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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..330/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..22η/4-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 4η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..30414/31-10-2016.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης περί 
                 1.  Εγκριση κ΄ διάθεση πίστωσης ύψους 17.900,64 Ευρώ συµπ.   Φ.Π.Α  
       2. Εγκριση του τρόπου  διενέργειας της «Παροχής υπηρεσιών για την  
                     διαδικασία  κατάρτισης των δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
                     του  ν.4389/2016». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την 
Μαγνητοφώνηση, Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
Οικονοµικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσίας Επίσηµων 
πρακτικών και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού Νο2  της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Οικοδοµικών Υλικών και Χρωµάτων και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων Συντήρηση και 
Επισκευή Καυστήρων, προµήθεια & Συντήρηση Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων και 
λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 
οδοσήµανσης» συνολικού προϋπολογισµού (23.975,40€) συµ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή 
ψηλών δένδρων – αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 
45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ασφάλτου και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής». 
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α ) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την « 
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας 
∆ήµου ∆ιονύσου»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.962,36€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 24% 
και β) της υπ’αριθµ 28884/12-10-2016 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
επί των υπ΄αριθµ 24920, 24946, 25000/14-9-2016,  υποβληθείσων  ενστάσεων των 
εταιρειών «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε», «ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ», 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ TERRAIN MON ΕΠΕ & ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  κατά του 
Πρακτικού Νο. 1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωµοδοτικά όργανα (επιτροπές διαγωνισµού και αξιολόγησης) σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (Ν. 4412/8-8-2016)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων 
σε ο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την «Προµήθεια 
Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και  Υγιεινής Κτιρίων  ( Συντήρηση & 
Επισκευή  Ανελκυστήρων , Εκκένωση  Βόθρων  Απεντόµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία , Συντήρηση Φορητών  Πυροσβεστικών Μέσων » οµάδα 2 
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας ∆ιάγνωσης ∆ιαρροών». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Ελέγχου Λειτουργικής Κατάστασης Οικιακών Υδροµετρητών». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Συµπλήρωση της 303/2016 ΑΟΕ περί Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική 
Οδό». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε την Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αποκατάσταση Ζηµιών από την Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 
2016». 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια 
Φαρµακευτικού Υλικού και Εµβολίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο 
έργο: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.100,70€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Eκπόνηση οριστικής 
µελέτης στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ 
Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο 
έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3669/2008». 
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ΘΕΜΑ 22ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Ο.Ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΛΑΖΑΡΟ ΜΑΝΩΛΗ, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 192/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ (ΑΝΤ/ΧΟΥ) ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά τις 
«ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ πάσης φύσεως προσωπικού 
ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ∆ηµοσίου & ΝΠΙ∆»». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας του 
∆ήµου σε ηµερίδες που αφορούν το Νέο Νόµο 4369/17/2/2016 για την Αξιολόγηση 
Υπαλ & Επιλογής Προϊσταµένων και το «∆.Α.Υ.Κ. Συµπλήρωση – Οριστικοποίηση & 
Εκτύπωση του ∆ελτίου Ατοµικής & Υπηρεσιακής Κατάστασης σύµφωνα µε το ισχύον 
καθεστώς & τις επερχόµενες αλλαγές»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Λήψη απόφασης περί άρσης αντιρρήσεων πράξης χαρακτηρισµού 
∆ασαρχείου κατόπιν αιτήµατος Κ.ΤΣΙΟΥΜΑ». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/04/2016 – 30/09/2016». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε 2016 για την προµήθεια τροφίµων για το κοινωνικό παντοπωλείο του 
∆ήµου ∆ιονύσου και  των όρων διακήρυξης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016». 
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρακτικών που αφορά την µίσθωση ακινήτου για την 
τοποθέτηση και λειτουργία µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών.». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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 Ο ∆Σ κ. Κοντάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 19ου θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης απείχε της συζήτησης του 5ου θέµατος ως µέλος της 
επιτροπής διαγωνισµού. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..330/2016.. 
 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Προµήθεια Φαρµακευτικού 
Υλικού και Εµβολίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
 
γ) τον Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
 
δ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
 
ε) τη 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού και Εµβολίων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου,  
 
στ) 1. την µε αρ. 38/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού 
προϋπολογισµού 1931,10 € συµ/νου ΦΠΑ, 

 
2. την µε αρ. 83/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού 
προϋπολογισµού 4363,12 € συµ/νου ΦΠΑ, 

 
3. την µε αρ. 28/2016 απόφαση του ΝΠ ΕΣΤΙΑ για την αναγκαιότητα προµήθειας 
   φαρµάκων και λοιπού αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τα 
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παραρτήµατα των    Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ, 
συνολικού προϋπολογισµού 1824,91 € συµ/νου   ΦΠΑ. 

 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
του ∆ήµου και των φορέων του (Α΄ και Β΄ Σχολική Επιτροπή και ΕΣΤΙΑ) : 
 

για την έγκριση της µε αριθµό 26/2016 Μελέτης «Προµήθεια Φαρµακευτικού 
Υλικού και Εµβολίων», CPV ειδών 33690000-3 «∆ιάφορα Φάρµακα» και 
33140000-3 «Ιατρικά αναλώσιµα», ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.116,38 
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,  

 
για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου, 
 

για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού και Εµβολίων» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.998,21 Ευρώ (η 
οποία αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισµό προµήθειας των σχετικών ειδών 
για τις υπηρεσίες του ∆ήµου) µε χρέωση  
ποσού 33.998,70 € στον Κ.Α. 10.6631 µε τίτλο “Προµήθεια Υγειονοµικού και 
Φαρµακευτικού Υλικού” και  
ποσού 16.999,51 € στον Κ.Α.15.6631 µε τίτλο «Προµήθεια Υγειονοµικού και 
Φαρµακευτικού Υλικού»,  
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016).  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
� τον Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� τη 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού και Εµβολίων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου,  
� την µε αρ. 38/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού 
και παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού 
προϋπολογισµού 1931,10 € συµ/νου ΦΠΑ, 
� την µε αρ. 83/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού 
προϋπολογισµού 4363,12 € συµ/νου ΦΠΑ, 
� την µε αρ. 28/2016 απόφαση του ΝΠ ΕΣΤΙΑ 
� Τις αριθ. 851 και 852/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

 
1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 26/2016 Μελέτη «Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού και 

Εµβολίων», CPV ειδών 33690000-3 «∆ιάφορα Φάρµακα» και 33140000-3 
«Ιατρικά αναλώσιµα», ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.116,38 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων.  

 
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, …./...../2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μόιρα 
ΤΗΛ : 213 2030613.- Fax : 2132030630 
e-mail:moira@dionysos.gr  
                                                              
  

 
ΘΕΜΑ :  ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και 
εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισµός για ανάδειξη 
µειοδότη µε σύναψη σύµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016, για κάθε οµάδα του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού (από Α-Ε) 
όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 
26/2016 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ηµεροµηνία: 
Ηµέρα: 
Ώρα: 
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ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού δηµαρχείου, 
∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 1 , Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και 
εµβολίων 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 59.116,38€ συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ.  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από 
την παραγγελία τους µε µοναδική εξαίρεση 
την περίπτωση έλλειψης κάποιου 
σκευάσµατος στην Ελληνική αγορά .  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ  Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 
παρούσης διακήρυξης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Σε σηµεία που θα υποδειχτούν από τα αρµόδια 
όργανα του ∆ήµου και των φορέων αυτού. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του δηµοσίου 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 64 
παρ. 2 του Ν. 4172/2013.  

 
 

Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 
1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010):Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

4. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

5. Του Π.∆. 166/03 (ΦΕΚ 138Α): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές. 

6. Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 266Α): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες.  

7. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης 
της προµήθειας. 

8. Τις αριθ. πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (Α∆Α: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 
460/6280/6.3.2015 (Α∆Α: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

9. Την 69/20.04.2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας /υπηρεσίας. 
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10. Την υπ΄ αριθ. 26/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

11. Την υπ’ αριθ. ......./2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν: η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης ποσού 50.998,21Ευρώ (η οποία 
αφορά τον ενδεικτικό προµήθειας των σχετικών ειδών για τις υπηρεσίες του ∆ήµου) 
και συγκεκριµένα  µε χρέωση α) 33.998,70€  σε βάρος του Κ.Α. 10.6631  µε 
ονοµασία «Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού » και 16.999,51€ σε 
βάρος του Κ.Α. 15.6631  µε ονοµασία «Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού 
Υλικού »   β) η υπ΄ αριθ. 26/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί 
όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 

12.  Την µε αρ. 38/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού προϋπολογισµού 
1931,10 € συµ/νου ΦΠΑ 

13. . Την µε αρ. 83/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού προϋπολογισµού 
4363,12 € συµ/νου ΦΠΑ, 

14. Την µε αρ. 28/2016 απόφαση του ΝΠ ΕΣΤΙΑ για την αναγκαιότητα 
προµήθειας   φαρµάκων και λοιπού αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τα 
παραρτήµατα των    Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ, συνολικού 
προϋπολογισµού 1824,91 € συµ/νου   ΦΠΑ 
15. Την ανάγκη του ∆ήµου και των φορέων αυτου για την προµήθεια των 
αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Συνοπτικό διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
των φορέων  (Α΄και Β’ Σχολική Επιτροπή και ΕΣΤΙΑ)  συνολικού προϋπολογισµού 
59.116,38€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας (Α έως 
και Ε) όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 26/2016 µελέτη τη ∆/νσης Περιβάλλοντος 
(παράρτηµα Γ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη (ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 3 ) που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας . 
 
2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια µέχρι ένα (1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού 
αντικείµενου (όποιο επέλθει πρώτο). 
 
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου (1ος 

Έως τη (ηµέρα)  
..../...../2016 &  

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 

Ηµεροµηνία  
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όροφος) ώρα 15:00µµ. δηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του 
δηµοπρατούµενου αντικειµένου και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια 
της παρούσας. 
 
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση 
της επιτροπής συµφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο προϋπολογισµός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 59.116,38 € συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους των φορέων και συγκεκριµένα :  

6 για τις ανάγκες του ∆ήµου, στο ποσό των 50.998,21 € συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 
7   µε χρέωση των Κ.Α. 10.6631, 15.6631 του προϋπολογισµού  ο.ε. 2016 
8 για τις ανάγκες της Α’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την  υπ’ αρ. 83/2015 απόφαση του ∆.Σ.  ποσό 

4.363,12€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  για την προµήθεια φαρµακευτικού και παραφαρµακευτικου υλικού 
για τις σχολικές µονάδες   , 

9 για τις ανάγκες της Β’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την  υπ’ αρ. 38/2015 απόφαση του ∆.Σ.  ποσό 
1.931,10€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  για την προµήθεια φαρµακευτικού και παραφαρµακευτικου υλικού 
για τις σχολικές µονάδες    

10 για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 28/2016  απόφαση του ∆.Σ. ποσό 1.824,91€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  . 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή :∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού)  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας :ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 
Τ.Κ.  Αναθέτουσας:  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Τηλέφωνο : 213-2030613 (όλες τις εργάσιµες ηµέρες 13:00 -15:00). 
Τηλεµοιότυπο: 2132030630 
AΦΜ: 997690910 
∆ΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 
 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ιονύσου, Α.Φ.Μ. 997690910, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς , έδρα: Λ.Λ.Μαραθώνος 
29 &Αθ. ∆ιάκου, 14565 Άγιος Στέφανος   

•  Ν.Π.∆.∆. «  Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου» ΑΦΜ 997691573, ∆.Ο.Υ. Κηφισίας έδρα : Κανάρη 3 , Άνοιξη 
Αττικής 

•  Ν.Π.∆.∆. «  Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου ∆ιονύσου» ΑΦΜ 997691585, ∆.Ο.Υ. Κηφισίας έδρα : Κανάρη 3 , Άνοιξη 
Αττικής 
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• Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η 
ΕΣΤΙΑ» ΑΦΜ 997691388, ∆.Ο.Υ. Κηφισίας έδρα : Κανάρη 3 , Άνοιξη Αττικής 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε : 
α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού :Τµήµα Προµηθειών, τηλ. 2132030613 (13:00-15:00) ή 
εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: moira@dionysos.gr.  
β. Τεχνικές προδιαγραφές : ∆/νση Περιβάλλοντος, τηλ. - 2108004830 (13:00-15: 00) ή 
εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: papadopoulos@dionysos.gr.  

 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας 
προκήρυξης και το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήµατα «Α΄» (Γενικοί όροι), «Β΄» 
(Ειδικοί Όροι), «Γ΄» (Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «∆΄» (Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς), της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτηµα «Γ’» κατισχύουν των γενικών όρων .  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α΄» Γενικοί όροι 
«Β΄» Ειδικοί όροι 
«Γ΄» Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆΄» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου, 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να  
καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  την 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός.  
2.Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται 
από το πρωτόκολλο µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι την µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού  
  
3. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
4. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο 
συµφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
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γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα).  
 
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εµπεριέχει 
τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, 
παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις: 
 
6.1. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη ‘’ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’: 
 
Ι.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συµφώνως περ. (αα) του εδ. 
(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: 
 
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
 
(β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσής της : 
i. ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συµφώνως 
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
iii. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου. 
iv. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, συµφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 
Επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ανωτέρω παραγράφου θα συντάσσεται ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, από έκαστο αρµόδιο πρόσωπο ή 
εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (µε προσκόµιση αντίστοιχης 
εξουσιοδότησης), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
 
(γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 6(α)(1)(β) παρόντος παραρτήµατος συµφώνως άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΙΙ. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο σύστασης 
εταιρείας) συµφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 
 
ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπό τους συµφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι: 
 
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή 
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Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα  
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Μον. Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν 
πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, 
όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου 
Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως  τριµήνου τουλάχιστον πριν από 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής 
διάρκειας και της εκπροσώπησης.  
 
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον  και 
της εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το ΦΕΚ 
που έχει αυτό δηµοσιευτεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα 
συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα  αντίστοιχα ΦΕΚ νοµίµως 
δηµοσιευµένα. 
 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες  από µία   εταιρείες 
ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά)  και για δικό του λογαριασµό 
αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος του ∆Σ τέτοιας εταιρείας. ∆εν 
µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος  της εταιρείας  ή 
οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που  µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο από  την εταιρεία αυτή. 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. 
 
IV. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986, η οποία πρέπει να φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ότι γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί 
όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
6.2 Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη ‘'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’: 
 
I. Πίνακας προσφερόµενων ειδών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε 
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Πινάκων Υπηρεσιών και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών Παραρτήµατος «Γ΄» και χωρίς να περιλαµβάνονται οι προσφερόµενες τιµές. 
ΙΙ. Πιστοποιητικά  , βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα 
απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.26/2016 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
III.Άδεια Λειτουργίας Φαρµακείου 
 
 
6.3 Σε Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
Ι. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και 
το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί 
ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: (Η οικονοµική προσφορά να προσκοµίζεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή (οπτικό ή µαγνητικό µέσο, π.χ cd κτλ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. 
 
ΙΙ. Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για τα είδη που αναφέρονται  
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήµατος «Γ΄». Κριτήριο σύναψης σύµβασης θα 
είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάση του κόστους µε χρήση προσέγγισης 
κόστους-αποτελεσµατικότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτηµα Γ (ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 3).  
 
ΙΙΙ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται 
υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 
IV. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική 
ολοκλήρωση και παραλαβή των ειδών κάθε οµάδας (Α έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄». 
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 
του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την οριστική παραλαβή και την αποπληρωµή του συνόλου 
των ειδών κάθε οµάδας (Α έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄». 
 
V. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
 
VI. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή 
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  
VII. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 
I.  Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, το κάθε µέλος θα πρέπει να διαθέτει 
το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών που είναι τα ελάχιστα τα οποία πιστοποιούν την 
επάρκεια των συµµετεχόντων για να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του 
∆ιαγωνισµού. 
 
II. Στην περίπτωση που στον παρόντα διαγωνισµό οι συµµετέχοντες είναι νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί (όχι δηλαδή φυσικά πρόσωπα), θα πρέπει 
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επιπροσθέτως των ανωτέρω να υποβάλλεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι το άτοµο που θα αναλάβει την προµήθεια των ειδών  θα 
παραµείνει αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Τα στοιχεία του εν 
λόγω ατόµου δύναται να δηλωθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν της κατακυρωτικής απόφασης 
και προ της υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε τους οικονοµικούς 
φορείς ισχύουν τα αναφερόµενα σε άρθρο 19 του Ν. 4412/16. 
 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου, 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να  
καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  την 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός. Εκπρόθεσµες προσφορές 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr  και 
έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) 
ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 240 ηµέρες. 
 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 
 
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
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γ. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
δ. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή είναι υπό αίρεση. 
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη 
ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα και δεν 
διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγµάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
ια. Προσφορά που υπερβαίνει το προϋπολογισθέν κόστος του  σύνολο των ειδών κάθε οµάδας 
(Α έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄»,  
ιβ. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα 
ενώπιων της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Κατά την αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι 
οποίοι οφείλουν να φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών , µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 

• Κάθε φάκελος που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος  , µονογράφονται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο 
• Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
• Η επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και τις 

τεχνικές προσφορές, αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 
• Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες µόνο προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντα ή δεν θα 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Αυτοί που δικαιούνται 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών 
που προσφέρθηκαν. 
Σε περιπτώσεις που λόγο του πλήθους των προσφορών και του όγκου των στοιχείων 
τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών 
δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ορίσει στο 
πρακτικό της ηµεροµηνία και ώρα- που θα γνωστοποιήσει στους διαγωνιζόµενους-
συνέχισης της διαδικασίας, οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε 
φροντίδα του προέδρου της Ε.∆., προκειµένου να αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές την ηµεροµηνία που 
θα ορισθεί. 

• Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστέφονται 
στους ενδιαφερόµενου. 
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• Σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον προσωρινό µειοδότη 
προµηθευτή 

• Πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς τον προσωρινό µειοδότη για την 
προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το παράρτηµα Β της 
διακήρυξης. 

• Έλεγχος των δικαιολογητικών και σύνταξη πρακτικού µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά προσδιορίζεται βάση του κόστους µε χρήση προσέγγισης κόστους-
αποτελεσµατικότητας και συγκεκριµένα (σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ  της παρούσας) : 
 
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει κριτήρια όπως: 
Κ1) ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες καθώς επίσης καινοτόµα 
χαρακτηριστικά, 
Κ2) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, 
Κ3) οι όροι παράδοσης όπως η ηµεροµηνία παράδοσης , η διαδικασία και προθεσµία 
παράδοσης, 
Κ4) παροχή εγγύησης. 
 
Η στάθµιση που προσδίδεται σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,1 
αντίστοιχα (συνολικό άθροισµα συντελεστών στάθµισης : 1).  
Η βαθµολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο :  
Β=0,5*K1 + 0,2 *K2 + 0,2*K3 + 0,1*K4. 
 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η 
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
Σηµειώνεται ότι ως τεχνικές προδιαγραφές για τα παραφαρµακευτικά είδη θεωρούνται η 
ονοµασία του προϊόντος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό µε όσες πληροφορίες 
συµπεριλαµβάνται π.χ. ποσότητες ανά τεµάχιο, υλικό κατασκευής, κλπ. 
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς του συµµετέχοντα προς τη βαθµολογία 
της. 
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη τιµή της 
προσφοράς και το κόστος (του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συγκριτική τιµή προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο 
(προσφορά συµµετέχοντα) / (κόστος ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή κατά 
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της διακήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών συµφώνως άρθρου 127 ,Ν.4412/2016. 
 
2. Η ένσταση υπόβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών , µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 
σύµβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µετά από έκδοση 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το  παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα: 
α. Να αποφασίσει τη µαταίωση, µετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. 
β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 
γ. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες 
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα 
κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι : 
 
α) τον ∆ήµο ∆ιονύσου  
β) την Α’ Σχολική Επιτροπή ∆ήµου ∆ιονύσου  
γ) την Β’   Σχολική Επιτροπή ∆ήµου ∆ιονύσου 
δ) την «ΕΣΤΙΑ» και θα  περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

• Τον τόπο και το  χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
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• Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
• Την συµφωνηθείσα τιµή. 
• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
• Τον τρόπο παραλαβής. 
• Τον τρόπο πληρωµής  
• Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού  
• Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 
2. Η Σύµβαση ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή µέχρι αναλώσεως του 
κατακυρωθέντος ποσού (όποιο επέλθει πρώτο).  
 
3. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της Σύµβασης αφορά στο χρόνο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα συµβαλλόµενα µέλη. 
 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
5. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
ολοκλήρωση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης και 
κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς 
της προσφοράς, ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης 
απαιτούµενο χρόνο. 
 
7. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση σε προθεσµία 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού 
από τον ∆ήµο προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , 
η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
 
8. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιµήµατος της «Σύµβασης» 
εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος 
µεγαλύτερης του συµβατικού χρόνου παράδοσης του  συνόλου  των ειδών κάθε οµάδας (Α 
έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄» κατά  εξήντα (60) ηµέρες.  
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2. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συµβάσεις συνολικού τιµήµατος 
άνευ ΦΠΑ, ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των δέκα (10.000,00) ευρώ. 
 
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 
 
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
του συµβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο µήνες µετά την οριστική και 
ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια  ειδών. 
 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής 
προστίµου. 
 
7. ∆εν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισµό, εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
 
9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΓΑΘΩΝ  
 
1. Έναρξη παράδοσης των αγαθών: Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Ωστόσο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συµφωνηθεί από τα δύο µέρη η τοποθέτηση της 
παραγγελίας µπορεί να γίνει µετά την ανάδειξη Αναδόχου και πριν την υπογραφή σύµβασης. 
Σε αυτή τη περίπτωση, η παράδοση θα γίνεται µε την έκδοση δελτίου αποστολής και 
προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια κατά περίπτωση Επιτροπή, ενώ η 
έκδοση του σχετικού τιµολογίου πώλησης και οριστική παραλαβή θα εκδίδονται µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
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4. Η παραλαβή των αγαθών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα «Γ» µε την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σύµφωνα 
µε τα άρθρα 216 και 219 του Ν. 4412/2016. 
 
5. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, που 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου και 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε παράγραφο 2 άρθρου 217 Ν. 4412/2016. 
 
6. Σε περίπτωση που τα  αγαθά δεν παραδοθούν από τον ανάδοχο µέσα στα χρονικά όρια που 
ορίζονται στην διακήρυξη , του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. 
 
7. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ηµερών από τότε που συνέβησαν, συµφώνως άρθρου 
204 του Ν.4412/2016. 
 
9. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη 
υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 
περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα υπογράψει 
τη Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 
µετά από αίτησή του σύµφωνα µε άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 . 
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση, εφόσον: 
α. Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε  µε ευθύνη του ∆ήµου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου (επιτροπή προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού και πάντως µέχρι τη 
λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, συµφώνως άρθρου 217 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του 
Ν.4412/2016. 
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6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου ∆ιονύσου από την 
µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
10. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογηµένα από την επιτροπή παραλαβής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών µε άλλα που να είναι 
συµφώνως των όρων της σύµβασης, εντός προθεσµίας που θα οριστεί µετά από απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 
 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα αυτών που 
απορρίφθηκαν εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις (παρα. 2 άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, µε το 
αναλογούντα Φ.Π.Α. , µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.  
Μετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόµενων  αγαθών µε το 
πέρας έκαστου µηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήµερου του επόµενου µήνα. 
 
3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 
επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 
5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  
των αγαθών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
 
6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη 
θεώρηση αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
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7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον µε τις κάτωθι κρατήσεις: 
α.  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,10% 
β. Χαρτόσηµο επί της κράτησης (α): 3% 
γ. Υπέρ ΟΓΑ επί της κράτησης (β): 20% 
 
 
8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 φόρος εισοδήµατος 8% για τη παροχή υπηρεσιών και 4% για πώληση αγαθών. 
 
9. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 
µεταβολής της νοµοθεσίας 
  
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
∆εν απαιτείται η κατάθεση δειγµάτων µε την υποβολή προσφοράς για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, 
απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα κατάθεση δειγµάτων της διακήρυξης , τότε αυτός θα 
πρέπει , επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει δείγµατα των προσφεροµένων ειδών, εντός 
πενθηµέρου από την επόµενη της ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  
∆είγµατα που δεν είναι κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της διακήρυξης , 
δεν γίνονται δεκτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της , η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύµφωνα µε τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι 
δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που 
εδρεύουν στην Αθήνα. 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις , εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν . Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις 
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης. 
 
2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
 

∆ικαιολογητικά που προσκοµίζει ο προσωρινός µειοδότης   
 

α. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, όπου θα φαίνεται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. 
 
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς 
(που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση) κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να 
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

1) αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 
ασφάλισης, 

2) αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό, 

3) σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

 
γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. 
 
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι 
(6) µηνών, που προηγούνται της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών 
(ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού). 
 
Προκειµένου για διαγωνιζόµενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα:  
 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L358 της 31-12-98) 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
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χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.  

5. σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας.  

6. Προκειµένου για εταιρείες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου : 
1. για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και 
2. για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), από 

το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα. 

7. Προκειµένου για ενώσεις προµηθευτών πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό 
ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, για κάθε ανάδοχο, 
που συµµετέχει στην ένωση.  

8. Προκειµένου για συνεταιρισµούς πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ποινικού 
µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα.  

9. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

11. Στην περίπτωση που τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν εκδίδονται από 
κάποια αρχή υπέρ του διαγωνιζόµενου ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

12. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι Αλλοδαποί πολίτες και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα καταθέτουν 
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά , µε τη διαφορά ότι για τα δικαιολογητικά µε α/α 
4,5,8 κατατίθεται Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής κατά 
περίπτωση της χώρας εγκατάστασής τους. 

 
 

 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
   

 
 
 

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   26  / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Η παρούσα Μελέτη προµήθειας φαρµακευτικών και παραφαρµακευτικών υλικών και 
εµβολίων  συντάχθηκε σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. οικ.192924/24.12.2012 έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής (µε το οποίο κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο ∆ιονύσου το άρθρο 4 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε θέµα «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης 
της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε 
τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, 
µε τίτλο «∆ιευκόλυνση Αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 240/Α’/12-12-2012)), µε το 
οποίο γνωστοποιείται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών για τις 
προµήθειες φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 
ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους ∆ήµους.  
 
 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος συνέταξε την παρούσα µελέτη λαµβάνοντας υπόψη της τα 
παρακάτω: 

τα µε αρ. πρωτ. 32861/13-10-2014, 6470/10-3-15, 7079/16-3-15 & 25781/14-9-15 
έγγραφα της Ιατρού εργασίας για την ανάγκη προµήθειας κουτιών φαρµακείου για τα 
οχήµατα του ∆ήµου και εµβολιασµού των εργαζοµένων για ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β 
και αντιτετανικό,  

έγγραφο της Ιατρού εργασίας για την προµήθεια σκευασµάτων φαρµακευτικών και 
παραφαρµακευτικών ειδών για προµήθεια, βάσει του Ν. 3850/10 περί Υγιεινής και 
Ασφάλειας των Εργαζοµένων, 

το µε αρ. πρωτ. 7308/21-3-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου  σχετικά µε τις ανάγκες 
προµήθειας φαρµακευτικού και παραφαρµακευτικού υλικού για το Κοινωνικό 
Πολυϊατρείο το ∆ήµου και του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι, 

το µε αρ. πρωτ. 27501/4-10-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου µε επικαιροποίηση των 
ποσοτήτων φαρµακευτικού και παραφαρµακευτικού υλικού του ανωτέρω εγγράφου, 

την µε αρ. 38/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και 
παραφαρµακευτικού υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού προϋπολογισµού 
1931,10 € συµ/νου ΦΠΑ, 

την µε αρ. 83/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την προµήθεια φαρµακευτικού και παραφαρµακευτικού 
υλικού για τις σχολικές µονάδες, συνολικού προϋπολογισµού 4363,12 € συµ/νου 
ΦΠΑ, 

την µε αρ. 28/2016 απόφαση του ΝΠ ΕΣΤΙΑ για την αναγκαιότητα προµήθειας φαρµάκων 
και λοιπού αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τα παραρτήµατα των Παιδικών 
Σταθµών και των ΚΑΠΗ, συνολικού προϋπολογισµού 1824,91 € συµ/νου ΦΠΑ. 
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Η προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για τα γραφεία του ∆ήµου (∆ηµοτικό Κατάστηµα και 
Παραρτήµατα) καθώς επίσης για τα οχήµατά του (π.χ. Απορριµµατοφόρα κλπ),   εµβολίων 
για τους υπαλλήλους της ∆/νσης Περιβάλλοντος (Καθαριότητα, Πράσινο, Υδραυλικοί), καθώς 
επίσης φαρµάκων και παραφαρµακευτικού υλικού και εµβολίων για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 
του ∆ήµου (Πολυϊατρεία κλπ) έχουν εγκριθεί µε την 69/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια (φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου)  
προβλέπεται να ανέλθει, ενδεικτικά, στο ποσό των 50.998,21 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό ο.ε. 2016 (µε χρέωση των Κ.Α. 
10.6631, 15.6631)  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης για τη συνολική προµήθεια φαρµάκων 
και παραφαρµακευτικών ειδών του ∆ήµου και των προαναφερθέντων φορέων (Α΄ και Β΄ 
Σχολική Επιτροπή και ΕΣΤΙΑ) ανέρχεται στο ποσό των 59.116,38 € συµ/νου του ΦΠΑ. 
 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
Το CPV των ειδών είναι 33690000-3 µε τίτλο «∆ιάφορα Φάρµακα» και 33140000-3 µε τίτλο 
«Ιατρικά αναλώσιµα». 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα έχει διάρκεια κατ΄ αρχήν ενός έτους µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού υπολοίπου.  
 
Οι Συντάξαντες           
          
 
 
 
Τζαννής Βουτσάς              Θεωρήθηκε  
Εργάτης ΥΕ 16            
Πτυχιούχος τµήµατος        
Μαιευτικής Σχολής Επαγγελµάτων    Παπαδόπουλος Απόστολος 
Υγείας και Πρόνοιας         Μηχανολόγoς Μηχανικός 
ΤΕΙ Αθηνών      Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος  
 
 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε 38 – Χειριστής Η/Υ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) 
 
 

OMA∆Α Α : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

     

 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ     

     

 1.1 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ  

1 Κολποσκόπια µιας χρήσης (Medium)-τεµάχια 700 0,50 350,00 

2 Αντικειµενοφόρες πλάκες( συσκ. των 50 τµχ.) 60 3,80 228,00 

3 Σπάτουλες (για λήψη pap-test) (κυτίο των 100 τµχ.) 20 4,70 94,00 

4 Βουρτσάκια (για λήψη pap-test) (κυτίο των 100 τµχ.) 20 27,00 540,00 

5 Λακ µονιµοποίησης ( 200 ml /φιαλίδιο) 30 5,00 150,00 

6 
Ταινίες ελέγχου γλυκόζης (Contour Next) ( κυτίο των 
50 τµχ.) 

150 25,00 3750,00 

7 Ειδικές αποστειρωµένες αιχµές(κυτίο των 100 τµχ.) 30 10,00 300,00 

8 
Γλωσσοπίεστρα (σε ατοµική συσκευασία) (κυτίο των 
100 τµχ.) 

30 3,00 90,00 

9α Γάζες 15*15 cm (12 τµχ./κυτίο) 15 0,80 12,00 

9β Γάζες 15*30 cm (12 τµχ./κυτίο) 15 1,00 15,00 

9γ Γάζες 36*40 cm (10 τµχ./κυτίο) 15 1,90 28,50 

10 Θερµόµετρα ηλεκτρονικά – Τεµάχια 6 4,00 24,00 

11 
Γάντια µιας χρήσεως χωρίς πούδρα 48L/12Μ-
100τµχ./κυτίο  

150 5,00 750,00 

12 Σύριγγες 2cc – Τεµάχια 100 0,15 15,00 

13 Σύριγγες 5cc – Τεµάχια 100 0,15 15,00 

14 Βελόνες (µεσαίου µεγέθους) τµχ. 500 0,15 75,00 

15 Βαµβάκι – Τεµάχια 180 1,00 180,00 

16 Ρολλά (εξεταστικής κλίνης) (6 τµχ./κυτίο) 150 7,00 1050,00 

17α Επίδεσµοι 6 cm - Τεµάχια 30 1,10 33,00 
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17β Επίδεσµοι 10 cm - Τεµάχια 30 1,20 36,00 

17γ Επίδεσµοι 12 cm – Τεµάχια 30 2,00 60,00 

18 
Medical paper (ιατρικό χαρτί ηλεκτροκαρδιογράφου) 
10 τµχ./κυτίο 

10 5,70 57,00 

19 Καθετήρες απλοί σιλικόνης – Τεµάχια 15 5,80 87,00 

20 Καθετήρες Folley σιλικόνης – Τεµάχια 15 5,60 84,00 

21 Μάσκα χορήγησης οξυγόνου (µιας χρήσης) – Τεµάχια 6 1,20 7,20 

22 Ράµµατα µε βελόνα (διάφορα µεγέθη) µετάξι – Τεµάχια 60 1,80 108,00 

23 Αποστειρωµένες βελόνες/ πεταλούδες – Τεµάχια 30 0,30 9,00 

24 Μάσκες (µιας χρήσης) 50 τµχ./κυτίο 15 5,20 78,00 

25 Dettol διάλυµα 250 ml – φιαλίδια 100 2,06 206,00 

26 Betadine διάλυµα 240 ml- φιαλίδια 15 3,30 49,50 

27 Οξυζενέ – φιαλίδια 30 1,90 57,00 

28 Παραφινέλαιο (για ιατρική χρήση) 200 ml – φιαλίδια 15 2,81 42,15 

29 Οινόπνευµα (αλκοολούχος λοσιόν) 300 ml/φιαλίδιο 65 2,00 130,00 

30 Οινόπνευµα καθαρό 240 ml/φιαλίδιο ∆ΡΑΓΩΤΗΣ  60 2,51 150,60 

31 
Gel υπερηχογράφου (για διάγνωση και θεραπεία) 
5L/συσκ. 

6 18,50 111,00 

32 Λευκοπλάστ µεταξωτό 2,5 cm * 5 m – κυτία 15 2,90 43,50 

33 
Τραυµαπλάστ (διάφορα µεγέθη) 20 τµχ./κυτίο 
(αδιάβροχα) 

15 3,60 54,00 

34 Νεφροειδές (µιας χρήσης) – Τεµάχια 250 0,20 50,00 

35 Νεφροειδές απλό – Τεµάχια 25 11,50 287,50 

36 Φορητό πιεσόµετρο – Τεµάχια 6 25,00 150,00 

37 Φυσιολογικός ορός 0.09% 1000 ml – Τεµάχια 15 1,52 22,80 

38 
Λανσέτες ελέγχου γλυκόζης (microlet lancets) 100 
τµχ/κυτίο 

25 10,00 250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:   9.829,75 € 

     

 1.2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ / €  

1 Anapen 300 mg - κυτίο 6 72,75 436,50 

2 Augmentin tabs 625 mg - κυτίο 12 4,18 50,16 

3 Amoxil caps 500 mg – κυτίο 12 3,29 39,48 

4 Αντιτετανική ανοσοσφαιρίνη – κυτίο 15 10,77 161,55 
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5 Atrovent 250 mcg/2ml – κυτίο 10 4,37 43,70 

6 Aerolin 5mg Nebubus – κυτίο 7 5,97 41,79 

7 Atropin amp. * 100 amp. - τµχ. 500 0,98 490,00 

8 Apotel 1000mg – κυτίο 7 5,61 39,27 

9 Antivom 16mg tabs – κυτίο 7 5,84 40,88 

10 Aerius 5mg tabs – κυτίο 10 5,65 56,50 

11 Atarax 25mg tabs – κυτίο 10 1,70 17,00 

12 Aspirin 500 mg tabs – κυτίο 10 1,81 18,10 

13 Buscopan 20mg inj. - κυτίο 10 1,65 16,50 

14 Buscopan tabs – κυτίο 10 3,40 34,00 

15 Buscopan supp. - κυτίο 10 0,99 9,90 

16 Carder 75mg – κυτίο 10 14,80 148,00 

17 Celestone Chronodose – κυτίο 20 5,86 117,20 

18 Depon 500 mg tabs – κυτίο 20 0,75 15,00 

19 Dextrose 5% 1 lit. - κυτίο 20 1,74 34,80 

20 Fenistil 4mg inj. - κυτίο 20 4,51 90,20 

21 Fenistil gel – κυτίο 20 4,54 90,80 

22 Fucicort cream – κυτίο 12 9,52 114,24 

23 Fucidin ointment – κυτίο 12 2,75 33,00 

24 Fucidin γάζες 10τµχ./κυτίο 12 6,15 73,80 

25 Imodium caps – κυτίο 12 1,57 18,84 

26 Klaricid tabs * 21 tabs – κυτίο 12 17,00 204,00 

27 Laprazol 15mg – κυτίο 15 6,52 97,80 

28 Lasix 40mg – κυτίο 12 1,46 17,52 

29 Losarb 100mg – κυτίο 12 10,35 124,20 

30 Lonarid tabs – κυτίο 12 3,68 44,16 

31 Lexotanil tabs 1,5 mg – κυτίο 12 1,75 21,00 

32 Muscoril caps 4mg – κυτίο 12 4,54 54,48 

33 Norgesic tabs – κυτίο 12 2,45 29,40 

34 Otrivin drops 0.1% - κυτίο 12 2,65 31,80 

35 Ponstan tabs 500mg – κυτίο 12 2,02 24,24 

36 Primperan tabs – κυτίο 25 1,76 44,00 

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ
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37 Panadol tabs – κυτίο 15 1,99 29,85 

38 Prezolon 5mg tabs – κυτίο 15 2,12 31,80 

39 Pulmicort 0.5mg * 40 tabs – κυτίο 15 27,70 415,50 

40 Ρυθµονόρµ 150mg – κυτίο 15 5,75 86,25 

41 Salospir 100 mg – κυτίο 25 1,17 29,25 

42 Selectol 200mg – κυτίο 15 3,49 52,35 

43 Solucortef 500 – κυτίο 20 8,39 167,80 

44 Solumedrol 40 – κυτίο 20 1,76 35,20 

45 Solumedrol 125 – κυτίο 20 2,30 46,00 

46 Solumedrol 500 – κυτίο 15 6,24 93,60 

47 Steri-strip (0,75 * 10 τµχ.) 15 7,50 112,50 

48 Υπόθετα γλυκερίνης( 10τµχ. /κυτίο) 15 1,83 27,45 

49 Vomex amp. - κυτίο 15 4,36 65,40 

50 Xefo 4mg – κυτίο 15 2,26 33,90 

51 Xylocaine lidocaine 105 (εκνέφωµα) – κυτίο 15 7,01 105,15 

52 Zantac inj. - κυτίο 20 4,12 82,40 

53 Zirtec tabs - κυτίο 15 4,79 71,85 

54 Zinadol tabs 500mg – κυτίο 15 9,00 135,00 

55 Tetracaine coll. - κυτίο 20 2,94 58,80 

56 Pyhenylephrine 5% coll. - κυτίο 15 1,73 25,95 

57 Phenylephrine 10% coll. - κυτίο 20 2,22 44,40 

58 Atropine 1% coll. - κυτίο 15 1,79 26,85 

59 Tobrex coll – κυτίο 20 2,40 48,00 

60 Thilocof coll. - κυτίο 20 5,33 106,60 

61 Dexamytrex coll – κυτίο 20 4,65 93,00 

62 Dexamytrex ointment – κυτίο 20 3,08 61,60 

63 Tobrex ointment – κυτίο 20 1,97 39,40 

64 Vidilac monodose coll. - κυτίο 15 5,43 81,45 

 ΣΥΝΟΛΟ:   5131,11 

     

 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ    

 2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ



Σελίδα 32 από 56 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ /€  

1 Depon 500 mg tabs - κυτίο 25 0,75 18,75 

2 Ponstan tabs - κυτίο 25 2,01 50,25 

3 Panadol tabs – κυτίο 25 1,99 49,75 

4 Fenistil gel – κυτίο 25 4,54 113,50 

5 Betadine solution (µικρό) – κυτίο 30 1,82 54,60 

6 Φυσιολογικός ορός 0.09% 10ml (50 τµχ./κυτίο) 25 13,50 337,50 

 ΣΥΝΟΛΟ:   624,35 

     

 2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

7 
Ταινίες ελέγχου γλυκόζης (Contour Next) (50 
τµχ./κυτίο) 

30 25,00 750,00 

8 Μετρητές γλυκόζης αίµατος – τεµάχιο 25 1,00 25,00 

9 
Λανσέτες ελέγχου γλυκόζης (microlet lancets) 
(100τµχ./κυτίο) 

30 10,00 300,00 

10 Πιεσόµετρο ηλεκτρονικό (βραχίονα) – τεµάχιο 5 45,00 225,00 

11 Γάζες (µεσαίου µεγέθους) 36*40 cm.(10τµχ./κυτίο) 15 1,90 28,50 

12 Σύριγγες 5 cc – τεµάχιο 70 0,15 10,50 

13 Οινόπνευµα φαρµακευτικό 240 ml – φιαλίδια 30 2,51 75,30 

 ΣΥΝΟΛΟ:   1.414,30 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   
16.999,51 

€ 

     

 ΟΜΑ∆Α Β : Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ / €  

1 Betadine solution (µικρό) - φιαλίδιο 70 1,82 127,40 

2 Depon suspension – φιαλίδιο 70 2,25 157,50 

3 Gantil suspension – φιαλίδιο 24 3,33 79,92 

4 Fenistil gel – κυτίο 48 4,54 217,92 

5 Fenistil suspension – κυτίο 48 2,73 131,04 

6 Vioplex-T spray - τεµάχιο 48 5,00 240,00 

7 Fucidin intertuelle - τεµάχιο 24 6,15 147,60 

8 Fucidin cream – τεµάχιο 24 2,72 65,28 

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ
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9 Τεχνητό δάκρυ (φιαλίδια/10τµχ./συσκ) 45 0,27 12,15 

 ΣΥΝΟΛΟ:   1178,81 

     

 2. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

1 Οινόπνευµα 240ml - φιαλίδιο 48 2,51 120,48 

2 Οξυζενέ 500ml – φιαλίδιο 48 1,90 91,20 

3 
Αεραγωγός brook µε ανεπίστροφη βαλβίδα (τεχνητή 
αναπνοή) - τεµάχιο 

24 9,54 228,96 

4 Αιµοστατικό λάστιχο – τεµάχιο 24 1,67 40,08 

5 Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Large – τεµάχιο 24 2,01 48,24 

6 Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Medium – τεµάχιο 40 1,74 69,60 

7 Αµµωνία stick – τεµάχιο 24 2,00 48,00 

8 Αυτοκόλλητα ράµµατα (8 τµχ./κυτίο) 40 1,80 72,00 

9 Αυχενικό κολλάρο για παιδιά – τεµάχιο 24 10,14 243,36 

10 Βαµβάκι 100 gr – τεµάχιο 70 1,30 91,00 

11 Γάζες αποστειρωµένες Burnshield (10*10cm) – τεµάχιο 24 6,03 144,72 

12 Γάζες αποστειρωµένες (15*15) 6 τµχ ανά συσκευασία 44 0,80 35,20 

13 Γάντια Lattex (χωρίς πούδρα) συσκ. Των 100 τµχ 26 5,00 130,00 

14 Ελαστικοί επίδεσµοι 7cm – τεµάχιο 44 1,10 48,40 

15 Ελαστικοί επίδεσµοι 10cm – τεµάχιο 44 1,40 61,60 

16 Επίδεσµοι γάζας 7cm (10τµχ./συσκ.) 44 0,90 39,60 

17 Επίδεσµοι γάζας 10cm (10τµχ./συσκ.) 23 1,00 23,00 

18 Θερµόµετρο ψηφιακό – τεµάχιο 23 4,00 92,00 

19 Ισοθερµική κουβέρτα – τεµάχιο 23 1,05 24,15 

20 Λαβίδα – τεµάχιο 23 4,03 92,69 

21 Λευκοπλάστ ρολό 5cm – τεµάχιο 23 2,00 46,00 

22 Μάσκες (µιας χρήσης) – τεµάχιο 150 0,10 15,00 

23 Παγοκύστες (µιας χρήσης) – τεµάχιο 45 1,48 66,60 

24 Παραµάνες ασφαλείας – τεµάχιο 45 0,99 44,55 

26 Τριγωνικός επίδεσµος – τεµάχιο 26 0,74 19,24 

27 
Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου (φιδιού κ.α.) µε 2 
επιστόµια ANATS – τεµάχιο 

25 8,45 211,25 

28 Τσιρότα αυτοκόλλητα (1 τµχ./συσκ.) 55 1,50 82,50 

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ
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29 Φυσιολογικός ορός (φιαλίδια) – κυτίο 44 0,27 11,88 

30 Ψαλίδι – τεµάχιο 26 2,42 62,92 

31 Ψυκτικό spray – τεµάχιο 45 5,22 234,90 

33 Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο (βραχίονιο) – τεµάχιο 15 40,00 600,00 

34 Επιθέµατα υγεία/ σερβιέτες (10τµχ./κυτίο) 15 3,00 45,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:   3184,12 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   4.362,93 € 

     

     

 ΟΜΑ∆Α Γ : Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ / €  

1 Betadine solution (µικρό)- φιαλίδιο 12 1,82 21,84 

2 Οινόπνευµα 240ml- φιαλίδιο 8 6,00 48,00 

3 Οξυζενέ 200ml- φιαλίδιο 15 1,90 28,50 

4 Depon tabs 500mg-κυτίο 80 0,75 60,00 

5 Depon 500mg αναβράζοντα-κυτίο 35 1,17 40,95 

6 Fenistil gel-κυτίο 20 4,54 90,80 

7 Fenistil tabs-κυτίο 8 1,18 9,44 

8 Nurofen 200mg caps-κυτίο 15 2,28 34,20 

9 Vioplex-T spray-τεµάχιο 8 5,00 40,00 

10 Τεχνητό δάκρυ (tears naturale free ( 30 τµχ./συσκ.) 5 5,43 27,15 

11 Fucidin cream-τεµάχιο 9 2,72 24,48 

 ΣΥΝΟΛΟ:   425,36 

     

 2. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

1 
Αεραγωγός µε ανεπίστροφη βαλβίδα (τεχνητή 
αναπνοή)-τεµάχιο 

8 9,54 76,32 

2 Αιµοστατικό λάστιχο-τεµάχιο 8 1,67 13,36 

3 Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Large-τεµάχιο 8 2,07 16,56 

4 Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Medium-τεµάχιο 8 1,74 13,92 

5 Αµµωνία stick-τεµάχιο 5 2,00 10,00 

6 Αυτοκόλλητα ράµµατα (8 τµχ./κυτίο) 15 1,80 27,00 
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7 Αυχενικό κολάρο-τεµάχιο 7 10,60 74,20 

8 Βαµβάκι 100gr-τεµάχιο 25 1,00 25,00 

9 Γάζες αποστειρωµένες Burnshield (10*10cm)-τεµάχιο 9 6,03 54,27 

10 
Γάζες αποστειρωµένες (15*15) 6 τµχ ανά συσκευασία-
τεµάχιο 

25 0,80 20,00 

11 Γάντια Lattex (χωρίς πούδρα) συσκ.100 τµχ 5 5,00 25,00 

12 Ελαστικοί επίδεσµοι 7cm-τεµάχιο 25 1,10 27,50 

13 Ελαστικοί επίδεσµοι 10cm-τεµάχιο 25 1,20 30,00 

14 Επίδεσµοι γάζας 7cm ( 10τµχ. /συσκ.) 9 0,90 8,10 

15 Επίδεσµοι γάζας 10cm (10τµχ./συσκ.) 9 1,00 9,00 

16 Θερµόµετρο ψηφιακό -τεµάχιο 5 4,00 20,00 

17 Ισοθερµική κουβέρτα-τεµάχιο 7 4,05 28,35 

18 Λαβίδα χειρουργική -τεµάχιο 7 4,03 28,21 

19 Λευκοπλάστ ρολό 5cm Hartman -τεµάχιο 9 9,00 81,00 

20 Μάσκες (µιας χρήσης)-τεµάχιο 50 0,10 5,00 

21 Παγοκύστες 11χ26-τεµάχιο 20 12,20 244,00 

22 Παγοκύστες (µιας χρήσης)-τεµάχιο 18 1,48 26,64 

23 Παραµάνες ασφαλείας-τεµάχιο 30 0,99 29,70 

24 Τριγωνικός επίδεσµος-τεµάχιο 8 0,74 5,92 

25 
Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου (φιδιού κ.α.) µε 2 
επιστόµια-τεµάχιο 

8 8,45 67,60 

26 Τσιρότα αυτοκόλλητα (10 τµχ./συσκ.) 15 1,50 22,50 

27 Φυσιολογικός ορός (φιαλίδια) 50 τµχ./συσκ. 16 13,50 216,00 

28 Ψαλίδι-τεµάχιο 8 2,42 19,36 

29 Ψυκτικό spray-τεµάχιο 5 5,22 26,10 

30 Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο (βραχίονιο)-τεµάχιο 4 45,00 180,00 

31 Επιθέµατα υγείας/ σερβιέτες (10τµχ./κυτίο) 25 3,00 75,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:   1505,61 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ   1.930,97 € 

     

     

ΟΜΑ∆Α ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ 

 1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ    

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ



Σελίδα 36 από 56 
 

 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ / € 

1 

Σετ πρώτων βοηθειών που θα περιλαµβάνει :1 ψαλίδι, 
1 λαβίδα, 1 ταινία στείρωσης 1,25 χ 5 µ, 1 βασικό 
επίθεµα 80 χ 100µµ, 1 ελαστικό επίδεσµο 6 εκ χ 4 µ, 1 
ελαστικό επίδεσµο 8 εκ χ 4 µ, 8 επιθέµατα 
µικροτραυµάτων 10χ6εκ, 8 επιθέµατα µικροτραυµάτων 
σε δύο µεγέθη, 2 επιθέµατα τραύµατος 7,5 χ 7,5 εκ, 1 
επίθεµα γέλης 5 χ 7,5 εκ, 2 µαντηλάκια καθαρισµού, 4 
γάντια µιας χρήσεως, 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης 

115 17,00 1955,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:    1.955,00 € 

     

 2. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

 2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ. / € ΤΙΜΗ / € 

1 ASPIRIN tabl.500mg κουτί 60 1,80 108,00 

2 SALOSPIR 100mg KΟΥΤΙ 60 1,17 70,20 

3 DEPON tabl. 500 mg ΚΟΥΤΙ 65 0,75 48,75 

4 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖOΝ 500mg ΚΟΥΤΙ 65 2,10 136,50 

5 TAB AERIUS 5mg ΚΟΥΤΙ 50 5,65 282,50 

6 TAB MAALOX plus ΚΟΥΤΙ 55 4,41 242,55 

7 TAB BUSCOPAN 10mg ΚΟΥΤΙ 55 3,40 187,00 

8 IMODIUM original caps 2mg ΚΟΥΤΙ  55 1,57 86,35 

9 COLL Septobore ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 45 3,29 148,05 

10 FENISTIL Gel ΚΟΥΤΙ 45 4,54 204,30 

11 ΓΑΖΕΣ FUCIDIN ΚΟΥΤΙ 60 6,15 369,00 

12 BETADINE SOLUTION 30ml 55 1,82 100,10 

13 SOL BETADINE 10% 240ml ΦΙΑΛΗ 55 3,30 181,50 

14 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΥΜΑ VIOPLEX ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 55 5,00 275,00 

15 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΡΟΣ NaCI 0,9% 10ml ΑΜΠΟΥΛΑ 55 0,24 13,20 

16 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΡΟΣ NaCI 0,9% 1 ΦΙΑΛΗ 15 1,52 22,80 

17 CREAM BEPANTHOL ΚΟΥΤΙ 55 8,00 440,00 

18 PONSTAN tabl. ΚΟΥΤΙ 120 2,02 242,40 

19 ZANTAC tabl. 20x150mg ΚΟΥΤΙ 55 4,83 265,65 
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20 XOZAL tabl. ΚΟΥΤΙ 55 6,67 366,85 

21 SOLUCORTEF AMP. 500 mg ΚΟΥΤΙ 55 7,86 432,30 

22 MESULID tabl. ΚΟΥΤΙ 55 3,65 200,75 

23 BETADINE med soap 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 55 1,80 99,00 

24 LOSEC 20mg ΚΟΥΤΙ 55 13,61 748,55 

25 IMIGRAN 50mg ΤΕΜΑΧΙΟ 55 8,04 442,20 

26 CR. PHENERGAN ΚΟΥΤΙ 60 1,05 63,00 

27 CR. FUCIDIN 20mg 60 2,72 163,20 

28 AMP. ANAPEN adult ΤΕΜΑΧΙΟ  60 37,16 2229,60 

29 SACH ALMORA ΚΟΥΤΙ 60 2,00 120,00 

30 N.SPR. OTRIVIN ΤΕΜΑΧΙΟ 20 4,94 98,80 

31 TB. PREZOLON 5mg ΚΟΥΤΙ 60 2,12 127,20 

32 CR. VOLTAREN GEL ΚΟΥΤΙ 65 4,85 315,25 

33 CR. COUNTERPAIN ΚΟΥΤΙ 30 4,14 124,20 

34 SPRAY PULVO ΤΕΜΑΧΙΟ 55 6,31 347,05 

35 TB. PANADOL EXTRA ΚΟΥΤΙ 100 2,85 285,00 

36 COL TOBRADEX ΚΟΥΤΙ 60 3,47 208,20 

37 ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΡΕΜΑ TOBREX ΚΟΥΤΙ 10 1,97 19,70 

38 TB. PRIMPERAN ΚΟΥΤΙ 55 1,76 96,80 

39 INH. AEROLIN ΤΕΜΑΧΙΟ 55 2,43 133,65 

40 TB. NORVASK 5mg ΚΟΥΤΙ 15 4,30 64,50 

41 TB. PENSORDIL ΚΟΥΤΙ 55 1,34 73,70 

42 TB. NORGESIC ΚΟΥΤΙ 60 2,45 147,00 

43 VERTIGO VOMEX CAPS ΚΟΥΤΙ 60 10,74 644,40 

 ΣΥΝΟΛΟ:   10974,75 

     

 2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 6 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,10 66,00 

2 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 10 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,20 72,00 

3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 15 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,00 120,00 

4 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15x15 ΚΟΥΤΙ 65 0,80 52,00 
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5 ΓΑΖΕΣ 10χ10 αυτοκολητες ΚΟΥΤΙ 65 4,00 260,00 

6 ΓΑΖΕΣ 10χ20 αυτοκολητες ΚΟΥΤΙ 40 7,00 280,00 

7 
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ/ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΥΤΙ 
10cmχ10cm 

90 3,00 270,00 

8 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΦΑΡ∆ΙΑ 8cm 30χ72 mm ΡΟΛΟ 110 0,10 11,00 

9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST ΚΟΥΤΙ 550 1,20 660,00 

10 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 7cm ΤΕΜΑΧΙΟ 55 2,00 110,00 

11 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 60ml ΤΕΜΑΧΙΟ 55 10,00 550,00 

12 ∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ STICK ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 55 2,00 110,00 

13 ΟΞΥΖΕΝΕ 200 ml ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 55 1,90 104,50 

14 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 240ml ΦΙΑΛΗ 55 2,51 138,05 

15 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 0,60 12,00 

16 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΚΟΥΤΙ 55 1,00 55,00 

17 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (N:S,M,L) ΚΟΥΤΙ 55 5,00 275,00 

18 LEYKOSILK ΚΟΥΤΙ 10 7,00 70,00 

19 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,60 78,00 

20 ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ FLAMIGEL ΤΕΜΑΧΙΟ 55 8,30 456,50 

21 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 8,50 127,50 

22 ΡΑΜΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΤΙ 20 1,40 28,00 

23 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 110 1,00 110,00 

24 COLD SPRAY ALGYVEK 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,00 100,00 

25 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ 10 17,00 170,00 

26 ΚΥΠΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΓΥΑΛΙΝΑ ουρων 50 0,40 20,00 

27 ΞΥΛΙΝΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ κουτι 100 τεµαχια 55 3,20 176,00 

28 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 10 30,00 300,00 

29 ΣΥΣΚΕΥΗ (ΓΙΑ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) 50 6,20 310,00 

30 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 60 1,00 60,00 

31 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΤΙ 60 2,07 124,20 

32 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΗ ABC-45 
ORLIMAN LARGE N1567 ΑΓΚΩΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 135,00 2700,00 

33 ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ τεµαχιο 110 0,99 108,90 

34 ΛΑΒΙ∆Α 60 4,03 241,80 
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35 ΨΑΛΙ∆Ι 60 2,42 145,20 

36 ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 20 τεµαχια 60 15,00 900,00 

37 STERIL-STRIPS ΚΟΥΤΙ 65 1,40 91,00 

38 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 50 τεµ/ΚΟΥΤΙ 15 5,20 78,00 

39 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 100ml ΚΟΥΤΙ 80 4,00 320,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    9.860,65 

     

Α/Α 3. ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

1 ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Α (2 δόσεις) /ανά άτοµο (29,25*2) ΚΟΥΤΙ 110 58,50 6.435,00 

2 ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β (3 δόσεις) /ανά άτοµο (9,01*3)ΚΟΥΤΙ 110 27,03 2.973,30 

3 ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟ (3 δόσεις) /ανά άτοµο ΚΟΥΤΙ 120 15,00 1.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    
11.208,30 

€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆   
33.998,70 

€ 

     

ΟΜΑ∆Α Ε: Ν.Π.∆.∆. “ΕΣΤΙΑ” 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ./€ ΤΙΜΗ / € 

1 Depon tabs 500mg-κυτίο 38,00 0,75 28,50 

2 Depon 500 mg tabs αναβράζοντα δισκία-κυτίο 20,00 1,17 23,40 

3 Depon syr.-κυτίο 20,00 2,25 45,00 

4 Betadine solution (µεγάλο) 25,00 3,30 82,50 

5 Pulvo spray 10,00 6,31 63,10 

6 Fenistil syr. 10,00 2,73 27,30 

7 Fenistil gel 15,00 4,54 68,10 

8 Bepanthol cream 8,00 8,00 64,00 

9 Voltaren αλοιφή 11,00 6,58 72,38 

10 Ipevacom syr.-κυτίο 5,00 1,65 8,25 

11 Φυσιολογικός ορός (1000ml)-κυτίο 8,00 1,52 12,16 

12 Παραφινέλαιο-φιαλίδιο 6,00 2,81 16,86 

 ΣΥΝΟΛΟ :   511,55 

 2. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    
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1 Κρέµα για χτυπήµατα (countergel capsicum) 15,00 6,97 104,55 

2 Κρέµα για συγκάµατα (pharmasept) 10,00 8,90 89,00 

3 Stick για τσιµπήµατα (Korres) 10,00 5,00 50,00 

4 Επιθέµατα Θερµό : κυτίο 5,00 2,91 14,55 

5 Επιθέµατα Ψυχρό: 6 τµχ./κυτίο 2,00 3,51 7,02 

6 Hansaplast-κυτίο 60,00 3,60 216,00 

7 Γλωσσοπίεστρα-κυτίο 6,00 3,00 18,00 

8 Γάζες αποστειρωµένες (36cmx40cm)-κυτίο 30,00 1,30 39,00 

9 Θερµόµετρα-τεµάχιο 10,00 4,00 40,00 

10 Οξυζενέ 200ml-φιαλίδιο 20,00 1,90 38,00 

11 Οινόπνευµα 200 ml (λοσιόν)-φιαλίδιο 10,00 2,00 20,00 

12 Ελαστικοί επίδεσµοι 10 cm -κυτίο 20,00 1,03 20,60 

13 Πιεσόµετρα-τεµάχιο 6,00 25,00 150,00 

14 
Ταινίες ελέγχου γλυκόζης (Contour Next) (50 
τµχ./κυτίο) 

20,00 25,00 500,00 

15 Σύριγγες 5 cc 40,00 0,15 6,00 

 ΣΥΝΟΛΟ :   1312,72 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε   1.824,27 € 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     59.116,38   

 
 
 
Γενικό σύνολο: Πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν δέκα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά. 
Οι ανωτέρω τιµές µονάδας είναι µε το ΦΠΑ (6% για τα φάρµακα και 13% ή 24% για τα 
παραφαρµακευτικά είδη). 
 
Οι Συντάξαντες           
            
 
Τζαννής Βουτσάς              Θεωρήθηκε  
Εργάτης ΥΕ 16 
Πτυχιούχος τµήµατος            
Μαιευτικής Σχολής Επαγγελµάτων        
Υγείας και Πρόνοιας       Παπαδόπουλος Απόστολος 
ΤΕΙ Αθηνών          Μηχανολόγoς Μηχανικός 
       Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος  
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε 38 – Χειριστής Η/Υ 

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ



Σελίδα 41 από 56 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν είτε σε όλες είτε σε κάποια οµάδα του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού αλλά για όλες τις υποοµάδες της και τα είδη της. 
 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό ισχύουσα άδεια λειτουργίας φαρµακείου.  
 
 
Άρθρο 2 
Για την περιγραφή κάποιων παραφαρµακευτικών ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
µελέτης χρησιµοποιούνται κάποιες εµπορικές ονοµασίες που έχουν καθιερωθεί στην 
καθοµιλουµένη για την περιγραφή των εν λόγω προϊόντων και οι οποίες ονοµασίες πρέπει να 
εκληφθούν µόνο ως ενδεικτικές της κατηγορίας του προϊόντος και δεν αποκλείουν την 
προσφορά άλλων ισοδύναµων προϊόντων. 
 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στο φάκελο της Τεχνικής τους προσφοράς στοιχεία 
και πληροφορίες που θα βοηθήσουν την επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στην αξιολόγηση των 
παραφαρµακευτικών προϊόντων. 
 
Άρθρο 3 
Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86) για κάθε οµάδα του ενδεικτικού προϋπολογισµού, 
λαµβάνοντας υπόψη  ότι η τιµή των φαρµάκων είναι καθορισµένη από το κράτος ενώ των 
παραφαρµακευτικών ειδών διαµορφώνεται ελεύθερα. 
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάση του κόστους 
µε χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας. 
 
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει κριτήρια όπως: 
Κ1) ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες καθώς επίσης καινοτόµα 
χαρακτηριστικά, 
Κ2) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, 
Κ3) οι όροι παράδοσης όπως η ηµεροµηνία παράδοσης , η διαδικασία και προθεσµία 
παράδοσης, 
Κ4) παροχή εγγύησης. 
 
Η στάθµιση που προσδίδεται σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,1 
αντίστοιχα (συνολικό άθροισµα συντελεστών στάθµισης : 1).  
Η βαθµολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο :  
Β=0,5*K1 + 0,2 *K2 + 0,2*K3 + 0,1*K4. 
 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η 
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι όροι των 
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τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
Σηµειώνεται ότι ως τεχνικές προδιαγραφές για τα παραφαρµακευτικά είδη θεωρούνται η 
ονοµασία του προϊόντος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό µε όσες πληροφορίες 
συµπεριλαµβάνται π.χ. ποσότητες ανά τεµάχιο, υλικό κατασκευής, κλπ. 
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς του συµµετέχοντα προς τη βαθµολογία 
της. 
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη τιµή της 
προσφοράς και το κόστος (του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συγκριτική τιµή προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο 
(προσφορά συµµετέχοντα) / (κόστος ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Άρθρο 4 
Ο χρόνος παράδοσης των προς προµήθεια ειδών καθορίζεται εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας από την παραγγελία τους µε µοναδική εξαίρεση την περίπτωση έλλειψης κάποιου 
σκευάσµατος στην Ελληνική αγορά, οπότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει στο 
∆ήµο εναλλακτική λύση. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 5 
'Ολα τα προς προµήθεια είδη θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται σύµφωνα 
µε τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας για χρήση, άριστης 
ποιότητας, καινούργια και αµεταχείριστα, κατάλληλα συσκευασµένα µε εµφανή αναγραφή της 
ηµεροµηνίας λήξης τους. 
Τα προς προµήθεια είδη και ποσότητες είναι ενδεικτικά και ο ∆ήµος (και οι φορείς του) 
µπορούν να τα τροποποιούν, όπου απαιτείται, ανάλογα µε τις ανάγκες. 
 
 
 
Οι Συντάξαντες           
 
 
 
            
Τζαννής Βουτσάς              Θεωρήθηκε  
Εργάτης ΥΕ 16            
Πτυχιούχος τµήµατος            
Μαιευτικής Σχολής Επαγγελµάτων        
Υγείας και Πρόνοιας       Παπαδόπουλος Απόστολος 
ΤΕΙ Αθηνών          Μηχανολόγoς Μηχανικός 
       Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος  
 
 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος 
∆Ε 38 – Χειριστής Η/Υ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

         

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, …./...../2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630 
e-mail: moira@dionysos.gr  
                                                              
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
 
 

 

OMA∆Α Α : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            

  1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ          
            

  1.1 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ ) 

1 
Κολποσκόπια µιας χρήσης (Medium)-
τεµάχια 700       

2 
Αντικειµενοφόρες πλάκες( συσκ. των 50 
τµχ.) 60       

3 
Σπάτουλες (για λήψη pap-test) (κυτίο των 
100 τµχ.) 20       

4 
Βουρτσάκια (για λήψη pap-test) (κυτίο των 
100 τµχ.) 20       
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5 Λακ µονιµοποίησης ( 200 ml /φιαλίδιο) 30       

6 
Ταινίες ελέγχου γλυκόζης (Contour Next) ( 
κυτίο των 50 τµχ.) 150       

7 
Ειδικές αποστειρωµένες αιχµές(κυτίο των 
100 τµχ.) 30       

8 
Γλωσσοπίεστρα (σε ατοµική συσκευασία) 
(κυτίο των 100 τµχ.) 30       

9α Γάζες 15*15 cm (12 τµχ./κυτίο) 15       

9β Γάζες 15*30 cm (12 τµχ./κυτίο) 15       

9γ Γάζες 36*40 cm (10 τµχ./κυτίο) 15       

10 Θερµόµετρα ηλεκτρονικά – Τεµάχια 6       

11 
Γάντια µιας χρήσεως χωρίς πούδρα 
48L/12Μ-100τµχ./κυτίο  150       

12 Σύριγγες 2cc – Τεµάχια 100       
13 Σύριγγες 5cc – Τεµάχια 100       

14 Βελόνες (µεσαίου µεγέθους) τµχ. 500       
15 Βαµβάκι – Τεµάχια 180       

16 Ρολλά (εξεταστικής κλίνης) (6 τµχ./κυτίο) 150       
17α Επίδεσµοι 6 cm - Τεµάχια 30       

17β Επίδεσµοι 10 cm - Τεµάχια 30       

17γ Επίδεσµοι 12 cm – Τεµάχια 30       

18 
Medical paper (ιατρικό χαρτί 
ηλεκτροκαρδιογράφου) 10 τµχ./κυτίο 10       

19 Καθετήρες απλοί σιλικόνης – Τεµάχια 15       

20 Καθετήρες Folley σιλικόνης – Τεµάχια 15       

21 
Μάσκα χορήγησης οξυγόνου (µιας χρήσης) – 
Τεµάχια 6       

22 
Ράµµατα µε βελόνα (διάφορα µεγέθη) µετάξι 
– Τεµάχια 60       

23 
Αποστειρωµένες βελόνες/ πεταλούδες – 
Τεµάχια 30       

24 Μάσκες (µιας χρήσης) 50 τµχ./κυτίο 15       

25 Dettol διάλυµα 250 ml – φιαλίδια 100       

26 Betadine διάλυµα 240 ml- φιαλίδια 15       
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27 Οξυζενέ – φιαλίδια 30       

28 
Παραφινέλαιο (για ιατρική χρήση) 200 ml – 
φιαλίδια 15       

29 
Οινόπνευµα (αλκοολούχος λοσιόν) 300 
ml/φιαλίδιο 65       

30 
Οινόπνευµα καθαρό 240 ml/φιαλίδιο 
∆ΡΑΓΩΤΗΣ  60       

31 
Gel υπερηχογράφου (για διάγνωση και 
θεραπεία) 5L/συσκ. 6       

32 Λευκοπλάστ µεταξωτό 2,5 cm * 5 m – κυτία 15       

33 
Τραυµαπλάστ (διάφορα µεγέθη) 20 
τµχ./κυτίο (αδιάβροχα) 15       

34 Νεφροειδές (µιας χρήσης) – Τεµάχια 250       

35 Νεφροειδές απλό – Τεµάχια 25       

36 Φορητό πιεσόµετρο – Τεµάχια 6       

37 
Φυσιολογικός ορός 0.09% 1000 ml – 
Τεµάχια 15       

38 
Λανσέτες ελέγχου γλυκόζης (microlet 
lancets) 100 τµχ/κυτίο 25       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            

  1.2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ)  

1 Anapen 300 mg - κυτίο 6       

2 Augmentin tabs 625 mg - κυτίο 12       

3 Amoxil caps 500 mg – κυτίο 12       

4 Αντιτετανική ανοσοσφαιρίνη – κυτίο 15       

5 Atrovent 250 mcg/2ml – κυτίο 10       

6 Aerolin 5mg Nebubus – κυτίο 7       

7 Atropin amp. * 100 amp. - τµχ. 500       
8 Apotel 1000mg – κυτίο 7       

9 Antivom 16mg tabs – κυτίο 7       
10 Aerius 5mg tabs – κυτίο 10       

11 Atarax 25mg tabs – κυτίο 10       
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12 Aspirin 500 mg tabs – κυτίο 10       

13 Buscopan 20mg inj. - κυτίο 10       
14 Buscopan tabs – κυτίο 10       
15 Buscopan supp. - κυτίο 10       
16 Carder 75mg – κυτίο 10       

17 Celestone Chronodose – κυτίο 20       

18 Depon 500 mg tabs – κυτίο 20       
19 Dextrose 5% 1 lit. - κυτίο 20       
20 Fenistil 4mg inj. - κυτίο 20       
21 Fenistil gel – κυτίο 20       
22 Fucicort cream – κυτίο 12       
23 Fucidin ointment – κυτίο 12       

24 Fucidin γάζες 10τµχ./κυτίο 12       
25 Imodium caps – κυτίο 12       

26 Klaricid tabs * 21 tabs – κυτίο 12       
27 Laprazol 15mg – κυτίο 15       
28 Lasix 40mg – κυτίο 12       
29 Losarb 100mg – κυτίο 12       
30 Lonarid tabs – κυτίο 12       

31 Lexotanil tabs 1,5 mg – κυτίο 12       

32 Muscoril caps 4mg – κυτίο 12       
33 Norgesic tabs – κυτίο 12       

34 Otrivin drops 0.1% - κυτίο 12       

35 Ponstan tabs 500mg – κυτίο 12       
36 Primperan tabs – κυτίο 25       
37 Panadol tabs – κυτίο 15       

38 Prezolon 5mg tabs – κυτίο 15       

39 Pulmicort 0.5mg * 40 tabs – κυτίο 15       

40 Ρυθµονόρµ 150mg – κυτίο 15       
41 Salospir 100 mg – κυτίο 25       
42 Selectol 200mg – κυτίο 15       
43 Solucortef 500 – κυτίο 20       
44 Solumedrol 40 – κυτίο 20       
45 Solumedrol 125 – κυτίο 20       
46 Solumedrol 500 – κυτίο 15       

47 Steri-strip (0,75 * 10 τµχ.) 15       

48 Υπόθετα γλυκερίνης( 10τµχ. /κυτίο) 15       
49 Vomex amp. - κυτίο 15       
50 Xefo 4mg – κυτίο 15       

51 Xylocaine lidocaine 105 (εκνέφωµα) – κυτίο 15       
52 Zantac inj. - κυτίο 20       
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53 Zirtec tabs - κυτίο 15       

54 Zinadol tabs 500mg – κυτίο 15       
55 Tetracaine coll. - κυτίο 20       

56 Pyhenylephrine 5% coll. - κυτίο 15       

57 Phenylephrine 10% coll. - κυτίο 20       
58 Atropine 1% coll. - κυτίο 15       
59 Tobrex coll – κυτίο 20       
60 Thilocof coll. - κυτίο 20       
61 Dexamytrex coll – κυτίο 20       

62 Dexamytrex ointment – κυτίο 20       
63 Tobrex ointment – κυτίο 20       

64 Vidilac monodose coll. - κυτίο 15       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            

  2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ         

  2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ)  

1 Depon 500 mg tabs - κυτίο 25       
2 Ponstan tabs - κυτίο 25       
3 Panadol tabs – κυτίο 25       
4 Fenistil gel – κυτίο 25       

5 Betadine solution (µικρό) – κυτίο 30       

6 
Φυσιολογικός ορός 0.09% 10ml (50 
τµχ./κυτίο) 25       

  ΣΥΝΟΛΟ:         
            

  2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

7 
Ταινίες ελέγχου γλυκόζης (Contour Next) (50 
τµχ./κυτίο) 30       

8 Μετρητές γλυκόζης αίµατος – τεµάχιο 25       

9 
Λανσέτες ελέγχου γλυκόζης (microlet 
lancets) (100τµχ./κυτίο) 30       

10 
Πιεσόµετρο ηλεκτρονικό (βραχίονα) – 
τεµάχιο 5       

11 
Γάζες (µεσαίου µεγέθους) 36*40 
cm.(10τµχ./κυτίο) 15       

12 Σύριγγες 5 cc – τεµάχιο 70       

13 Οινόπνευµα φαρµακευτικό 240 ml – φιαλίδια 30       

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ



Σελίδα 48 από 56 
 

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Α :         
            

  ΟΜΑ∆Α Β : Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

  1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ)  

1 Betadine solution (µικρό) - φιαλίδιο 70       

2 Depon suspension – φιαλίδιο 70       

3 Gantil suspension – φιαλίδιο 24       
4 Fenistil gel – κυτίο 48       

5 Fenistil suspension – κυτίο 48       
6 Vioplex-T spray - τεµάχιο 48       

7 Fucidin intertuelle - τεµάχιο 24       
8 Fucidin cream – τεµάχιο 24       

9 Τεχνητό δάκρυ (φιαλίδια/10τµχ./συσκ) 45       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            

  2. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

1 Οινόπνευµα 240ml - φιαλίδιο 48       
2 Οξυζενέ 500ml – φιαλίδιο 48       

3 
Αεραγωγός brook µε ανεπίστροφη βαλβίδα 
(τεχνητή αναπνοή) - τεµάχιο 24       

4 Αιµοστατικό λάστιχο – τεµάχιο 24       

5 
Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Large – 
τεµάχιο 24       

6 
Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Medium – 
τεµάχιο 40       

7 Αµµωνία stick – τεµάχιο 24       

8 Αυτοκόλλητα ράµµατα (8 τµχ./κυτίο) 40       

9 Αυχενικό κολλάρο για παιδιά – τεµάχιο 24       
10 Βαµβάκι 100 gr – τεµάχιο 70       
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11 
Γάζες αποστειρωµένες Burnshield 
(10*10cm) – τεµάχιο 24       

12 
Γάζες αποστειρωµένες (15*15) 6 τµχ ανά 
συσκευασία 44       

13 
Γάντια Lattex (χωρίς πούδρα) συσκ. Των 100 
τµχ 26       

14 Ελαστικοί επίδεσµοι 7cm – τεµάχιο 44       

15 Ελαστικοί επίδεσµοι 10cm – τεµάχιο 44       

16 Επίδεσµοι γάζας 7cm (10τµχ./συσκ.) 44       

17 Επίδεσµοι γάζας 10cm (10τµχ./συσκ.) 23       

18 Θερµόµετρο ψηφιακό – τεµάχιο 23       

19 Ισοθερµική κουβέρτα – τεµάχιο 23       
20 Λαβίδα – τεµάχιο 23       

21 Λευκοπλάστ ρολό 5cm – τεµάχιο 23       

22 Μάσκες (µιας χρήσης) – τεµάχιο 150       

23 Παγοκύστες (µιας χρήσης) – τεµάχιο 45       

24 Παραµάνες ασφαλείας – τεµάχιο 45       

26 Τριγωνικός επίδεσµος – τεµάχιο 26       

27 
Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου (φιδιού κ.α.) 
µε 2 επιστόµια ANATS – τεµάχιο 25       

28 Τσιρότα αυτοκόλλητα (1 τµχ./συσκ.) 55       

29 Φυσιολογικός ορός (φιαλίδια) – κυτίο 44       
30 Ψαλίδι – τεµάχιο 26       
31 Ψυκτικό spray – τεµάχιο 45       

33 
Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο (βραχίονιο) – 
τεµάχιο 15       

34 Επιθέµατα υγεία/ σερβιέτες (10τµχ./κυτίο) 15       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Β :         
            
            

  ΟΜΑ∆Α Γ : Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

  1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ)  

1 Betadine solution (µικρό)- φιαλίδιο 12       

2 Οινόπνευµα 240ml- φιαλίδιο 8       
3 Οξυζενέ 200ml- φιαλίδιο 15       
4 Depon tabs 500mg-κυτίο 80       

5 Depon 500mg αναβράζοντα-κυτίο 35       
6 Fenistil gel-κυτίο 20       
7 Fenistil tabs-κυτίο 8       

8 Nurofen 200mg caps-κυτίο 15       
9 Vioplex-T spray-τεµάχιο 8       

10 
Τεχνητό δάκρυ (tears naturale free ( 30 
τµχ./συσκ.) 5       

11 Fucidin cream-τεµάχιο 9       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            

  2. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

1 
Αεραγωγός µε ανεπίστροφη βαλβίδα 
(τεχνητή αναπνοή)-τεµάχιο 8       

2 Αιµοστατικό λάστιχο-τεµάχιο 8       

3 
Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Large-
τεµάχιο 8       

4 
Αιµοστατικός πιεστικός επίδεσµος Medium-
τεµάχιο 8       

5 Αµµωνία stick-τεµάχιο 5       

6 Αυτοκόλλητα ράµµατα (8 τµχ./κυτίο) 15       
7 Αυχενικό κολάρο-τεµάχιο 7       
8 Βαµβάκι 100gr-τεµάχιο 25       

9 
Γάζες αποστειρωµένες Burnshield 
(10*10cm)-τεµάχιο 9       

10 
Γάζες αποστειρωµένες (15*15) 6 τµχ ανά 
συσκευασία-τεµάχιο 25       

11 Γάντια Lattex (χωρίς πούδρα) συσκ.100 τµχ 5       

12 Ελαστικοί επίδεσµοι 7cm-τεµάχιο 25       

13 Ελαστικοί επίδεσµοι 10cm-τεµάχιο 25       

14 Επίδεσµοι γάζας 7cm ( 10τµχ. /συσκ.) 9       

15 Επίδεσµοι γάζας 10cm (10τµχ./συσκ.) 9       
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16 Θερµόµετρο ψηφιακό -τεµάχιο 5       

17 Ισοθερµική κουβέρτα-τεµάχιο 7       

18 Λαβίδα χειρουργική -τεµάχιο 7       

19 Λευκοπλάστ ρολό 5cm Hartman -τεµάχιο 9       

20 Μάσκες (µιας χρήσης)-τεµάχιο 50       

21 Παγοκύστες 11χ26-τεµάχιο 20       

22 Παγοκύστες (µιας χρήσης)-τεµάχιο 18       

23 Παραµάνες ασφαλείας-τεµάχιο 30       

24 Τριγωνικός επίδεσµος-τεµάχιο 8       

25 
Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου (φιδιού κ.α.) 
µε 2 επιστόµια-τεµάχιο 8       

26 Τσιρότα αυτοκόλλητα (10 τµχ./συσκ.) 15       

27 Φυσιολογικός ορός (φιαλίδια) 50 τµχ./συσκ. 16       
28 Ψαλίδι-τεµάχιο 8       
29 Ψυκτικό spray-τεµάχιο 5       

30 
Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο (βραχίονιο)-
τεµάχιο 4       

31 Επιθέµατα υγείας/ σερβιέτες (10τµχ./κυτίο) 25       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Γ :         
            

ΟΜΑ∆Α ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ 

  1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ         

  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ & 

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ)  

1 

Σετ πρώτων βοηθειών που θα περιλαµβάνει 
:1 ψαλίδι, 1 λαβίδα, 1 ταινία στείρωσης 1,25 
χ 5 µ, 1 βασικό επίθεµα 80 χ 100µµ, 1 
ελαστικό επίδεσµο 6 εκ χ 4 µ, 1 ελαστικό 
επίδεσµο 8 εκ χ 4 µ, 8 επιθέµατα 
µικροτραυµάτων 10χ6εκ, 8 επιθέµατα 
µικροτραυµάτων σε δύο µεγέθη, 2 επιθέµατα 
τραύµατος 7,5 χ 7,5 εκ, 1 επίθεµα γέλης 5 χ 
7,5 εκ, 2 µαντηλάκια καθαρισµού, 4 γάντια 
µιας χρήσεως, 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης 115       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            
  2. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ         

ΑΔΑ: 7ΡΑΦΩ93-ΜΕΥ



Σελίδα 52 από 56 
 

  2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ  

1 ASPIRIN tabl.500mg κουτί 60       
2 SALOSPIR 100mg KΟΥΤΙ 60       

3 DEPON tabl. 500 mg ΚΟΥΤΙ 65       

4 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖOΝ 500mg ΚΟΥΤΙ 65       
5 TAB AERIUS 5mg ΚΟΥΤΙ 50       
6 TAB MAALOX plus ΚΟΥΤΙ 55       

7 TAB BUSCOPAN 10mg ΚΟΥΤΙ 55       

8 IMODIUM original caps 2mg ΚΟΥΤΙ  55       

9 COLL Septobore ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 45       
10 FENISTIL Gel ΚΟΥΤΙ 45       
11 ΓΑΖΕΣ FUCIDIN ΚΟΥΤΙ 60       

12 BETADINE SOLUTION 30ml 55       

13 SOL BETADINE 10% 240ml ΦΙΑΛΗ 55       

14 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΥΜΑ VIOPLEX 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 55       

15 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΡΟΣ NaCI 0,9% 10ml 
ΑΜΠΟΥΛΑ 55       

16 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΡΟΣ NaCI 0,9% 1 
ΦΙΑΛΗ 15       

17 CREAM BEPANTHOL ΚΟΥΤΙ 55       
18 PONSTAN tabl. ΚΟΥΤΙ 120       

19 ZANTAC tabl. 20x150mg ΚΟΥΤΙ 55       
20 XOZAL tabl. ΚΟΥΤΙ 55       

21 SOLUCORTEF AMP. 500 mg ΚΟΥΤΙ 55       
22 MESULID tabl. ΚΟΥΤΙ 55       

23 BETADINE med soap 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 55       
24 LOSEC 20mg ΚΟΥΤΙ 55       
25 IMIGRAN 50mg ΤΕΜΑΧΙΟ 55       
26 CR. PHENERGAN ΚΟΥΤΙ 60       
27 CR. FUCIDIN 20mg 60       

28 AMP. ANAPEN adult ΤΕΜΑΧΙΟ  60       
29 SACH ALMORA ΚΟΥΤΙ 60       
30 N.SPR. OTRIVIN ΤΕΜΑΧΙΟ 20       

31 TB. PREZOLON 5mg ΚΟΥΤΙ 60       
32 CR. VOLTAREN GEL ΚΟΥΤΙ 65       
33 CR. COUNTERPAIN ΚΟΥΤΙ 30       
34 SPRAY PULVO ΤΕΜΑΧΙΟ 55       
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35 TB. PANADOL EXTRA ΚΟΥΤΙ 100       
36 COL TOBRADEX ΚΟΥΤΙ 60       

37 ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΡΕΜΑ TOBREX ΚΟΥΤΙ 10       
38 TB. PRIMPERAN ΚΟΥΤΙ 55       
39 INH. AEROLIN ΤΕΜΑΧΙΟ 55       
40 TB. NORVASK 5mg ΚΟΥΤΙ 15       
41 TB. PENSORDIL ΚΟΥΤΙ 55       
42 TB. NORGESIC ΚΟΥΤΙ 60       

43 VERTIGO VOMEX CAPS ΚΟΥΤΙ 60       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            

  2.2 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

1 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 6 cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60       

2 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 10 cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60       

3 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 15 cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 60       

4 
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15x15 
ΚΟΥΤΙ 65       

5 ΓΑΖΕΣ 10χ10 αυτοκολητες ΚΟΥΤΙ 65       

6 ΓΑΖΕΣ 10χ20 αυτοκολητες ΚΟΥΤΙ 40       

7 

ΓΑΖΕΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ/ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ 
ΚΟΥΤΙ 10cmχ10cm 90       

8 
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΦΑΡ∆ΙΑ 8cm 30χ72 mm 
ΡΟΛΟ 110       

9 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ 
HANSAPLAST ΚΟΥΤΙ 550       

10 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 7cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 55       

11 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ 60ml ΤΕΜΑΧΙΟ 55       

12 
∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ STICK 
ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 55       

13 ΟΞΥΖΕΝΕ 200 ml ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 55       

14 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 240ml ΦΙΑΛΗ 55       

15 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20       

16 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΚΟΥΤΙ 55       

17 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (N:S,M,L) ΚΟΥΤΙ 55       
18 LEYKOSILK ΚΟΥΤΙ 10       

19 ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30       
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20 
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ FLAMIGEL 
ΤΕΜΑΧΙΟ 55       

21 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15       

22 ΡΑΜΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΥΤΙ 20       
23 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 110       

24 
COLD SPRAY ALGYVEK 400ml 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20       

25 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ 10       

26 ΚΥΠΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΓΥΑΛΙΝΑ ουρων 50       

27 
ΞΥΛΙΝΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ κουτι 100 
τεµαχια 55       

28 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 10       

29 ΣΥΣΚΕΥΗ (ΓΙΑ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) 50       
30 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 60       

31 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΥΤΙ 60       

32 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ 
ΑΠΑΓΩΓΗ ABC-45 ORLIMAN LARGE 
N1567 ΑΓΚΩΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20       

33 ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ τεµαχιο 110       
34 ΛΑΒΙ∆Α 60       
35 ΨΑΛΙ∆Ι 60       

36 ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 20 τεµαχια 60       
37 STERIL-STRIPS ΚΟΥΤΙ 65       

38 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 50 τεµ/ΚΟΥΤΙ 15       

39 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 100ml 
ΚΟΥΤΙ 80       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         
            

Α/Α 3. ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         

1 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Α (2 δόσεις) /ανά άτοµο 
(29,25*2) ΚΟΥΤΙ 110       

2 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β (3 δόσεις) /ανά άτοµο 
(9,01*3)ΚΟΥΤΙ 110       

3 
ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟ (3 δόσεις) /ανά άτοµο 
ΚΟΥΤΙ 120       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας ∆  :         
            

ΟΜΑ∆Α Ε: Ν.Π.∆.∆. “ΕΣΤΙΑ” 

  1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Μ. / € (µε 

ΦΠΑ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (µε ΦΠΑ)  

1 Depon tabs 500mg-κυτίο 38       

2 
Depon 500 mg tabs αναβράζοντα δισκία-
κυτίο 20       

3 Depon syr.-κυτίο 20       

4 Betadine solution (µεγάλο) 25       
5 Pulvo spray 10       
6 Fenistil syr. 10       
7 Fenistil gel 15       
8 Bepanthol cream 8       
9 Voltaren αλοιφή 11       
10 Ipevacom syr.-κυτίο 5       

11 Φυσιολογικός ορός (1000ml)-κυτίο 8       
12 Παραφινέλαιο-φιαλίδιο 6       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         

  2. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ         

1 Κρέµα για χτυπήµατα (countergel capsicum) 15       

2 Κρέµα για συγκάµατα (pharmasept) 10       

3 Stick για τσιµπήµατα (Korres) 10       
4 Επιθέµατα Θερµό : κυτίο 5       

5 Επιθέµατα Ψυχρό: 6 τµχ./κυτίο 2       
6 Hansaplast-κυτίο 60       
7 Γλωσσοπίεστρα-κυτίο 6       

8 Γάζες αποστειρωµένες (36cmx40cm)-κυτίο 30       
9 Θερµόµετρα-τεµάχιο 10       
10 Οξυζενέ 200ml-φιαλίδιο 20       

11 Οινόπνευµα 200 ml (λοσιόν)-φιαλίδιο 10       

12 Ελαστικοί επίδεσµοι 10 cm -κυτίο 20       
13 Πιεσόµετρα-τεµάχιο 6       

14 
Ταινίες ελέγχου γλυκόζης (Contour Next) (50 
τµχ./κυτίο) 20       

15 Σύριγγες 5 cc 40       

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ :         

   Γενικό σύνολο µε ΦΠΑ οµάδας Ε :         
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…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
 
Σηµείωση προς τους συµµετέχοντες: Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγµα 
περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους 
συµµετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να περιλαµβάνουν 
επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαµβάνοντας 
πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού και Εµβολίων» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού 50.998,21 Ευρώ (η οποία 
αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισµό προµήθειας των σχετικών ειδών για τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου) µε χρέωση ποσού €33.998,70 σε βάρος του Κ.Α. 
10.6631 µε τίτλο “Προµήθεια Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού” και 
ποσού €16.999,51 σε βάρος του Κ.Α.15.6631 µε τίτλο «Προµήθεια 
Υγειονοµικού και Φαρµακευτικού Υλικού», και την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών.  

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
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