
 

                

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                         Κως, 05/12/2022 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ   
Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 11   

Τηλ. : 22420-29130                          Αρ. Πρωτοκόλλου: 2046 
Email:  dltkoty@otenet.gr   

Πληρ.: Ευστάθιος Ευαγγ. Πεταλάς   

 
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων-κτιρίων λιμένων ΔΛΤ ΚΩ 2023-2024» 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου 
που αφορά τις «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων-κτιρίων λιμένων ΔΛΤ ΚΩ 2023-2024», προϋπολογισμού 
278.394,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσιών της σύμβασης από 
01/03/2023 μέχρι και 29/02/2024 ή ημερολογιακή διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
εγκατάστασης του αναδόχου(366 ημέρες λόγω δίσεκτου έτους 2024). 
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτων Φορέας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ 
Είδος αναθέτοντος φορέα: Ν.Π.Δ.Δ./Ο.Τ.Α. 
Οδός: Ρήγα Φεραίου 11 – Κώς Δωδεκανήσου 
Ταχ.Κωδ.: 85300 / Τηλ.: 22420.29130 / E-mail: dltko1@otenet.gr, dltkoty@otenet .gr    
Κωδικός NUTS: EL421 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν να έχουν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, που έχει αναρτηθεί ο 
διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 174376 
3. Κωδικός CPV: 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών) 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εργασίες καθαρισμού των 
χώρων-κτιρίων των λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤ ήτοι των χώρων-κτιρίων της λιμενικής εγκατάστασης ΚΩ, 
των λιμένων Καρδάμαινας, Μαστιχαρίου & Κεφάλου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών ΚΩ, του λιμένα 
Σκάλας της νήσου Αστυπάλαιας και του λιμένα Μανδρακίου Νισύρου. 
5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται αποδεκτές. 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον  παρόντα  διαγωνισμό έχουν, φυσικά πρόσωπα, 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων, εγκατεστημένα σε: 
α. κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
6.1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν  
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
6.2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με 
συστημικό αριθμό 174376, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/12/2022 και ώρα 15:00μμ, 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/12/2022 και ώρα 23:59μμ, 
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Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/12/2022 και ώρα 10:00πμ. 
 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις υπό Κ.Α.Ε: 
70.01.6274.01, 70.02.6274.01, 70.03.6274.01, 70.04.6274.01, 70.10.6274.01, 70.20.6274.01 σχετικές 
πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2024 του Φορέα. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση ανάληψης Πολυετούς υποχρέωσης με 
αριθμ.πρωτ.2044/05-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011734821, ΑΔΑ: 94ΡΠΟΡΓΜ-2ΤΟ), και η βεβαίωση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.2045/05-12-
2022 (ΑΔΑ: 94ΡΠΟΡΓΜ-2ΤΟ) σύμφωνα με την διάταξη της παρ.8 άρθρου 67 ν. 4270/2014 όπως ισχύει. 

11. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, ισχύουν οι προθεσμίες της παρ.3.4 της διακήρυξης σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις 
12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο προσωρινό site του ΔΛΤ ΚΩ 
http://fcbsgr.wixsite.com/dltko/info και στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με κωδικό φορέα 50315. 

 
 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΔΛΤ ΚΩ 
 
 

Αβρίθης Παναγιώτης  
  Αντιδήμαρχος ΚΩ 
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