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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου 

Πύργου και Νομικών Προσώπων  αυτού  κατά  τη  χρονική  περίοδο  2022 – 2023» 

προϋπολογισμού μελέτης 177.237,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:  

Τμήμα 1. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις 
ανάγκες του Δήμου Πύργου 

Τμήμα 2. Είδη καθαριότητας εξωτερικών χώρων για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου 

Τμήμα 3. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις 
ανάγκες της Σχολικής επιτροπής μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου 

Τμήμα 4. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις 
ανάγκες της Σχολικής επιτροπής μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου 

Τμήμα 5. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις 
ανάγκες της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου  

Τμήμα 6. Είδη καθαριότητας εσωτερικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις 
ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Πύργου 

 
Τα είδη και οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού», 39224000-8 «Σκούπες και βούρτσες και άλλα 
είδη διαφόρων τύπων». 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα ως άνω τμήματα (1 έως 6).  Η προσφορά αφορά 
επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται σε κάθε τμήμα. (Δεν 
υποβάλλονται προσφορές για τα τμήματα 7 & 8 της μελέτης τα  οποία αποσυνδέθηκαν από την παρούσα 
διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 10 του Ν.4412/2016 και την 
αριθμ.450/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ) 
 

Η διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή 

μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων. 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της    

διαδικτυακής   πύλης http://www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός 172558). 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 7-10-2022 και ώρα 13:30 μ.μ.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης (URL): www.cityofpyrgos.gr καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Στοιχεία επικοινωνίας για 

πληροφορίες (E-mail& τηλέφωνο χειριστή ΕΣΗΔΗΣ): npdd@1489.syzefxis.gov.gr, 2621362419. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Πύργος,           21  /    9     / 2022 

 

Αριθμ.Πρωτ.:   27078 

ΑΔΑ: 6ΚΜΑΩ17-ΝΗ2
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