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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ 

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω1 των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή Υπηρεσιών για τη 
Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Κω τα έτη 2023 - 2024», 
συνολικού προϋπολογισμού 744.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΩ, Οδός: Ακτή 

Κουντουριώτη 7, Τ.Κ.: 85300, NUTS 3: GR421 (ΔΗΜΟΣ ΚΩ), Τηλ.: 2242360-427, Fax: 22420-

21341.  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, μόνο βάσει της προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των 
κάτωθι πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου  ΚΩ 2023-2024, εκ των οποίων και οι έξι 
(Κρητικά, Τιγκάκι, Άγιος Φωκάς, Θολάρι, Ψαλίδι και Παράδεισος) οι οποίες έχουν 
χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις βάσει του πρακτικού με 
Α/Π:24941/18-10-2022 της συνεδρίασης της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 της Επιτροπής του άρθρου 11 
του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση 
άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 
και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες ως ακολούθως:  

• 1 ναυαγοσώστης για την ακτή Κρητικά, 

• 1 ναυαγοσώστης για την ακτή Ψαλίδι, 

• 1 ναυαγοσώστης για την ακτή Άγιος Φωκάς,  

• 2 ναυαγοσώστες για την ακτή Θολάρι, 

• 2 ναυαγοσώστες για την ακτή Παράδεισος, 

• 2 ναυαγοσώστες για την ακτή Τιγκάκι, 

• 1 ναυαγοσώστης επιβαίνων στο σκάφος ετοιμότητας, 

• 1 ναυαγοσώστης επόπτης, 

• 1 χειριστής ταχυπλόου, για το σκάφος ετοιμότητας και 

• 3 ναυαγοσώστες για τα ρεπό. 

                                                 
1Είναι κάτω των ορίων διότι πρόκειται για ειδική υπηρεσία του άρθρου 107 του ν.4412/2016, για την 
οποία το κατώτατο κοινοτικό όριο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 είναι 750.000 €. 
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Ο Δήμος Κω θα αναθέσει την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει νομίμως 
λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας 
προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή της. 

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 23/12/2022 

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 28/12/2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  16/01/2023 και ώρα 23:30 

π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα.  

Κατάθεση Προσφορών: Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – 

Προδιαγραφές. Προσφορές, που δεν καλύπτουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε χρηματικό ποσό σε 

ευρώ, ίσο με το 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου ή της ομάδας ή των 

ομάδων που ο προμηθευτής επιθυμεί να συμμετάσχει διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών.  

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κω. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 15.6142.0001 σχετική πίστωση του 

τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 & 2024 του Δήμου της Κω, σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. 2078/02-12-2022 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών περί διάθεσης των 

αναγκαίων πιστώσεων. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με υπ’ αριθ. 

677/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011725248 2022-12-02, ΑΔΑ ΩΜ68ΩΛΕ-2ΞΟ) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024. 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ιστότοπο του Δήμου www.kos.gov.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Κω κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 2242360427-485-487.  

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει 

κωδικό ΑΔΑΜ. Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Κω 

www.kos.gov.gr και στο ελληνικό τύπο. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ 

 

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 
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