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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
         
  

Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών 

αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του 

Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού κατά τη 

χρονική περίοδο 2022 – 2023  

 
I.         ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στα είδη καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών 

παντοπωλείου που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών 

Προσώπων αυτού κατά τη χρονική περίοδο 2022 – 2023. Στη μελέτη περιλαμβάνονται οι 

ανάγκες του Δήμου Πύργου και τεσσάρων (4) ακόμα φορέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 

στο αριθμ.πρωτ.2578/05-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πύργου περί προγραμματισμού των αναγκών τους για την εν λόγω χρονική 

περίοδο. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει τις ανάγκες των παρακάτω φορέων: 

ΝΠΔΔ «Δήμος Πύργου» σύμφωνα με τα κάτωθι: 

 Αριθμ.πρωτ.3670/18-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 

Πρασίνου (ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.4 και ΤΜΗΜΑ 2). 

 Αριθμ.πρωτ.4366/24-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

(ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2). 

 Αριθμ.πρωτ.22134/05-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

(ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3). 

ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» 

σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.22134/05-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης (ΤΜΗΜΑ 3). 

ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου» 

σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.22134/05-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης (ΤΜΗΜΑ 4). 

ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου» σύμφωνα   με   τα   αριθμ. πρωτ. 

45/17-02-2021 και 094/03-05-2022 έγγραφα του φορέα (ΤΜΗΜΑ 5).  

ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»  σύμφωνα  με  τα  αριθμ. πρωτ. 314/23-03-

2021 και 30-05-2022 έγγραφα του φορέα (ΤΜΗΜΑ 6). 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Πύργου. Φορείς εκτέλεσης της προμήθειας είναι τα ως 

άνω αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα. O συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται 



στο ποσό των 177.237,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει αντίστοιχα τον 

προϋπολογισμό των φορέων εκτέλεσης της/ων σύμβαση/εων κατά τα οικονομικά έτη 2022 

και 2023.  

Η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών 

παντοπωλείου θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2022 και τους αντίστοιχους κωδικούς που θα προβλεφθούν για το οικονομικό έτος 

2023:  

1)  Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.10762/27-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κων 

Υπηρεσιών τους παρακάτω Κ.Α. οικ. έτους 2022 για τον Δήμο Πύργου:  

- 10.6635.01 με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2022-2023» με 

το ποσό των 30.678,22€ 

- 20.6635.01 με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας και λοιπών 

εξαρτημάτων για τις ανάγκες της καθαριότητας»  με το ποσό των 30.000,00 € 

- 35.6634.01 με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2021-2022» με 

το ποσό των 15.338,80 €.  

- 15.7341.08 με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας και λοιπών 

εξαρτημάτων για τις ανάγκες της καθαριότητας»  με το ποσό των 30.000,00 € 

- 35.6634.01 με τίτλο «Μισθοδοσία και λειτουργικά εξοδα ΚΔΑΠ» με το ποσό των 

90.000,00 €.  

2) Σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρωτ.12592/16-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινων. 

Προστασίας & Υγείας – τμήμα βρεφονηπιακών σταθμών  βαρύνει  τον Κ.Α. 

60.7341.04 με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΡΑΣΗ ¨ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ¨ (συνεχιζόμενο) ΕΣΠΑ» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Πύργου οικ. Έτους 2022 με εγγεγραμμένη πίστωση 160.000,00 €. 

3) 20.6633.04 με τίτλο «προμήθεια υλικών πλύσης και απολύμανσης κάδων 

απορριμμάτων» με το ποσό των 5.000,00 €. 

4) 20.6634 με τίτλο «προμήθεια ειδών καθαριότητας οδών – πλατειών κοινοχρήστων 

χώρων του Δήμου Πύργου»  με το ποσό των 3.000,00 €. 

5) Σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρωτ.12679/17-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας και 

Δια Βίου Μάθησης  το κεφάλαιο «Λοιπές Δαπάνες» του λογαριασμού της 

Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα της 

Δευτεροβάθμιας. 

6) Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 11264/04-05-2022  έγγραφο της Δημοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου  βαρύνει τον Κ.Α. 10.6634.0001 με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το ποσό των 237,29 €. 

7) σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1004/03-05-2022 και 1277/30-5-22 έγγραφα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου βαρύνει τον Κ.Α. 10-6634.001 με τίτλο 



«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το ποσό των 6.000,00 €, εκ 

των οποίων τα 2.000,00 € για το έτος 2022 και τα 4.000,00 € για το έτος 2023. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού» 

 39224000-8 «Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων» 

 

II.        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προδιαγραφές: 

1. Να είναι σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στο τεύχος «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της μελέτης.  Οι συσκευασίες που αναγράφονται στο εν λόγω 

τεύχος δύναται να τροποποιηθούν και να προσφερθούν προϊόντα σε διαφορετικές 

συσκευασίες αρκεί να μην μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα ανά προϊόν, όπως αυτή 

περιγράφεται στη μελέτη (λίτρα, κιλά, τεμάχια κλπ). 

2. Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτών να 

επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να 

φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001. 

4. Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ της Επιτροπής 

της 5ης Μαρτίου 1991 «περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερειών 

κανόνων για το σύστημα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα 

σκευάσματα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ» όπως 

τροποποιήθηκε από την 1993/112/ΕΚ και αργότερα από την 2001/58/ΕΚ. 

5. Όλα τα προϊόντα  πρέπει να είναι αναγνωρισμένης ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας. 

6. Τα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα χημικής σύνθεσης (πχ απορρυπαντικά, 

απολυμαντικά κλπ) πρέπει:  

 Να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να 

φέρουν σήμανση επικινδυνότητας, οδηγίες προφύλαξης και οδηγίες χρήσης καθώς και 

τον αριθμό καταχώρησης Γ.Χ.Κ. (ή Ε.Ο.Φ. για όσα από αυτά προβλέπεται). 

 Να μην περιέχουν ουσίες βλαπτικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά το μέτρο 

του δυνατού, το δε ΡΗ πρέπει να είναι το χαμηλότερο επιτρεπτό για τη σωστή δράση 

των προϊόντων.  

 Να μην χρειάζονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη χρήση τους από το προσωπικό, 

πλην των απολύτως αναγκαίων και λογικά επιβεβλημένων.  

7. Το σαπούνι καθαρισμού χεριών πρέπει να είναι παχύρευστο και με ουδέτερο PH.  



8. Τα χαρτικά είδη πρέπει να είναι πρωτογενή, Α’ ποιότητας, υψηλής λευκότητας, 

πυκνότητας και συνεκτικότητας.  

9. Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να είναι  ποιότητας πολυαιθυλενίου ΗDPE, 

εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα πρέπει να 

είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την 

2001/58/ΕΕ. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν στο 

υποφάκελο τεχνικής προσφοράς τα εξής:  

 Πιστοποιητικά ISO 9001 των υπό προμήθεια ειδών. 

 Βεβαίωση CE των υπό προμήθεια ειδών. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ως 

άνω τεχνικές προδιαγραφές. 

 

III.       ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις: 

 Της από 12-12-2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 240/12-12-2012 τεύχος Α), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/25-01-2013 τεύχος Α). 

 Της αριθμ.3 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθμ.πρωτ.11543/26-03-2013 και θέμα 

«Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και 

όλων των Νομικών τους Προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των 

νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων των ΟΤΑ». 

 Του Ν.4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

(ΦΕΚ 147/08-08-2016, τεύχος 1ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας  ανέρχεται στο πόσον των 

177.237,29 € με το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Πύργου και 

των νομικών προσώπων αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 3  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, του άρθρου 27 

του Ν.4412/2016. Η διαδικασία διενεργείται με χρήση του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  

2. Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα και συγκεκριμένα: 

 

Τμήματα προϋπολογισμού Ποσό με ΦΠΑ (€) 

1.Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών  

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες του Δήμου  

45.000,00 

http://www.promitheus.gov.gr/


Πύργου 

2.Είδη καθαριότητας εξωτερικών χώρων για τις ανάγκες του 

 Δήμου Πύργου 

17.000,00 

3.Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων 

 ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες της Σχολικής επιτροπής 

 μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου 

65.000,00 

4.Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων 

 ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες της Σχολικής επιτροπής 

 μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου 

36.000,00 

5.Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων 

 ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες της Δημοτικής  

 Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου  

237,29 

6.Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων 

 ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού  

 Ταμείου Πύργου 

6.000,00 

7.Είδη πλύσης και απολύμανσης οδών και κάδων απορριμμάτων 

 για κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας 

5.000,00 

8.Είδη άμεσης ανάγκης καθαρισμού οδών, πλατειών και  

 κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας της Δ/νσης  Καθαριότητας 

 

3.000,00 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. Η προσφορά 

αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα είδη και ποσότητες που συμπεριλαμβάνονται σε 

κάθε τμήμα. Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών ορίζεται  σε δεκαέξι (16) μήνες από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με δυνατότητα 

παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια και 

παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής. 

3. Το κριτήριο επιλογής κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε οικονομικός φορέας οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι 

επαγγελματίες στο σχετικό αντικείμενο με σχετική άδεια λειτουργίας, γραμμένοι στα 

οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, 

ήτοι: 



 

Τμήματα προϋπολογισμού Εγγυητικές συμμετοχής (€) 

Τμήμα 1 362,90 

Τμήμα 2 137,10 

Τμήμα 3 524,19 

Τμήμα 4 290,32 

Τμήμα 5 1,91 

Τμήμα 6 48,39 

Τμήμα 7 40,32 

Τμήμα 8 24,19 

 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/ων 

προσφερόμενου/ων τμήματος/ων της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πύργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Διακήρυξη 

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ) Τεχνικές προδιαγραφές 

ε) Οικονομική προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. Στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 



της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του Ν.4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 

Ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την επιτροπή διαγωνισμού, η 

οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 6  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο Πύργου και 

έκαστο Νομικό Πρόσωπο (φορείς εκτέλεσης της προμήθειας). Μετά την οριστικοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης, έκαστος φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται 

συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 

ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Στην περίπτωση αυτή,  η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 

εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ. 

Εάν ο φορέας εκτέλεσης της προμήθειας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από 

την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης 

επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 του ΑΚ. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης κατά τέσσερις  (4) ακόμα μήνες για την 

απορρόφηση τυχόν ποσοτήτων της μελέτης δίχως περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

Για την παράταση απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, γνωμοδότηση των 

αρμοδίων οργάνων και αποφάσεις των αποφαινομένων οργάνων. Κατά την παράταση 

ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. 

3. Για την  υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται μέχρι 

και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες 

από τη διάρκεια της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης, κάθε απαίτηση των φορέων εκτέλεσης της προμήθειας 

έναντι του αναδόχου και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 12 

του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση παραβίασης των όρων αυτής η 

εγγύηση καταπίπτει υπέρ του φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η απορρόφηση του αντικειμένου γίνεται  τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Οι παραγγελίες γίνονται κατόπιν 

έγγραφης εντολής των αρμοδίων οργάνων κάθε φορέα. 

Συμβατικός χρόνος παράδοσης: Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της εντολής στον ανάδοχο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α)τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους, 

β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 

από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ)το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 



Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» 

του Ν.4412/2016. 

 

Τόπος παράδοσης: Τα είδη παραδίδονται στους χώρους που θα υποδείξει κάθε φορέας 

εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο τόπος 

παράδοσης δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με εντολή 

των αρμοδίων οργάνων κάθε φορέα, εφόσον οι κατωτέρω χώροι (αποθήκες) 

μεταφερθούν ή καταστούν μη λειτουργικοί. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / 

ΕΝΤΟΛΗ 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

1.1 Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για 

τις ανάγκες των διευθύνσεων του Δήμου 

Πύργου 

 

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου 

 

 

Πολύκεντρο 

 

1.2 Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για 

τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών 

του Δήμου Πύργου 

 

Τμήμα 

Βρεφονηπιακών 

Σταθμών  

 

Αποθήκες παιδικών 

σταθμών 

 

1.3 Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για 

τις ανάγκες του Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Πύργου 

 

Δ/νσης 

Παιδείας και Δια 

Βίου Μάθησης 

 

Αποθήκη ΚΔΑΠ 

 

1.4 Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για 

τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων 

του Δήμου Πύργου 

 

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου 

 

Αποθήκη 

κλειστού 

Γυμναστηρίου 

Μπάσκετ 

 

2. Είδη καθαριότητας εξωτερικών χώρων για 

τις ανάγκες του Δήμου Πύργου 

 

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου 

 

Παλιό νοσοκομείο 

«Μανωλοπούλειο» 

3. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 

Αρμόδιο 

όργανο του 

φορέα 

Σχολεία  

Πρωτοβάθμιας 



της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

4. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

Αρμόδιο 

όργανο του 

φορέα 

 

Σχολεία  

Δευτεροβάθμιας 

5. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

για τις ανάγκες της Δη.Κ.Ε.Π. 

 

Αρμόδιο 

όργανο του 

φορέα 

 

Αποθήκη  

Δη.Κ.Ε.Π. 

 

6. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Πύργου 

 

Αρμόδιο 

όργανο του 

φορέα 

 

Κατάκολο 

7. Είδη πλύσης και απολύμανσης οδών και 

κάδων απορριμμάτων για κάλυψη 

αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας 

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου 

 

Παλιό νοσοκομείο 

«Μανωλοπούλειο» 

8. Είδη άμεσης ανάγκης καθαρισμού οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 

αρμοδιότητας της Δ/νσης  Καθαριότητας 

Δ/νση 

Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου 

 

Παλιό νοσοκομείο 

«Μανωλοπούλειο» 

 

2. Οι δαπάνες συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον ανάδοχο. Κυρώσεις για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

3. Τα είδη και οι ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

μελέτης είναι ενδεικτικά και δε δεσμεύουν τους φορείς εκτέλεσης της σύμβασης για τη 

συνολική απορρόφησή τους. 

4. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής που συγκροτείται ή έχει συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

των φορέων εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11β) του 

Ν.4412/2016.  

Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ελέγχους του προς 

παραλαβή αντικειμένου, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει 

την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 



υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 208 «Παραλαβή υλικών» του 

Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 § 2 του Ν.4412/2016 (μη ουσιώδης τροποποίηση). 

Ειδικότερα, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων α) έως δ) του άρθρου 132 § 4 του ως άνω νόμου, η σύμβαση μπορεί να 

τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της 

τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α)των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και 

β)του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 

σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

2. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης εφόσον καθιστά τη 

σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς 

συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών 

υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς 

από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β)η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, 

κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, 

γ)η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης, 

δ)όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση 

σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 



3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, απαιτείται  συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της 

αξίας της σύμβασης. 

4. Δικαίωμα προαίρεσης προβλέπεται για προσυπολογιζόμενα είδη που δεν επαρκούν και 

για νέα είδη που δεν συμπεριελήφθησαν στον αρχικό προϋπολογισμό. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α)στην περίπτωση του άρθρου 105 § 7 του Ν.4412/2016 περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης, 

β)στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 

είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 

χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ)εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 «Κήρυξη αναδόχου ως 

εκπτώτου» του Ν.4412/2016. 

2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον φορέα εκτέλεσης της σύμβασης τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 «Ανωτέρω βία» του Ν.4412/2016). 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213 του Ν.4412/2016 καθώς και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β) της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 



της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 

της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί (άρθρο 205 «Διοικητικές προσφυγές κατά 

τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων» του Ν.4412/2016). 

4. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως 

ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 

Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας 

δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων 

Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο 

ενάγων. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 205Α «Δικαστική επίλυση 

διαφορών» του Ν.4412/2016. 

5. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται άμεσα. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί άμεσα από την επιτροπή παραλαβής, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 209 «Χρόνος παραλαβής υλικών» 

του Ν.4412/2016. 

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 



Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 213 «Απόρριψη συμβατικών 

υλικών – αντικατάσταση» του Ν.4412/2016.  

 

Πύργος, 07-06-2022 

Συντάχθηκε- Ελέγχθηκε 
Ο Αν/της Προιστάμενος 
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