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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   9 /27-02-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

60/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψή- 

φιση  πιστώσεων του  δηµόσιου ανοικ- 

του  συνοπτικού  µειοδοτικού  διαγω- 

νισµού µε σφραγισµένες  προσφορές 

για την «Προµήθεια Φαρµάκων& Ανα- 

λώσιµου  Υγειονοµικού  Υλικού» , του 

∆ήµου  ∆ράµας,  του  ΝΠ∆∆ της ∆ΕΚ- 

ΠΟΤΑ   καθώς  και   του  Πολιτιστικού  

Οργανισµού   Φεστιβάλ  Ταινιών Μικ- 

ρού Μήκους για το έτος 2015 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27ης Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
7852/24-02-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , που 
δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν παρόντα 8 
µέλη : 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8.        Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
 
      

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.       Ζαχαριάδης Παύλος    
 

      Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας, 

γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
καθώς και στα έκτακτα  
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        Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασί- 

στηκε οµόφωνα  όπως το θέµα , Έγκριση όρων  δηµοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του 

δηµόσιου ανοικτού συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για 

την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού», του ∆ήµου ∆ραµας, του 

ΝΠ∆∆ της ∆ΕΚΠΟΤΑ  καθώς  και του Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους για το έτος 2015.»  θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως δεύτερο έκτακτο για λη- 

ψη απόφασης.  
 

           Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  αριθµ. 
8567 / 26-02-2015 έγγραφο της ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας, το 
οποίο έχει όπως παρακάτω, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά: 

   
«   Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης δηµόσιου ανοικτού συνοπτικού  µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου 

Υγειονοµικού Υλικού»  για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας 

της ∆ΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, συνολικού 

προϋπολογισµού  25.344,77 €, συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ, (21.797,44  € µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για 

αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα 

συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το 

Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα. 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για:  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω δηµόσιου ανοικτού συνοπτικού  

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού»    για 

τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας της ∆ΕΚΠΟΤΑ καθώς και 

του Πολιτικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, συνολικού προϋπολογισµού  

25.344,77 € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ.   

2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α 10.6631 µε τίτλο  «Προµήθεια υγειονοµικού 

και φαρµακευτικού υλικού» ποσού 468,80  € και  Κ.Α. 15.6631  µε τίτλο «Προµήθεια 

υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού», ποσού 10.101,35 € αντίστοιχα οικονοµικού έτους 

2015.  

           CPV:  33690000-3 (διάφορα φάρµακα), 33600000-6 (φαρµακευτικά προϊόντα)» 

                                                                  
 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και 
το σχέδιο όρων  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους δηµοπράτησης και την διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού συνο- 
πτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την : «Προµήθεια 
Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
21.797,44 € χωρίς τον Φ.Π.Α., και 25.344,77 €  µε το ΦΠΑ του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2015, και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 
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                                                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                                          

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές 

ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης.  

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 

5.  Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που  

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 66 του  

      Ν.4257/2014 

6.  Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 

7. Τις υπ΄ αριθµ. 1739/15-01-2015, 1242/13-01-2015, 2261/19-01-2015 προµελέτες του 
∆ήµου ∆ράµας. 

8.  Την υπ΄ αριθµ. 55/14-01-2015 προµελέτη του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας. 
  9.   Την υπ΄ αριθµ. 50/13-01-2015 προµελέτη της ∆ΕΚΠΟΤΑ. 
10.  Την υπ΄ αριθµ. 15/13-01-2015 προµελέτη του Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους. 
11.  Την υπ΄ αριθµ. 8/2015 απόφαση ∆Σ του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας. 
12.  Την υπ΄ αριθµ. 5/2015 απόφαση ∆Σ  της ∆ΕΚΠΟΤΑ. 
13.  Την υπ΄ αριθµ. 7/2015 απόφαση ∆Σ  του Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού   Μήκους. 
14.  Την υπ΄ αριθµ. 107/2015 απόφαση του ∆Σ ∆ήµου ∆ράµας περί έγκριση διενέργειας 

προµήθειας 
15.  Την  ________/2015  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δηµοπράτησης. 

16.  Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου ∆ράµας µε  Κ.Α. 10.6631 και 15.6631.  

17.   Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού 2015 του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας µε  Κ.Α. 

10/6631.  

18. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού 2015 της ∆ΕΚΠΟΤΑ µε  Κ.Α. 64.08.0002, 64.08.0011, 

64.08.0012, 64.08.0013, 64.08.0014, 64.08.0015, 64.08.0016. 

19. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού 2015 του Πολιτιστικού Οργανισµού 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους µε  Κ.Α. 10.6681 

 

                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

          Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό συνοπτικό  µειοδοτικό 

διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για αναλώσιµο 

υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούµενα 

φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας για τα 

φάρµακα, του κάθε πακέτου, για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» για το έτος 

2015 συνολικού προϋπολογισµού 25.344,77 € (συµπεριλαµβανόµενου το ΦΠΑ) για τις ανάγκες φαρµάκων & 

αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού των υπηρεσιών:   1)  ∆ήµου ∆ράµας,  2) Νοµικού Προσώπου ∆ήµου 

∆ράµας, 3) ∆ΕΚΠΟΤΑ και του 4) Πολιτιστικού Οργανισµού φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας: 

  

• ∆ήµου ∆ράµας          10.570,15 € 

Τµήµα Προστασίας & Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας   (8.701,98 €)  

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού     (1.399,37 €) 

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών                    (468,80 €) 
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• Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας  -                     3.589,91 €  

• ∆ΕΚΠΟΤΑ  --           10.985,04 € 

• Πολιτιστικός Οργανισµός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους              199,67 € 

 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα πακέτα, για 

τη συνολική όµως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά  στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό του κάθε πακέτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας την ___________________ 2015  

ηµέρα _____________ και ώρα 10:00 π.µ. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η 

προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσµες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 

δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 00/00/2015, ηµέρα ___________ και ώρα 10:00 π.µ.  στην 

έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

∆ηµαρχείο 2
ος

 όροφος. 

  

Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε την 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία του ∆ήµου µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού 

εργάσιµη ηµέρα. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ηµεροµηνία 

παραλαβής 

 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

      Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές 

 

2.  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισµού   

 

  Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η παραλαβή της γίνεται 

είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή σχετικής αίτησης εντός 

προθεσµίας µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως 

επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει 

στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που 

παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 

γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά 

της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr 

για ανάγνωση.   

 

• Η ανάγνωση της διακήρυξης µέσω ιστοσελίδας δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο για την 

υποβολή σχετικής αίτησης παραλαβής της διακήρυξης. 

 3.  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

 

Α. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νοµικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισµοί 

 4).  Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

4.  ∆ικαιολογητικά  συµµετοχής 

 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των ειδών των πακέτων που συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο 

επιµελητήριο ή άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος από το ΚΕΣΥ. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 

προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται 

όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι 

αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας 

ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση 

υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες 

υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.   

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, 

γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη 

ρύθµιση. Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Περαιτέρω, µε τις 

ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων από την 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των 

στοιχείων.  

Ωστόσο, ο ∆ήµος ∆ράµας οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό 

τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο 

επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης 

διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και 

εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η 

διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά 
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     Όσοι αναγνωρισµένοι προµηθευτές, επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την 

προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1
α
 του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 

4281/2014 

Β.  Κατά περίπτωση:  

            1)  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.   

ή  

για φαρµακοποιούς  

 

Βεβαίωση µητρώου Φαρµακευτικού Συλλόγου και άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος 

από το ΚΕΣΥ.  

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.∆. 60/2007.   Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

4. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. 
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 
 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 

του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι.  

           2). ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ή εµπορικό µητρώο ή ισοδύναµο επαγγελµατικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 

                       Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού      

µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση 

προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει:  .   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα 

Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις 

ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2. 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 

απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα.  

4. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόµενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

6. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού   

 

ΑΔΑ: 62ΘΛΩ9Μ-6ΗΨ



9 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που  

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή  

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις 

εσωτερικού ή εξωτερικού.  

3.  

Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν 

 και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον  

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που     

καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  

ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

4.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη 

γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

 

Ένορκη ∆ήλωση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 

δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση.  Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή 

δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 
 

       Γ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) 

εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 

άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός 

από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο 

διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 

αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 
 

       ∆. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο  ή  απόσπασµα 

του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  

Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους 

το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως 

από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου. 
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              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Ατοµικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο 

επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 
 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

            

     Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν επί 

ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/2086 

ακόλουθα: 
 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του 

∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 

συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, 

καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δηµόσιο 

       δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόµενα είδη πληρούν όλες τις απαραίτητες  

                προϋποθέσεις για τη νόµιµη κυκλοφορία και διάθεση τους, ότι είναι κατάλληλης ποιότητας, νέα, 

αµεταχείριστα, κατάλληλα συσκευασµένα στις πρωτότυπες συσκευασίες τους, ότι είναι 

πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσης τους δεν θα έχει παρέλθει χρόνος 

µεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους και ότι έχει την 

υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης τους, µολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από 

τον κατασκευαστή 

        ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα αναφέρει ότι αν κατά την παραλαβή βρεθούν είδη τα οποία δεν             

είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, και δεν γίνονται δεκτά από το φορέα προµήθειας, 

υποχρεούται στην αντικατάσταση τους, µε δικά του έξοδα και χωρίς καµία αποζηµίωση και σε 

προθεσµία που θα του ορίζεται από τον φορέα της προµήθειας 

      στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα αναφέρει ότι η τιµή προσφοράς του περιλαµβάνει τη µεταφορά και  

               παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του   κατάλληλο 

συσκευασµένα.  
 

ζ.  Βεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών   (σελ. 63) 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.  Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

Α. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και 

οικονοµική προσφορά) συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 

προσφορές κατατίθενται, µέσα σε ενιαίο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται 

στην παρούσα ∆ιακήρυξη: 
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           1).  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  

           2).  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  

           3).  Ο αριθµός της διακήρυξης 

           4).  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

           5).  Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

           Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

     Β. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 

και β) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς µε τη σειρά που αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 του 

άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
 

Γ.    Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου και 

πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της 

Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος 

αποκλείεται. 
 

∆.   Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και υπογεγραµµένη.  
 

    Ε.  Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 

τους. 

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 

  ΣΤ.   Γίνονται δεκτές προσφορές για  το σύνολο του κάθε πακέτου του διαγωνισµού. 
             

   Ζ.   Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης όλα τα 

δικαιολογητικά, εφ’ όσον δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήµως µεταφρασµένα.  

           Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η        

σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

    Η.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, 

µεσόστιχα,  παρεµβολές, κενά, συγκοπές, συντµήσεις, προσθήκες και διορθώσεις που 

µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή την ταυτότητα των προµηθευτών. Να 

αναγράφουν το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης και την τιµή καθαρά, ολογράφως και 

αριθµητικά. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήµατος και το τηλέφωνο 

προµηθευτή. Να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. Να είναι σαφείς και πλήρεις. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο µονογράφει και 

σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

επωνυµία, διεύθυνση, πόλη  

τηλέφωνο, fax, e-mail  

 

                                                           ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

                                                        Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού  

                                                    2015 

 

                                                      AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

                                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 00000/2015  

 

                                                          Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

                                                       00/00/2015 

 

                  «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των 

µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

Α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειµένου να αξιολογηθούν.  
 

Β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

 

Γ. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την  επιτροπή διαγωνισµού, 

είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν.   

  

3.   Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται 

υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους 

προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
 

 4.  Οικονοµική Προσφοράς 
 

Α.    Η οικονοµική προσφορά δίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για αναλώσιµο 

υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα 

συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το 

Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα, του κάθε πακέτου, και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθµητικώς. Στην οικονοµική προσφορά περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 
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κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των φαρµάκων και φαρµακευτικού 

υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
 

Β.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 

Γ.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη οικονοµική προσφορά για 

το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα 

που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής  

Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 

 ∆.  Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος 

απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο.  
 

Ε.   Η σύγκριση των προσφορών θα  γίνεται στη χαµηλότερη τιµή του  πακέτου για αναλώσιµο 

υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα 

συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το 

Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα,  
 

   ΣΤ.    Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

      Ζ.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 

αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, 

εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

             Σε ότι αφορά το αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό και τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα οι 

τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου ενώ τα 

συνταγογραφούµενα φάρµακα υπόκεινται στο ισχύοντος δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το 

Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα.  
 

     Η.  Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε όλα, σε ένα ή σε περισσότερα πακέτα των 

προς προµήθεια ειδών όπως ορίζει ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός (σελίδες 24-39) της παρούσας 

διακήρυξης. Η προσφορά, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες 

κάθε πακέτου που συµµετέχουν. 
 

     Θ.  Η προσφορά πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και µόνο µε το έντυπο προσφοράς, που   

επισυνάπτεται. 
 

5.  Υποβολή Προσφορών 
 

Α. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

 

          ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

          ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ  

          Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 
 

Β.  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την __________________ 2015, ηµέρα 

_______________ και ώρα 10:00 π.µ. απευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού, µετά το πέρας της 

οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται 
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ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 
 

Γ.  Οι εκπρόθεσµες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

6.  Εγγυήσεις 
 

Α.  Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 457 του Ν. 4281/2014 οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. 
 

Β.   Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:  Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1
α
 του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 

4281/2014 

Γ.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης η 

οποία θα εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση,  σύµφωνα µε το 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»  (σελίδα 19), των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  

και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συµβαλλόµενους. 
 

∆.  Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 

παρούσης διακήρυξης. 
  
Ε.   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

 

7.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν µε ποινή αποκλεισµού τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 

120 ηµερών. Ο υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

                      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.  Αποσφράγιση Προσφορών 
 

     Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

          Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την  προηγουµένη του 

διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 
 

            Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο ∆ράµας µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσµίας που 

καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. 
 

     Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών. 
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          Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 

Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την 
Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 

 

  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων. 

         Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

   Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 

συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

           Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 

2.  Αξιολόγηση Προσφορών 
 

Α.  Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 
 

1).  Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

2).   Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

3).   Η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

                   Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική 

τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

   

    Β.   Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για αναλώσιµο 

υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα 

συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το 

Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα, στο   συνολικό πακέτο, εφόσον η προσφορά του κρίνεται 

αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 

Γ.    Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια έκπτωση και είναι σύµφωνες µε τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  Σε περίπτωση ισοδυναµίας ο ανάδοχος 

προκύπτει µετά από φανερή κλήρωση ενώπιον των ενδιαφεροµένων. 
 

∆.    Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού. 
 

Ε.  Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

         Αν ο ∆ήµος ∆ράµας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν 

µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. 

          Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

3.  Ενστάσεις 
 

Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή  της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 

1). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
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συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  
 

2). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από 

προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο 

∆ήµο ∆ράµας κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 15 

της υπουργικής απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από 

το αρµόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην 

Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
 

  Ο ∆ήµος ∆ράµας  υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων 

που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας 

της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των 

προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους  λόγους, προ της 

υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

                                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
      

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση του κάθε πακέτου αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 

τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο ∆ράµας, την 

∆ΕΚΠΟΤΑ, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας και τον Πολιτιστικό Οργανισµό Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους ∆ράµας η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η 

σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας. 

  Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια ή µέρος της ανά φορέα, 

υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, σε κάθε ένα από τους φορείς προµήθειας (∆ήµο ή νοµικά πρόσωπα) για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης µε καθέναν από τους φορείς ξεχωριστά, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα εκδοθεί υπέρ του 

φορέα, δηλαδή του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου µε το οποίο θα υπογραφεί η σύµβαση. 

Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που 

αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

 Εάν ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει 

την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την 

οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 

στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο ή από τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο Αντιδήµαρχο 

(για τα είδη που καλύπτουν τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας) ή τον Πρόεδρο ή από τον νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόεδρο του έκαστου νοµικού προσώπου του ∆ήµου (για τα είδη που καλύπτουν 

τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου, της ∆ΕΚΠΟΤΑ, του Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους). 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  

• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 

Ο  προµηθευτής  εγγυάται  µε  την  υπογραφή  της  σύµβασης  ότι  τα   φάρµακα και το αναλώσιµο 

υγειονοµικό υλικό που  θα προµηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των 

προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι είναι κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο ∆ήµος ∆ράµας διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ 

αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του ∆ήµου, του ΝΠ∆∆, της ∆ΕΚΠΟΤΑ και του Πολιτιστικού 

Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους κάθε ποσότητα φαρµάκου ή αναλώσιµου υγειονοµικού 

υλικού που προµήθευσε, µέσα σε δύο (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου φαρµάκου ή αναλώσιµου 

υγειονοµικού υλικού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον 

προµηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου φαρµάκου ή αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού επέλθει  η οποιαδήποτε 

βλάβη σε πολίτη ή υπάλληλο από οποιασδήποτε κακής ποιότητας φαρµάκου ή αναλώσιµου υγειονοµικού 

υλικού, ο προµηθευτής πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες θα του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 

ανάλογο µε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.  

Επίσης, αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των 

πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν την οποιαδήποτε βλάβη.   
  

Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, παρουσία των 

διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

αποζηµίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 
 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5
ο 

                 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

1.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των ειδών .  
 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη  σύµφωνα µε την επιθυµία του ∆ήµου ∆ράµας 

του ΝΠ∆∆, της ∆ΕΚΠΟΤΑ και του Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. 
 

2.   Χρόνος – Τόπος Παράδοσης - Παραλαβή των ειδών  
 

  Η παράδοση των ποσοτήτων των φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού θα γίνεται περιοδικά σε 

χρονικό διάστηµα πέντε µηνών από την υπογραφή της σύµβασης στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ∆ήµου 

∆ράµας, της ∆ΕΚΠΟΤΑ, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας (παιδικοί σταθµοί και ΚΑΠΗ) και του 

Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και 

κατόπιν εντολής.  
 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές  και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει 

δυνατότητα, του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆ΕΚΠΟΤΑ, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας και του Πολιτιστικού  

Οργανισµού  Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, η αυξοµείωσης της ποσότητας  του ενός είδους υπέρ είδους 

η σε βάρος άλλου του  πακέτου. 
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 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει 

την συγκεκριµένη υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα των φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού 

υλικού. Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή παραγγελία από το ∆ήµο ∆ράµας, τη ∆ΕΚΠΟΤΑ, το 

Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας και τον Πολιτιστικό Οργανισµό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

από την εκάστοτε υπηρεσία. 
 

          Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την 

ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά 

το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 

περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.  
 

3.  Τρόπος πληρωµής 
 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατική µε την παράδοση στην υπηρεσία των ποσοτήτων 

και των ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων.  
 

 Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες  κρατήσει, τέλη και φόροι κατά το χρόνο  του διαγωνισµού, τα έξοδα 

δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

    Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή ανά  πακέτο για αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό 

και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι 

ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας για τα φάρµακα,  
 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 6
ο 

                                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

από το Τµήµα προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα  από τον 

αρµόδιο υπάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521- 350 630 και FAX: 2521-350748. 
 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

                                                           ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες σε µια (1) ηµερήσια τοπική 

εφηµερίδα πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας, στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς επίσης και στο «ΚΗΜ∆Σ». 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Λοιποί Όροι 
 

Για κάθε θέµα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Υ.Α. 

11389/1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95, καθώς και οι 

λοιπές διατάξεις περί προµηθειών Ο.Τ.Α. Ν.4111, Ν.4281 κλπ 
 

                                                                                               ∆ράµα, ____ Φεβρουαρίου  2015         

                                                                                                  Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης                                                                                                     

                                                           Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  

         & Πολιτισµού                 

                                                                                                     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας._______________________________________ 

Κατάστηµα ______________________________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________________ 

Ευρώ ___________________________________________________  
 

Προς:   
 

∆ήµο ∆ράµα 

Βερµίου 2 & 1
ης

 

Ιουλίου 

66100 ∆ράµα 

Νοµικό Πρόσωπο 

∆ήµου ∆ράµας 

Καστρινού & 

Οδυσσέως 4 

66100 ∆ράµα 

∆ηµοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής, Πολιτιστικής & 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

(∆ΕΚΠΟΤΑ) 

Πατριάρχου ∆ιονυσίου 

Τ.Θ. 23 

66100 ∆ράµα 

Πολιτιστικό Οργανισµό  
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού  
Μήκους 
Βεργίνας 218 
66100 ∆ράµα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ___________ ΕΥΡΩ __________ 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

________________________ευρώ, (_________,00 ευρώ) υπέρ τα__________________________ ∆/νση  

__________________________________ για την καλή εκτέλεση των όρων της    σύµβασης  συνολικής 

αξίας ______________________________ για την  Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου 

Υγειονοµικού Υλικού 2015.   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ______ εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή της σε µας.   

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

      

 

 

      

 

        Προµήθεια Φαρµάκων & Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού  
 

 

 

            Μ Ε Λ Ε Τ Η 
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1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

4. Οικονοµικής Προσφορές Προµηθευτών  

 

 

                                                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Θα   διεξαχθεί    δηµόσιος ανοικτός συνοπτικός  µειοδοτικός διαγωνισµός µε  σφραγισµένες  προσφορές για   την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο για αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα 

φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών 

φαρµάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας ανά πακέτο. 
 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια φαρµάκων & αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 1)  ∆ήµου ∆ράµας,  του  2) Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας, της  3) 

∆ΕΚΠΟΤΑ και του 4) Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ώστε να µπορεί να 

εξυπηρετήσει τους οικονοµικά και ηλικιακά ασθενέστερους πολίτες-οικογένειες και συγκεκριµένα τους 

ωφελούµενους των δοµών Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου ∆ράµας καθώς και τις 

ανάγκες των δηµοτικών υπαλλήλων και αθλητών, παρέχοντας τους άµεσα και αποτελεσµατικά 

φαρµακευτικές υπηρεσίες.  

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 25.344,77  € (συµπεριλαµβανόµενου του 

Φ.Π.Α.) για διάστηµα πέντε µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόµενα είδη να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προµήθειας. 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

§    Τις   διατάξεις   της   αριθµ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών 

      (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

§    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 

       §   Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που    

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και η οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 66 του 

Ν.4257/2014 

      §   Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 
 

∆ράµα, ____ Φεβρουαρίου 2015 

                                                                                                                       

                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

       Ο  Προϊστάµενος του             Η Προϊσταµένη του                          Ο Προϊστάµενος της                                                                                                       

      Τµήµατος Προστασίας Τµήµατος Παιδείας και                    ∆ιεύθυνση Κοινωνικής                     

          &Προαγωγής της       ∆ια Βίου Μάθησης              Προστασίας, Παιδείας  

          ∆ηµόσιας Υγείας                    & Πολιτισµού                                       & Πολιτισµού           

      

 

     Αριστείδης Γιαννάκου         Αναστασία Μωϋσιάδου              Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
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                                                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ      

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον 

Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 

(ΕΜΕΑ).  
 

2. Η ονοµασία φαρµακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 

δραστικές ουσίες, η ηµεροµηνία λήξης, ο αριθµός παρτίδας, το όνοµα και η 

διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθµός της άδειας 

κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.  
 

3. Χρόνος ανταπόκρισης µετά την αποστολή της παραγγελίας από τη υπηρεσία να µην 

είναι µεγαλύτερος από 72 ώρες και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας.  
 

4. Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερµοκρασία 2-8 βαθµούς Κελσίου θα πρέπει 

κατά την παράδοση να συνοδεύονται από σύστηµα παρακολούθησης και 

καταγραφής της θερµοκρασίας (σύστηµα ψυχρής αλυσίδας) που θα ελέγχεται 

από φαρµακοποιούς των νοσοκοµείων. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η παράδοση 

των προϊόντων σε πιστοποιηµένες συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την 

τήρηση των απαιτούµενων ορίων θερµοκρασίας.  
 

5.         Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 18 µήνες κατά την παράδοση.  

 

 

                                                             «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

                                                       Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

 
                                                              ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. 
Depon  500mr/δισκίο 

συσκευασία των 20 δισκίων 
Τεµάχιο 20 0,70 14,00 

2. 
Panadol extra 500mg/65mg 

καφεινη συσκευασία 16 δισκίων 
Τεµάχιο 2 2,12 4,24 

3. 
Panadol 500mg/δισκίο 

συσκευασία 20 δισκίων 
Τεµάχιο 3 1,88 5,64 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

4. Inj solu-cortef  500mg 2ml Τεµάχιο 1 7,42 7,42 

ΑΔΑ: 62ΘΛΩ9Μ-6ΗΨ



22 

5. Inj solu-cortef  250 mg 2ml Τεµάχιο 2 5,63 11,26 
6. Pentavac Τεµάχιο 20 27,21 544,20 
7. Engerix 10 Τεµάχιο 30 8,50 255,00 
8. NeisvaC Τεµάχιο 20 23,99 479,80 
9. MMR Vax-Pro Τεµάχιο 15 13,01 195,15 

10. Varilrix Τεµάχιο 15 31,60 474,00 
11. HPV- Gardasil Τεµάχιο 3 119,43 358,29 
12. Havrix 720 Τεµάχιο 20 15,90 318,00 
13. Menveo Τεµάχιο 15 47,80 717,00 
14. Infarix Hexa Τεµάχιο 10 44,59 445,90 
15. Prevenar Τεµάχιο 15 59,50 892,50 
16. Havrix 1440 Τεµάχιο 1 24,25 24,25 
17. Engerix 20 Τεµάχιο 1 12,00 12,00 
18. Tetravac  Τεµάχιο 15 13,30 199,50 
-- ΣΥΝΟΛΟ  4.958,15 

-- ΦΠΑ 6,5% 322,28 
-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   5.280,43 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1. 

Σύριγγες ινσουλίνης 1 ml U-

100E 30Χ5/16  0.30 x 80 mm 
CICOPIUMA  1cc 30g (8mm), 

σε συσκευασία κουτί των 100 

τεµαχίων-συρίγγων. 

Τεµάχιο 6  15,50 93,00 

2. 

Σύριγγες ινσουλίνης 1 ml U-

100E 30Χ5/16  0.33 x 12,7 mm 
CICOPIUMA  1cc 29g  σε 

συσκευασία κουτί των 100 

τεµαχίων-συρίγγων. 

Τεµάχιο 6  18,20 109,20 

3. Λευκοπλάστ 1.25cm x 5m Τεµάχιο 4 1,67 6,68 

4. 
Hansaplast κουτί 40 τεµαχίων 

(5µεγέθη) 
Τεµάχιο 5 2,60 13,00 

5. Βαµβάκι 100% υδρόφιλο 100gr Τεµάχιο 40 1,00 40,00 
-- ΣΥΝΟΛΟ  261,88 

-- ΦΠΑ 13% 34,04 
-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   295,92 

 

 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1. 
Αντισηπτικό καθαρισµού 

χεριών 70% αιθυλική αλκοόλη 

1000 ml 
Τεµάχιο 4 7,02 28,08 

2. 
Οινόπνευµα   φαρµακευτικό 

καθαρό 95 βαθµών 200 ml (µη 

πόσιµο) 
Τεµάχιο 80 4,88 390.40 

3. 
Αµµωνία για τσιµπήµατα stick 

20ml 
Τεµάχιο 7 2,44 17,08 

4. Εξεταστικό υπόστρωµα µιας Τεµάχιο 2 4,00 8,00 
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χρήσης (ρολό για το εξεταστικό 

κρεβάτι) 

5. 
Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης 

Accutrend Cholesterol 

συσκευασία 25 ταινιών 
Τεµάχιο 40  49,90 1.996,00 

6. 
Thin Lancets συσκευασία 50 

τεµαχίων 
Τεµάχιο 20 5,08 101,60 

-- ΣΥΝΟΛΟ  2.541,16 

-- ΦΠΑ 23% 584,47 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.125,63 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  5.280,43 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 295,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 3.125,63 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

8.701,98 

 

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. Depon tb 500 mg κουτί Τεµάχιο 10               0,70              7,00 

2. Depon αναβράζον 1000mg Τεµάχιο 10                1,54            15,40 

3. Betadine sol 30ml Τεµάχιο 20                1,72            34,40 

4. Panadol extra Τεµάχιο 05                2,12            10,60 

5. Panadol tb Τεµάχιο 05                1,88              9,40 

6. Ασπιρίνη tb    Τεµάχιο 10                1,70            17,00 

7. Fenistil    Τεµάχιο        10                4,28            42,80 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

8. Mesuilid tb 30 δισκία Τεµάχιο 05                4,07            20,35 

-- ΣΥΝΟΛΟ           156,95 

-- ΦΠΑ 6,5%            10,20 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            167,15 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1. 
Hansaplast (διάφορα µεγέθη  
σε συσκευασία 40 τεµαχίων) 

   Τεµάχιο        20                2,60            52,00 

2. 
Γάζες αποστειρωµένες 36 x 40  

σε συσκευασία 12 τεµαχίων  
Τεµάχιο        10                1,50            15,00 

3. 
Γάζες αποστειρωµένες 17 x 30  

σε συσκευασία 12 τεµαχίων 
Τεµάχιο        10                1,00            10,00 

4. 
Λευκοπλάστης σε ρολό  
5m x 2,5 cm  

Τεµάχιο        05                2,39            11,95 

5. Επίδεσµος 4m x 5cm Τεµάχιο        10                0,32              3,20 

6. Επίδεσµος 4,5m x 10cm Τεµάχιο        10                0,42              4,20 

7. Τριγωνικός επίδεσµος Τεµάχιο        10                1,75            17,50 
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8. Γάζες απλές (100τεµ) Τεµάχιο        05                6,19            30,95 

9. Βαµβάκι (µεγάλο) Τεµάχιο        06                1,00              6,00 

10. 
Flogo (αλοιφή για επούλωση 

εγκαυµάτων) 
   Τεµάχιο        10                6,00            60,00 

11. 
Summerline After bite stick  
Αµµωνία για τσιµπήµατα 

   Τεµάχιο        10                2,44            24,40 

-- ΣΥΝΟΛΟ           235,20 

-- ΦΠΑ 13%            30,58 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            265,78 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1. 
Οινόπνευµα φωτιστικό µπλε 93 

βαθµών 400ml 
   Τεµάχιο        12          30               2,43            29,16 

-- ΣΥΝΟΛΟ             29,16 

-- ΦΠΑ 23%              6,71 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              35,87 

 

 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  167,15 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%          265,78 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 35,87 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

468,80 

 

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 Betadine solution 240ml     Φιάλη 16 3,12              49,92 

2 Pulvo spray     Τεµάχιο 16 5,95              95,20 

3 
Fenistil gel 1mg/g σε σωληνάριο 

των 30gr 
Σωληνάριο 8 4,28              34,24 

4 Depon maximum αναβράζον 1g  Τεµάχιο 12 1,54              18,48 

5 Depon 500mg    Τεµάχιο 12 0,70                8,40 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

6 
Fucidine cream 20mg σε 

σωληνάριο των 15gr 
Σωληνάριο 25 2,56              64,00 

7 Norgesic 450+35mg Τεµάχιο 20 2,31              46,20 

8 
Αντιαλλεργικά φάρµακα Xozal 
5mg     Τεµάχιο 4 6,29              25,16 

-- ΣΥΝΟΛΟ            341,60 

-- ΦΠΑ 6,5%             22,20 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             363,80 
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α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Αποστειρωµένες γάζες 17cm x 

30 cm συσκευασία των 12 τεµ.  
     Κουτί 16 1,00             16,00 

2 
Αποστειρωµένες γάζες 36cm x 

40 cm συσκευασία των 12 τεµ. 
Kουτί 16 1,50             24,00 

3 
Αυτοκόλλητες γάζες 8 x 15 σε 

συσκευασία των 5 τεµ. 
     Kουτί 20 3,90             78,00 

4 
Αυτοκόλλητες γάζες 9 x 20 σε 

συσκευασία των 5 τεµ. 
Kουτί 20 4,10             82,00 

5 

Hansaplast universal αδιάβροχα 

strips διαφορετικά µεγέθη 30 x 

72ml, 50 x 72 ml, 19 x 72 ml, 

23ml σε συσκευασία των 20 

Kουτί 25 2,60             65,00 

6 
Ελαστικός επίδεσµος 10cm x 

4,5m 
Τεµάχιο 20 0,40               8,00 

7 
Ελαστικός επίδεσµος 8cm x 

4,5m 
Τεµάχιο 20 0,37               7,40 

8 
Ελαστικός επίδεσµος 6cm x 

4,5m 
Τεµάχιο 20 0,33               6,60 

9 
Αυχενικό περιλαίµιο µέγεθος S 

Μαλακό 
Τεµάχιο 4 4,80             19,20 

10 
Αυχενικό περιλαίµιο µέγεθος M 

Μαλακό 
Τεµάχιο 4 4,80             19,20 

11 
Αυχενικό περιλαίµιο µέγεθος L 

Μαλακό 
Τεµάχιο 4 4,80             19,20 

12 
Αυχενικό περιλαίµιο µέγεθος 

XL Μαλακό 
Τεµάχιο 4 4,80             19,20 

13 
Αυχενικό περιλαίµιο µέγεθος 

XL short 
Τεµάχιο 4 4,80             19,20 

14 
Νάρθηκες δακτύλου από 

Zimmer 1’’ 
Τεµάχιο 12 5,90             70,80 

15 

Tensoplast ελαστικός 

αυτοκόλλητος επίδεσµος (5cm x 

4,5m) 
Τεµάχιο 20 7,45           149,00 

16 

Ταινίες αυτοκόλλητες 

συγκράτησης δέρµατος  6mm x 

75mm  σε συσκευασία των 10 
τεµαχίων 

Κουτί 20 1,45             29,00 

17 
Λευκοπλαστ ρολό 5M x 2,5cm 

σε συσκευασία του 1  Τεµάχιο 8 2,39             19,12 

18 
Βαµβάκι 100% καθαρό 

υδρόφιλο 70gr 
Τεµάχιο 40 0,90             36,00 

-- ΣΥΝΟΛΟ            686,92 

-- ΦΠΑ 13%             89,30 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             776,22 
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α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Οινόπνευµα   φαρµακευτικό 

καθαρό 95 βαθµών 200 ml (µη 

πόσιµο) 
Τεµάχιο 15 4,88             73,20 

2 

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα απλά, 

ατοµικά συσκευασµένα και 

αποστειρωµένα µε ακτίνες 

Γάµµα σε συσκευασία 250 τεµ. 

Kουτί 1 7,65               7,65 

3 
Εξεταστικά γάντια µιας χρήσης 

µέγεθος L 
Τεµάχιο 4 3,50             14,00 

4 Ψυκτικό σπρέι 400ml Τεµάχιο 40 2,90           116,00 

-- ΣΥΝΟΛΟ            210,85 

-- ΦΠΑ 23%             48,50 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             259,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  363,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 776,22 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 259,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού 

1.399,37 

 

-- Σύνολο - Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 8.701,98 

-- Σύνολο - ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 468.80 

-- Σύνολο - Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού 1.399,37 

-- 
Γενικό Σύνολο ∆ήµου ∆ράµας 

(µε ΦΠΑ) 
10.570,15 

                                   

                                               ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 
Betadine solution  
σε µπουκαλάκι των  30ml 

   Τεµάχιο          10   1,72                17,20 

2 
Fenistil gel - 1mg/g  
σε σωληνάριο των  30gr 

Τεµάχιο          10   4,28                42,80 

3 
Vioplex -T Spray Powder  
σε µπουκαλάκι των 121,40g 

Τεµάχιο            3   4,71                14,13 

4 
Depon Maximum  
αναβράζον 1g/δισκίο σε  
συσκευασία των 8 δισκίων 

Τεµάχιο          12   1,54                18,48 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

5 
Fucidin ΚΡΕΜΑ - 20mg  
σε σωληνάριο των  15gr 

Τεµάχιο            8   2,56                20,48 

-- ΣΥΝΟΛΟ                113,09 

-- ΦΠΑ 6,5%                   7,35 
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-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 120,44 

 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Accutceck Aviva Nano 
ταινίες ζαχάρου των  
50 τεµαχίων  

     Κουτί         40  22,12               884,80 

2 
Αποστειρωµένες γάζες   
17cm x 30cm  
σε συσκευασία των 12 τεµαχίων 

     Κουτί         20    1,00                 20,00 

3 
Λευκοπλάστ ρολό  Silk  
5m x 2,5cm  
σε συσκευασία του 1 

   Τεµάχιο          14    3,43                 48,02 

-- ΣΥΝΟΛΟ                952,82 
-- ΦΠΑ 13%               123,87 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              1.076,69 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Βελόνες Thin των 50  
τεµαχίων ανά κουτί  

Κουτί        40 5,08               203,20 

2 
Σύριγγες 5cc των 100  
τεµαχίων ανά κουτί 

Κουτί          5 16,00                 80,00 

3 
Σύριγγες 10cc των 100  
τεµαχίων ανά κουτί 

Κουτί        10 16,00               160,00 

4 
Γλωσσοπιέστρα σε συσκευασία  
των 500 τεµαχίων 

Κουτί          1 5,15                   5,15 

5 
Αccutrend Cholesterol   
σε συσκευασία των 25 ταινιών  

Κουτί        30 49,90            1.497,00 

-- ΣΥΝΟΛΟ            1.945,35 
-- ΦΠΑ 23%              447,43 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             2.392,78 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  120,44 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 1.076,69 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 2.392,78 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας 

3.589,91 
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                                                                     ∆ΕΚΠΟΤΑ 
 

         6,5% ΦΠΑ 
 

 Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 Depon tb 500mg Κουτί 5  0,70 3,50 
2 Betadine 240ml Φιάλη 5  3,12 15,60 
3 Voltaren gel Σωληνάριο 5  6,21 31,05 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΣΣ 50,15 
 

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 Ponstan tb 500mg Κουτί 3 1,91 5,73 
2 Depon tb 500mg Κουτί 6  0,70 4,20 

3 
Imodioum instant 2mg / δισκίο 

σε συσκευασία των 6 δισκίων 
Κουτί 1 2,34  2,34 

4 
DEPON ANABΡAZONTA - 

500mg/δισκίο σε συσκευασία 

των 10 δισκίων 
Κουτί 2  1,11 2,22 

5 
Betadine διάλυµα 100mg/ml σε 

συσκευασία των 30 ml 
Φιάλη 1  1,72 1,72 

6 Οινόπνευµα λοσιόν  70
ο Τεµάχιο 12  1,95 23,40 

 ΣΥΝΟΛΟ Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ 39,61 
 

Ιατροκοινωνικό (ΙΑΚ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 
Depon sir 120ml/ml 

παρακεταµόλη (παιδικό) των 

150ml 
Φιάλη 4 2,12 8,48 

2 Depon tb 500mg, 20 δισκία Κουτί 8 0,70 5,60 

3 
Imodioum caps 2mg, 6 

κάψουλες 
Κουτί 1 1,48 1,48 

4 Fucicort Lipit cream, 30gr  Σωληνάριο 3 8,98 26,94 
5 Fenistill gel, 30gr  Σωληνάριο 2 4,28 8,56 

6 
Brasan tb 5mg, 42 

γαστροανθεκτικά δισκία 
Κουτί 1 5,85 5,85 

7 
Combrex Cold tb, 24 

επικαλυµµένα δισκία 
Κουτί 3 2,84 8,52 
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8 
Ercefouryl caps 200mg, 24 

καψάκια 
Φιάλη 3 2,12 6,36 

9 
Vertico Vomex GR caps, 20 

καψάκια 
Τεµάχιο 1 10,13 10,13 

10 
Mucosolvan sir 30mg/ml 

Ambroxol Hydrochloride, tvn 

200ml 
Φιάλη 4 4,35 17,40 

11 Hexalen sir των 200ml Φιάλη 2 3,35 6,70 

12 
Sinecod sir 1,5mg/ml κιτρική 

βουταµιράτη των 200ml 
Φιάλη 2 5,42 10,84 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

13 
Ponstan sir 50mg/5ml 

µεφαιναµικό οξύ (παιδικό) των 

125ml 
Φιάλη 4 1,52 6,08 

14 
Ponstan tb 500mg, 15 

επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 

δισκία   
Κουτί 4 1,91 7,64 

15 
Zinadol tb 500mg, 14  

επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 

δισκία   
Κουτί 6 8,70 52,20 

16 
Claripen sir 250mg/5ml κοκκία 

κλαρυθροµικίνης των 60ml 
Φιάλη 3 6,02 18,06 

17 
Claripen caps 500mg, 14 δισκία 

επικαλυµµένα µε υµένιο 
Κουτί 6 10,08 60,48 

18 
Augmentin sir 457/5ml, των 

70ml 
Φιάλη 3 4,72 14,16 

19 
Augmentin caps 675mg, 16 

επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 

δισκία 
Κουτί 4 3,94 15,76 

20 
Zantac tb 150mg, 

20επικαλυµµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία 
Κουτί 3 4,55 13,65 

21 
Losec caps 20mg, 14 σκληρά 

καψάκια 
Κουτί 2 9,13 18,26 

22 
Ceclor caps 500mg, 12 σκληρά 

καψάκια 
Κουτί 6 5,71 34,26 

23 
Ciproxin tb 500mg, 10 

επικαλύµένα µε λεπτό υµένιο 

δισκία 
Κουτί 3 7,75 23,25 

24 Lasix 20mg/2ml, 5 φύσιγγες  Κουτί 2 1,85 3,70 

25 
Aerious tb 5mg, 30 

επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 

δισκία  
Κουτί 1 5,33 5,33 

26 Mesuilid tb 100mg, 30 δισκία Κουτί 3 4,07 12,21 
27 Filicine tb 5mg, 30 ταµπλέτες Κουτί 3 4,56 13,68 

28 
Xosal sir 0,5mg/ml 

λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική 

των 200 ml   
Κουτί 2 6,01 12,02 

29 
Solumedrol drops 40 mg µε 1 

φιαλίδιο 
Κουτί 3 1,50 4,50 

30 
Solumedrol drops 500mg, 1 

φιαλίδιο κόνεως και 1 φιαλίδιο 
Κουτί 2 5,89 11,78 
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διαλύτη 

31 
Tobrex 5ml (κολλύριο µατιών, 1 

φιαλίδιο tobramycin 0,3%) 
Φιαλίδιο 3 2,26 6,78 

32 
Clarityne sir 1mg/ml 

Λοραταδίνη των 120ml 
Φιάλη 1 3,90 3,90 

33 
Algofren sir 100mg/ml 

ibubrofen των 150ml 
Κουτί 3 4,45 13,35 

34 
Amoxil sir 250mg/5ml 

αµοξικιλλίνη των 100ml 
Φιάλη 3 3,32 9,96 

35 Bactroban cream 15gr αλοιφή Σωληνάριο 2 4,30 8,60 
36 Xylocain gel 2%, 30ml γέλης Σωληνάριο 1 4,06 4,06 
37 Zovirax cream, 10gr Σωληνάριο 1 6,07 6,07 
38 Advantan cream 0,1%w/w, 15gr Σωληνάριο 1 2,57 2,57 
39 Elocon cream0,1%, 30gr Σωληνάριο 2 4,28 8,56 

40 
Apotel plus inj 60mg + 

20mg/4ml, 3αµπούλες 
Κουτί 3 3,63 10,89 

41 
Muscoril ing 4mg/2ml, 10 

φύσιγγες 
Κουτί 5 3,97 19,85 

42 
Neurobion ing (βιταµίνες  

Β1+Β6+Β12), 3 φύσιγγες 
Κουτί 5 1,81 9,05 

43 
Voltaren inj 75mg/3ml, 5 

φύσιγγες 
Κουτί 8 1,85 14,80 

44 
Lumaren inj 500mg/2ml, 5 

αµπούλες 
Κουτί 1 3,12 3,12 

45 
Primperan inj 10mg/2ml, 6 

φύσιγγες 
Κουτί 1 1,05 1,05 

46 
Legofer amp, 10 φιαλίδια µιας 

δόσης 
Κουτί 1 6,66 6,66 

47 Lonarid N,  20 δισκία Κουτί 8 3,47 27,76 

48 

Augmentin 875/125mg 

αµοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό 

οξύ, 12 επικαλυµµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία 

Κουτί 2 7,01 14,02 

49 
Nopar drops (παιδικές) 15ml 

πόσιµες σταγόνες 
Κουτί 1 1,13 1,13 

50 
Fucidine inter. 10 τεµάχια 10 x 

10 εκτµ εντός αλουµινόχαρτου 
Τεµάχιο 1 5,80 5,80 

51 
Αντιγριπικά εµβόλια Influvac 

sub-unit 0,5ml περιόδου 

2014/2015 
Τεµάχιο 4 5,41 21,64 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΚ 643,50 

 

ΒΣΣ  50,15 
Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ 39,61 
ΙΑΚ 643,50 
ΣΥΝΟΛΟ  --  ΒΣΣ, Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ, ΙΑΚ 733,26 

ΦΠΑ 6,5% 47,66 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 6,5% 780,92 
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            13% ΦΠΑ 
 

Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Ταινίες µέτρησης σακχάρου 

contour next 
Κουτί 10  22,12 221,20 

2 
Ταινίες σακχάρου freestyle 

precision 
Κουτί 75  22,12 1.659,00 

3 
Hansaplast (διάφορα µεγέθη) 

40τεµαχίων 
Κουτί 5 2,60  13,00 

4 Βαµβάκι µεγάλο Τεµάχιο 5 1,00  5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.898,20 
 

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 

Crinofar Αποστειρωµένος 

φυσιολογικός ορός, µονοδόσεις 

5ml σε συσκευασία των 30 

πλαστικών αµπούλων 

Κουτί 1  5,04 5,04 

2 
Γάζα αυτοκόλλητη Hartman 

xosmopor E 10cm x 8cm 

συσκευασία των 10τεµαχίων 
Κουτί 1  5,10 5,10 

3 
Αιµοστατικός επίδεσµος 

αποστειρωµένος 10cm 
Τεµάχιο 1  17,50 17,50 

4 
Φαρµακευτικό υδρόφιλο 

βαµβάκι 70gr 
Τεµάχιο 6  0,90 5,40 

 ΣΥΝΟΛΟ  33,04 
 

Ιατροκοινωνικό (ΙΑΚ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Ταινίες Σακχάρου (Contour 

next) 
Κουτί 1 22,12 22,12 

2 Βαµβάκι 100gr Hartmann Watte Τεµάχιο 6 1,00 6,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  28,12 
 

ΒΣΣ  1.898,20 
Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ 33,04 
ΙΑΚ 28,12 
ΣΥΝΟΛΟ  --  ΒΣΣ,Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ, ΙΑΚ 1.959,36 

ΦΠΑ 13% 254,72 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 13% 2.214,08 
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                                                             23% ΦΠΑ 

 

Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Ταινίες µέτρησης 

τριγλυκεριδίων multi care in 
Κουτί 10  39,20 392,00 

2 
Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης 

mylti care in 
Κουτί 10  39,20 392,00 

3 
ΚΑΡΙΦΗΣΤΗΡΕΣ Bελόνες one 

touch (ultra soft) των 50 

τεµαχίων 
Κουτί 164 5,08  833,12 

4 Ταινίες χοληστερίνης accutrend Κουτί 44  49,90 2.195,60 

5 
Tαινίες τριγλυκεριδίων 

accutrend 
Κουτί 44 

  
 49,90 

2.195,60 

6 
Οινόπνευµα καθαρό 95

ο
 200 ml 

(µη πόσιµο)   
Φιάλη 10  4,88 48,80 

7 
Αντισηπτικό καθαρισµού 

χεριών 70% αιθυλική αλκοόλη 

1000ml 

Φιάλη 
Με αντλία 

10  7,02 70,20 

8 Γάντια small Κουτί 26  3,50 91,00 
9 Γάντια medium Κουτί 15  3,50 52,50 

10 
Ποδιές λαιµού αδιάβροχες, 100 

τεµαχίων 
Πακέτο 5  10,50 52,50 

11 Ποδιές χειρουργικές ολόσωµες Τεµάχιο 4 0,56  2,24 
12 Ποδονάρια, 100 τεµαχίων Πακέτα 5  2,10 10,50 

 ΣΥΝΟΛΟ  6.336,06 

Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
ALGOGEL STICK για 

τσιµπηµατα εντοµων 
Κουτί 1  2,44 2,44 

2 
Αντισηπτικό καθαρισµού 

χεριών 70% αιθυλική αλκοόλη 

1000ml 

Φιάλη 
Με αντλία 

2  7,02 14,04 

3 
Γάντια latex πουδραρισµένα των 

100 τεµαχίων, µέγεθος medium 
Κουτί 10  3,50 35,00 

4 
Γλωσσοπιέστρα ξύλινα µη 

αποστειρωµένα σε συσκευασία 

των 500 τµχ 
Κουτί 1  5,15 5,15 

5 Παγοκύστη στιγµής µιας χρήσης Τεµάχιο 1  1,12 1,12 

6 
Power Heal th arnicare cream 

30gr 
Σωληνάριο 1  9,76 9,76 

 ΣΥΝΟΛΟ  67,51 

 

Ιατροκοινωνικό (ΙΑΚ) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 

Τιµή  
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1 

Ελαστικά γάντια, latex 

examination gloves AQL 1,5 

(2κουτιά small και 2 κουτιά 

large) 

Κουτί 4 3,50 14,00 

2 
Ταινίες Χοληστερίνης  
(multi care in) 

Κουτί 1 39,20 39,20 

3 
Ταινίες Τριγλυκεριδίων (multi 

care in) 
Κουτί 1 39,20 39,20 

 ΣΥΝΟΛΟ  92,40 
 

ΒΣΣ  6.336,06 
Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ 67,51 
ΙΑΚ 92,40 
ΣΥΝΟΛΟ  --  ΒΣΣ,Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ, ΙΑΚ 6.495,97 

ΦΠΑ 23% 1.494,07 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 23% 7.990,04 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  780,92 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 2.214,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 7.990,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
∆ΕΚΠΟΤΑ 

10.985,04 

 

              ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 
Betadine solution  
σε µπουκαλάκι των  30ml 

   Τεµάχιο          5   1,72                  8,60 

2 
Fenistil gel - 1mg/g  
σε σωληνάριο των  30gr 

Τεµάχιο          3   4,28                12,84 

3 
Malox Plus 25gr  
σε συσκευασία των 50 δισκίων  

          3         4,16                12,48 

4 
Vioplex -T Spray Powder  
σε µπουκαλάκι των 121,40g 

Τεµάχιο          2   4,71                  9,42 

5 
Depon Maximum  
αναβράζον 1g/δισκίο  
σε συσκευασία των 8 δισκίων 

Τεµάχιο        10   1,54                15,40 

6 
Depon 500 mg 
σε συσκευασία των 20 δισκίων 

Τεµάχιο        12   0,70                  8,40 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

7 
Fucidin ΚΡΕΜΑ - 20mg  
σε σωληνάριο των 15gr 

Τεµάχιο          4   2,56                10,24 

-- ΣΥΝΟΛΟ                 77.38 
-- ΦΠΑ 6,5%                  5,03 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                  82,41 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  
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1 
Λευκοπλάστ ρολό  Silk  
5m x 2,5cm  
σε συσκευασία του 1 

  Τεµάχιο           2  3,43                   6,86 

2 
Αποστειρωµένες γάζες   
17cm x 30cm  
σε συσκευασία των 12 τεµαχίων 

   Κουτί         10 1.00                  10,00 

3 

Hansaplast Universal  αδιάβροχα 

strips διαφορετικά µεγέθη (30 x 

72mm,50 x 72 mm, 19 x 72mm, 

23mm)  
σε συσκευασία των 20 

   Κουτί          5    2,60                 13,00 

4 
Φυσιολογικός ορός για τη µύτη 

και τα µάτια -5ml  
σε συσκευασία των 30 

   Κουτί          2 3,54                   7,08 

-- ΣΥΝΟΛΟ                 36,94 

-- ΦΠΑ 13%                  4,80 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                  41,74 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

Συνολική 

Τιµή  

1 
Γάντια LATEX µιας χρήσης  

medium σε συσκευασία των 100 

τεµαχίων 
Τεµάχιο          2    3,50                  7,00 

2 Ψυκτικό σπρέι 200ml Τεµάχιο          2    2,85                  5,70 

3 
Οινόπνευµα καθαρό 95% 200ml 

(µη πόσιµο) 
Τεµάχιο          5    4,88                24,40 

4 
Οινόπνευµα φωτιστικό µπλε 93 

βαθµών 400ml 
Τεµάχιο        10    2,43                24,30 

-- ΣΥΝΟΛΟ                61,40 
-- ΦΠΑ 23%               14,12 

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 75,52    
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 6,5%  82,41 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13% 41,74 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23% 75,52   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 Πολιτιστικού Οργανισµού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  

199,67 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί  µε το  ενδεικτικό ποσό των 25.344,77 € 

(συµπεριλαµβανόµενου το ΦΠΑ),  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη ανά πακέτο για αναλώσιµο 

υγειονοµικό υλικό και µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούµενα 

φάρµακα  οι ισχύοντες τιµές του δελτίου τιµών φαρµάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, ανά πακέτο για 

διάστηµα πέντε µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η 

δαπάνη θα βαρύνει τους  αντίστοιχους  κωδικούς του προϋπολογισµού του 1)  ∆ήµου ∆ράµας,  του  2) 

Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας  της 3) ∆ΕΚΠΟΤΑ και του 4) Πολιτιστικού Οργανισµού φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας: 

οικονοµικού έτους 2015.  

• ∆ήµου ∆ράµας          10.570,15 € 

Τµήµα Προστασίας & Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας   (8.701,98 €)  

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού     (1.399,37 €) 

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών                    (468,80 €) 
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• Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας  -                     3.589,91 €  

• ∆ΕΚΠΟΤΑ  --           10.985,04 € 

• Πολιτιστικός Οργανισµός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους              199,67 € 

 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε ένα ή σε 

περισσότερα πακέτα των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. 

Ο ∆ήµος ∆ράµας διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν 

προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων φαρµάκων και αναλώσιµου 

υγειονοµικού υλικού. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα 

υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.  

 

                                                                                                 ∆ράµα, ____ Φεβρουαρίου 2015  

                                                                                                                     

 

                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

        Ο Προϊστάµενος του             Η Προϊσταµένη του                         Ο Προϊστάµενος της                                                                                                       

      Τµήµατος Προστασίας Τµήµατος Παιδείας και                    ∆ιεύθυνση Κοινωνικής                     

          &Προαγωγής της       ∆ια Βίου Μάθησης              Προστασίας, Παιδείας  

          ∆ηµόσιας Υγείας                    & Πολιτισµού                                       & Πολιτισµού           

      

 

 

     Αριστείδης Γιαννάκου          Αναστασία Μωϋσιάδου             Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                                          

 

Πακέτο Νο 1 – ∆ήµος ∆ράµας  --  Φάρµακα 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

Υποπακέτο Νο 1α – Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

          

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 
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ς 

 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. 
Depon  500mr/δισκίο 

συσκευασία των 20 

δισκίων 
20   

 

2. 
Panadol extra 

500mg/65mg καφεινη 

συσκευασία 16 δισκίων 
2   

 

3. 
Panadol 500mg/δισκίο 

συσκευασία 20 δισκίων 
3   

 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

4. 
Inj solu-cortef  500mg 

2ml 
1   

 

5. 
Inj solu-cortef  250 mg 

2ml 
2   

 

6. Pentavac 20    

7. Engerix 10 30    

8. NeisvaC 20    

9. MMR Vax-Pro 15    

10. Varilrix 15    

11. HPV- Gardasil 3    

12. Havrix 720 20    

13. Menveo 15    

14. Infarix Hexa 10    

15. Prevenar 15    

16. Havrix 1440 1    

17. Engerix 20 1    

18. Tetravac  15    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 1α  

Υποπακέτο Νο 1β – ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. Depon tb 500 mg κουτί 10    

2. 
Depon αναβράζον 

1000mg 
10   

 

3. Betadine sol 30ml 20    

4. Panadol extra 05    

5. Panadol tb 05    

6. Ασπιρίνη tb 10    

7. Fenistil 10    

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 
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8. Mesuilid tb 30 δισκία 05    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 1β  
 

Υποπακέτο Νο 1γ  – Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού 

 

 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. Betadine solution 240ml 16    

2. Pulvo spray  16    

3. 
Fenistil gel 1mg/g σε 

σωληνάριο των 30gr 
8   

 

4. 
Depon maximum 

αναβράζον 1g  
12   

 

5. Depon 500mg 12    

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

6. 
Fucidine cream 20mg σε 

σωληνάριο των 15gr 
25   

 

7. Norgesic 450+35mg 20    

8. 
Αντιαλλεργικά φάρµακα 
Xozal 5mg  4   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 1γ  
 

Σύνολο Υποπακέτου Νο 1α  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 1β  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 1γ  

ΦΠΑ 6,5%  

Γενικό Σύνολο Πακέτου Νο 1  

 

                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                             

 

 

Πακέτο Νο 2 - ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ --  Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό 
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      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

Υποπακέτο Νο 2α – Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 

Σύριγγες ινσουλίνης 1 ml 

U-100E 30Χ5/16  0.30 x 

80 mm 
CICOPIUMA  1cc 30g 

(8mm), σε συσκευασία 

κουτί των 100 τεµαχίων-

συρίγγων. 

6   

 

2. 

Σύριγγες ινσουλίνης 1 ml 

U-100E 30Χ5/16  0.33 x 

12,7 mm 
CICOPIUMA  1cc 29g  

σε συσκευασία κουτί των 

100 τεµαχίων-συρίγγων. 

6   

 

3. Λευκοπλάστ 1.25cm x 5m 4    

4. 
Hansaplast κουτί 40 

τεµαχίων (5µεγέθη) 
5   

 

5. 
Βαµβάκι 100% υδρόφιλο 

100gr 
40   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 2α  
 

Υποπακέτο Νο 2β – ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Hansaplast (διάφορα  
µεγέθη σε συσκευασία 
 40 τεµαχίων) 

20   
 

2. 
Γάζες αποστειρωµένες 36 

x 40  σε συσκευασία 12 
10   
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τεµαχίων  

3. 
Γάζες αποστειρωµένες 17 

x 30  σε συσκευασία 12 

τεµαχίων 
10   

 

4. 
Λευκοπλάστης σε ρολό  
5m x 2,5 cm  

05   
 

5. Επίδεσµος 4m x 5cm 10    

6. Επίδεσµος 4,5m x 10cm 10    

7. Τριγωνικός επίδεσµος 10    

8. Γάζες απλές (100τεµ) 05    

9. Βαµβάκι (µεγάλο) 06    

10. 
Flogo (αλοιφή για 

επούλωση εγκαυµάτων) 
10   

 

11. 
Summerline After bite 

stick  
Αµµωνία για τσιµπήµατα 

10   
 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 2β  
 

Υποπακέτο Νο 2γ  – Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Αποστειρωµένες γάζες 

17cm x 30 cm 

συσκευασία των 12 τεµ.  
16   

 

2. 
Αποστειρωµένες γάζες 

36cm x 40 cm 

συσκευασία των 12 τεµ. 
16   

 

3. 
Αυτοκόλλητες γάζες 8 x 

15 σε συσκευασία των 5 

τεµ. 
20   

 

4. 
Αυτοκόλλητες γάζες 9 x 

20 σε συσκευασία των 5 

τεµ. 
20   

 

5. 

Hansaplast universal 

αδιάβροχα strips 

διαφορετικά µεγέθη 30 x 

72ml, 50 x 72 ml, 19 x 72 

ml, 23ml σε συσκευασία 

των 20 

25   

 

6. 
Ελαστικός επίδεσµος 

10cm x 4,5m 
20   

 

7. 
Ελαστικός επίδεσµος 8cm 

x 4,5m 
20   

 

8. 
Ελαστικός επίδεσµος 6cm 

x 4,5m 
20   

 

9. 
Αυχενικό περιλαίµιο 

µέγεθος S Μαλακό 
4   

 

10. Αυχενικό περιλαίµιο 4    
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µέγεθος M Μαλακό 

11. 
Αυχενικό περιλαίµιο 

µέγεθος L Μαλακό 
4   

 

12. 
Αυχενικό περιλαίµιο 

µέγεθος XL Μαλακό 
4   

 

13. 
Αυχενικό περιλαίµιο 

µέγεθος XL short 
4   

 

14. 
Νάρθηκες δακτύλου από 

Zimmer 1’’ 
12   

 

15. 

Tensoplast ελαστικός 

αυτοκόλλητος επίδεσµος 
(5cm x 4,5m) 

20   

 

16. 

Ταινίες αυτοκόλλητες 

συγκράτησης δέρµατος  

6mm x 75mm  σε 

συσκευασία των 10 
τεµαχίων 

20   

 

17. 

Λευκοπλαστ ρολό 5M x 

2,5cm σε συσκευασία του 
1  

8   

 

18. 
Βαµβάκι 100% καθαρό 

υδρόφιλο 70gr 
40   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 2γ  
 

Σύνολο Υποπακέτου Νο 2α  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 2β  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 2γ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 2α, 2β, 2γ   

____________________________ 
 

Υποπακέτο Νο 2δ – Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Αντισηπτικό καθαρισµού 

χεριών 70% αιθυλική 

αλκοόλη 1000 ml 
4   

 

2. 

Οινόπνευµα   

φαρµακευτικό καθαρό 95 

βαθµών 200 ml (µη 

πόσιµο) 

80   

 

3. 
Αµµωνία για τσιµπήµατα 

stick 20ml 
7   

 

4. 
Εξεταστικό υπόστρωµα 

µιας χρήσης (ρολό για το 
2   
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εξεταστικό κρεβάτι) 

5. 

Ταινίες µέτρησης 

χοληστερίνης Accutrend 

Cholesterol συσκευασία 

25 ταινιών 

40   

 

6. 
Thin Lancets συσκευασία 

50 τεµαχίων 
20   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 2δ  

 

Υποπακέτο Νο 2ε – ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Οινόπνευµα φωτιστικό 
µπλε 93 βαθµών 400  
ml 

12   
 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 2ε  
 

Υποπακέτο Νο 2στ  – Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερό

µενη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικ

ώς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 

Οινόπνευµα   

φαρµακευτικό καθαρό 95 

βαθµών 200 ml (µη 

πόσιµο) 

15   

 

2. 

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα 

απλά, ατοµικά 

συσκευασµένα και 

αποστειρωµένα µε 

ακτίνες Γάµµα σε 

συσκευασία 250 τεµ. 

1   

 

3. 
Εξεταστικά γάντια µιας 

χρήσης µέγεθος L 
4   

 

4. Ψυκτικό σπρέι 400ml 40    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 2στ  
 

Σύνολο Υποπακέτου Νο 2δ  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 2ε  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 2στ  

ΦΠΑ 23%  

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 2δ, 2ε, 2στ   
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Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 2α, 2β, 2γ       (ΦΠΑ 13%)  

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 2δ, 2ε, 2στ      (ΦΠΑ 23%)  

Γενικό Σύνολο Πακέτου Νο 2  

 

                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή)  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»         

                                                                                  

                       Πακέτο Νο 3 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ--  Φάρµακα 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα 

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1 
Betadine solution  
σε µπουκαλάκι  
των  30ml 

        10 
 

 
 

2 
Fenistil gel - 1mg/g  
σε σωληνάριο των  30gr 

        10 
 

 
 

3 
Vioplex -T Spray  
Powder σε µπουκαλάκι 
 των 121,40g 

          3   
 

4 

Depon Maximum  
αναβράζον 1g/ 
δισκίο σε συσκευασία  
των 8 δισκίων 

        12   

 

                                                              Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

5 
Fucidin ΚΡΕΜΑ – 20mg  
σε σωληνάριο των  15gr 

         8   
 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  6,5%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 3   
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                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                             
 

            Πακέτο Νο 4  – Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας  --  Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1 

Accutceck Aviva  
Nano ταινίες  
ζαχάρου των  
50 τεµαχίων  

      40 

 

 

 

2 

Αποστειρωµένες  
γάζες   
17cm x 30cm  
σε συσκευασία  
των 12 τεµαχίων 

       20   

 

3 
Λευκοπλάστ ρολό  Silk  
5m x 2,5cm  
σε συσκευασία του 1 

      14   
 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  13%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

α/α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

ΑΔΑ: 62ΘΛΩ9Μ-6ΗΨ



44 

 

1. 
Βελόνες Thin των 50  
τεµαχίων ανά 
 κουτί  

      40   
 

2. 
Σύριγγες 5cc των  
100 τεµαχίων  
ανά κουτί 

        5   
 

3. 
Σύριγγες 10cc  
των 100 τεµαχίων  
ανά κουτί 

      10   
 

4. 
Γλωσσοπιέστρα  
σε συσκευασία  
των 500 τεµαχίων 

        1   
 

5. 

Αccutrend  
Cholesterol   
σε συσκευασία  
των 25 ταινιών  

      30   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  23%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 4  

 

                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                          

 

                                           Πακέτο Νο 5 - ∆ΕΚΠΟΤΑ--  Φάρµακα 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 
 

Υποπακέτο Νο 5α – Βοήθεια στο Σπίτι  (ΒΣΣ) 
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α/α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. Depon tb 500mg 5    

2. Betadine 240ml 5    

3. Voltaren gel 5    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 5α  

 

 

Υποπακέτο Νο 5β – Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) 

 

α/α Περιγραφή Είδους 
Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. Ponstan tb 500mg 3    

2. Depon tb 500mg 6    

3. 
Imodioum instant 2mg / 

δισκίο σε συσκευασία 

των 6 δισκίων 
1   

 

4. 

DEPON 

ANABΡAZONTA - 

500mg/δισκίο σε 

συσκευασία των 10 

δισκίων 

2   

 

5. 
Betadine διάλυµα 

100mg/ml σε 

συσκευασία των 30 ml 
1   

 

6. Οινόπνευµα λοσιόν  70
ο 12    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 5β  
 

Υποπακέτο Νο 5γ  – Ιατροκοινωνικό (ΙΑΚ) 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. 
Depon sir 120ml/ml 

παρακεταµόλη (παιδικό) 

των 150ml 
4   

 

ΑΔΑ: 62ΘΛΩ9Μ-6ΗΨ



46 

2. 
Depon tb 500mg, 20 

δισκία 
8   

 

3. 
Imodioum caps 2mg, 6 

κάψουλες 
1   

 

4. Fucicort Lipit cream, 30gr  3    

5. Fenistill gel, 30gr  2    

6. 
Brasan tb 5mg, 42 

γαστροανθεκτικά δισκία 
1   

 

7. 
Combrex Cold tb, 24 

επικαλυµµένα δισκία 
3   

 

8. 
Ercefouryl caps 200mg, 

24 καψάκια 
3   

 

9. 
Vertico Vomex GR caps, 

20 καψάκια 
1   

 

10. 
Mucosolvan sir 30mg/ml 

Ambroxol Hydrochloride, 

tvn 200ml 
4   

 

11. Hexalen sir των 200ml 2    

12. 
Sinecod sir 1,5mg/ml 

κιτρική βουταµιράτη των 

200ml 
2   

 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

13. 
Ponstan sir 50mg/5ml 

µεφαιναµικό οξύ 

(παιδικό) των 125ml 
4   

 

14. 
Ponstan tb 500mg, 15 

επικαλυµµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία   
4   

 

15. 
Zinadol tb 500mg, 14  

επικαλυµµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία   
6   

 

16. 
Claripen sir 250mg/5ml 

κοκκία κλαρυθροµικίνης 

των 60ml 
3   

 

17. 
Claripen caps 500mg, 14 

δισκία επικαλυµµένα µε 

υµένιο 
6   

 

18. 
Augmentin sir 457/5ml, 

των 70ml 
3   

 

19. 
Augmentin caps 675mg, 

16 επικαλυµµένα µε 

λεπτό υµένιο δισκία 
4   

 

20. 
Zantac tb 150mg, 

20επικαλυµµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία 
3   

 

21. 
Losec caps 20mg, 14 

σκληρά καψάκια 
2   

 

22. 
Ceclor caps 500mg, 12 

σκληρά καψάκια 
6   

 

23. 
Ciproxin tb 500mg, 10 

επικαλύµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία 
3   

 

24. Lasix 20mg/2ml, 5 2    
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φύσιγγες  

25. 
Aerious tb 5mg, 30 

επικαλυµµένα µε λεπτό 

υµένιο δισκία  
1   

 

26. 
Mesuilid tb 100mg, 30 

δισκία 
3   

 

27. 
Filicine tb 5mg, 30 

ταµπλέτες 
3   

 

28. 

Xosal sir 0,5mg/ml 

λεβοσετιριζίνη 

διυδροχλωρική των 200 

ml   

2   

 

29. 
Solumedrol drops 40 mg 

µε 1 φιαλίδιο 
3   

 

30. 
Solumedrol drops 500mg, 

1 φιαλίδιο κόνεως και 1 

φιαλίδιο διαλύτη 
2   

 

31. 
Tobrex 5ml (κολλύριο 

µατιών, 1 φιαλίδιο 

tobramycin 0,3%) 
3   

 

32. 
Clarityne sir 1mg/ml 

Λοραταδίνη των 120ml 
1   

 

33. 
Algofren sir 100mg/ml 

ibubrofen των 150ml 
3   

 

34. 
Amoxil sir 250mg/5ml 

αµοξικιλλίνη των 100ml 
3   

 

35. 
Bactroban cream 15gr 

αλοιφή 
2   

 

36. 
Xylocain gel 2%, 30ml 

γέλης 
1   

 

37. Zovirax cream, 10gr 1    

38. 
Advantan cream 

0,1%w/w, 15gr 
1   

 

39. Elocon cream0,1%, 30gr 2    

40. 
Apotel plus inj 60mg + 

20mg/4ml, 3αµπούλες 
3   

 

41. 
Muscoril ing 4mg/2ml, 10 

φύσιγγες 
5   

 

42. 
Neurobion ing (βιταµίνες  

Β1+Β6+Β12), 3 φύσιγγες 
5   

 

43. 
Voltaren inj 75mg/3ml, 5 

φύσιγγες 
8   

 

44. 
Lumaren inj 500mg/2ml, 

5 αµπούλες 
1   

 

45. 
Primperan inj 10mg/2ml, 

6 φύσιγγες 
1   

 

46. 
Legofer amp, 10 φιαλίδια 

µιας δόσης 
1   

 

47. Lonarid N,  20 δισκία 8    

48. 

Augmentin 875/125mg 

αµοξικιλλίνη/Κλαβουλανι

κό οξύ, 12 επικαλυµµένα 

µε λεπτό υµένιο δισκία 

2   
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49. 
Nopar drops (παιδικές) 

15ml πόσιµες σταγόνες 
1   

 

50. 
Fucidine inter. 10 τεµάχια 

10 x 10 εκτµ εντός 

αλουµινόχαρτου 
1   

 

51. 
Αντιγριπικά εµβόλια 

Influvac sub-unit 0,5ml 

περιόδου 2014/2015 
4   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 5γ  
 

Σύνολο Υποπακέτου Νο 5α  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 5β  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 5γ  

ΦΠΑ 6,5%  

Γενικό Σύνολο Πακέτου Νο 5  

 

 

                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                    

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή) 

 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                                

 

Πακέτο Νο 6 - ∆ΕΚΠΟΤΑ --  Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό 

 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

 

Υποπακέτο Νο 6α – Βοήθεια στο Σπίτι  (ΒΣΣ) 
 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Ταινίες µέτρησης 

σακχάρου contour next 
10   

 

2. Ταινίες σακχάρου 75    
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freestyle precision 

3. 
Hansaplast (διάφορα 

µεγέθη) 40τεµαχίων 
5   

 

4. Βαµβάκι µεγάλο 5    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 6α  
 

 

Υποπακέτο Νο 6β – Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερό

µενη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικ

ώς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 

Crinofar 

Αποστειρωµένος 

φυσιολογικός ορός, 

µονοδόσεις 5ml σε 

συσκευασία των 30 

πλαστικών αµπούλων 

1   

 

2. 

Γάζα αυτοκόλλητη 

Hartman xosmopor E 

10cm x 8cm 

συσκευασία των 

10τεµαχίων 

1   

 

3. 
Αιµοστατικός επίδεσµος 

αποστειρωµένος 10cm 
1   

 

4. 
Φαρµακευτικό υδρόφιλο 

βαµβάκι 70gr 
6   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 6β  

 

Υποπακέτο Νο 6γ  – Ιατροκοινωνικό (ΙΑΚ) 

 

α/

α 
Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερό

µενη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικ

ώς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Ταινίες Σακχάρου 

(Contour next) 
1   

 

2. 
Βαµβάκι 100gr 

Hartmann Watte 
6   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 6γ  

 

 

 

 

Σύνολο Υποπακέτου Νο 6α  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 6β  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 6γ  
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ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 6α, 6β, 6γ   

 

Υποπακέτο Νο 6δ – Βοήθεια στο Σπίτι  (ΒΣΣ) 

 

α/

α 
Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερό

µενη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικ

ώς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 
Ταινίες µέτρησης 

τριγλυκεριδίων multi 

care in 
10   

 

2. 
Ταινίες µέτρησης 

χοληστερίνης mylti 

care in 
10   

 

3. 

ΚΑΡΙΦΗΣΤΗΡΕΣ 

Bελόνες one touch 

(ultra soft) των 50 

τεµαχίων 

164   

 

4. 
Ταινίες χοληστερίνης 

accutrend 
44   

 

5. 
Tαινίες τριγλυκεριδίων 

accutrend 
44   

 

6. 
Οινόπνευµα καθαρό 

95
ο
 200 ml (µη 

πόσιµο)   
10   

 

7. 

Αντισηπτικό 

καθαρισµού χεριών 

70% αιθυλική 

αλκοόλη 1000ml 

10   

 

8. Γάντια small 26    

9. Γάντια medium 15    

10. 
Ποδιές λαιµού 

αδιάβροχες, 100 

τεµαχίων 
5   

 

11. 
Ποδιές χειρουργικές 

ολόσωµες 
4   

 

12. 
Ποδονάρια, 100 

τεµαχίων 
5   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 6δ  

 

Υποπακέτο Νο 6ε – Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερό

µενη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικ

ώς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. ALGOGEL STICK 1    
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για τσιµπηµατα 

εντοµων 

2. 

Αντισηπτικό 

καθαρισµού χεριών 

70% αιθυλική 

αλκοόλη 1000ml 

2    

3. 

Γάντια latex 

πουδραρισµένα των 

100 τεµαχίων, µέγεθος 

medium 

10    

4. 

Γλωσσοπιέστρα 

ξύλινα µη 

αποστειρωµένα σε 

συσκευασία των 500 

τµχ 

1    

5. 
Παγοκύστη στιγµής 

µιας χρήσης 
1    

6. 
Power Heal th arnicare 

cream 30gr 
1    

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 6ε  
 

Υποπακέτο Νο 6στ  – Ιατροκοινωνικό (ΙΑΚ) 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

Προσφερό

µενη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικ

ώς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας Ολογράφως 

 

Σύνολο 
(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 

Ελαστικά γάντια, latex 

examination gloves 

AQL 1,5 (2κουτιά 

small και 2 κουτιά 

large) 

4   

 

2. 
Ταινίες Χοληστερίνης  
(multi care in) 

1   
 

3. 
Ταινίες 

Τριγλυκεριδίων (multi 

care in) 
1   

 

-- Σύνολο Υποπακέτου Νο 6στ  
 

Σύνολο Υποπακέτου Νο 6δ  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 6ε  

Σύνολο Υποπακέτου Νο 6στ  

ΦΠΑ 23%  

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 6δ, 6ε, 6στ   
 

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 6α, 6β, 6γ       (ΦΠΑ 13%)  

Γενικό Σύνολο υποπακέτων Νο 6δ, 6ε, 6στ      (ΦΠΑ 23%)  

Γενικό Σύνολο Πακέτου Νο 6  

 

                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 
 

                  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                                          
 

     Πακέτο Νο 7 -  Πολιτιστικός Οργανισµός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους --  Φάρµακα 
 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 

 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα 

x  

Τιµή) 

Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

1. 
Betadine solution  
σε µπουκαλάκι  
των  30ml 

         5 
 

 
 

2. 
Fenistil gel - 1mg/g  
σε σωληνάριο  
των  30gr 

         2 
 

 
 

3. 
Malox Plus 25gr  
σε συσκευασία  
των 50 δισκίων  

         3   
 

4. 
Vioplex -T Spray  
Powder  
σε µπουκαλάκι  

         2   
 

5. 

Depon Maximum  
αναβράζον 1g/ 
δισκίο σε  
συσκευασία των 8 δισκίων 

       10   

 

6. 
Depon 500 mg 
σε συσκευασία  
των 20 δισκίων 

       12   
 

                                                              Συνταγογραφούµενα Φάρµακα 

7. 
Fucidin ΚΡΕΜΑ –  
20mg σε σωληνάριο 
 των 15gr 

        4   
 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  6,5%  
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-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 7   
 

                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»                                                                                          

 

                 Πακέτο Νο 8  – Πολιτιστικός Οργανισµός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους --   

Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό 

 

      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Του:   _______________________________________________ 

Έδρα:  ______________________________________________ 

Οδός:  ___________________________ Αριθµός:  ___________ 

Τηλέφωνο:  ___________________________________________ 

Fax:  ________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________ 
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

ς 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 

1. 

Λευκοπλάστ ρολό  
 Silk 5m x 2,5cm  
σε συσκευασία  
του 1 

        2 

 

 

 

2. 

Αποστειρωµένες  
γάζες  17cm x 30cm  
σε συσκευασία των  
12 τεµαχίων 

      10   

 

3. 

Hansaplast  
Universal   
αδιάβροχα strips 

διαφορετικά µεγέθη (30 x 

72mm,50 x 72 mm, 19 x 

72mm, 23mm) σε 

συσκευασία των 20 

        5   

 

4. 
Φυσιολογικός ορός για τη 

µύτη και τα µάτια -5ml  
σε συσκευασία των 30 

       2   
 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  13%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

α/

α 
Περιγραφή Είδους 

Ποσότητ

α 

Προσφερόµε

νη Τιµή 

Μονάδας 

Αριθµητικώ

Προσφερόµενη Τιµή 

Μονάδας 

Ολογράφως 

 

Σύνολο 

(Ποσότητα  

x  

Τιµή) 
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ς 

 

1. 

Γάντια LATEX µιας 

χρήσης  medium σε 

συσκευασία των 100 

τεµαχίων 

       2   

 

2. Ψυκτικό σπρέι 200ml        2    

3. 
Οινόπνευµα καθαρό 95% 

200ml (µη πόσιµο) 
       5   

 

4. 
Οινόπνευµα φωτιστικό µπλε

βαθµών 400ml 
     10   

 

-- ΣΥΝΟΛΟ  

-- ΦΠΑ   ---  23%  

-- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ---   ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Νο 8  
                  
                                        ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
 

                                       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Του Προµηθευτή:_________________________ 

∆ιεύθυνση:______________________________ 

ΤΚ, Πόλη:_______________________________ 

Τηλέφωνο:_______________________________ 
 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό 

Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ).  
 

2. Η ονοµασία φαρµακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε 

δραστικές ουσίες, η ηµεροµηνία λήξης, ο αριθµός παρτίδας, το όνοµα και η 

διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθµός της άδειας 

κυκλοφορίας θα αναγράφονται στη συσκευασία.  
 

3. Ο χρόνος ανταπόκρισης µετά την αποστολή της παραγγελίας από τη υπηρεσία δεν 

θα είναι µεγαλύτερος από 72 ώρες και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας.  
 

4. Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερµοκρασία 2-8 βαθµούς Κελσίου, κατά την 

παράδοση τους, θα συνοδεύονται από σύστηµα παρακολούθησης και 

καταγραφής της θερµοκρασίας (σύστηµα ψυχρής αλυσίδας) που θα ελέγχεται 

από φαρµακοποιούς των νοσοκοµείων. Εναλλακτικά, η παράδοση των 

προϊόντων θα γίνει µε πιστοποιηµένες συσκευασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν 

την τήρηση των απαιτούµενων ορίων θερµοκρασίας.  
 

5.         Ο χρόνος ζωής θα είναι όχι λιγότερος από 18 µήνες κατά την παράδοση.  
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Παρατηρήσεις:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
                             
                                       ∆ράµα       /      / 2015 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                    
                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή) 
 

• Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των κάτωθι κωδικών : 
      Κ.Α. 10.6631 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού» ποσού 
468,80 € και  
      Κ.Α. 15.6631 µε τίτλο «Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού», ποσού 
10.101,35 €, οικονοµικού έτους 2015.  
         CPV : 33690000-3 ( διάφορα φάρµακα ) , 33600000-6 ( φαρµακευτικά προϊόντα ) 

 

                       Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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