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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού 

υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 39.643,02€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το νόμο 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) 

3. Το νόμο 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999) 

4. Το νόμο 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Το νόμο 3419/02 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών   

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών  Αριθμ. πρωτ.: 72027/13-10-2020 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ     : Κάλχου 48-50   

Τ.Κ. : 131 22   

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : Τσαμπάση Ελένη   

ΤΗΛ. : 213 2030184, 136   

FAX : 210 2626299   

URL : www.ilion.gr   

e-mail : promithies@ilion.gr   
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6. Το νόμο 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) 

7. Το νόμο 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011) 

8. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το νόμο 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-

2014)  

10. Το νόμο 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

11. Το νόμο 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2016 

12. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

13. Την με αριθμ. 158/16 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ.4 του ν. 4412/16 (Α΄ 147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) 

14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες 15 (Απόφαση 161/2016) «οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης-Τ.Ε.Υ.Δ.» του άρθρου 79 παρ. 4, ν. 4412/16 και 23 (Απόφαση 3/24-

01-2018) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.)  και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)» της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

15. Το άρθρο 18 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/16 (Α΄147)» του ν. 4469/17 (ΦΕΚ 62/Α΄/03-05-

2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 

16. Το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών φαρμάκων 

17. Την με κωδικό Π142/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και 

Δια Βίου Μάθησης 

18. Το με αριθμ. πρωτ. 64186/18-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, 

Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 64392/21-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
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20. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007325955 2020-09-17 

21. Τη με αριθμό 338/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. πρωτ. 71959/13-10-2020, και 

Α.Δ.Α: ΩΨΤΛΩΕΒ-Ψ9Ν, με την οποία εγκρίθηκαν:   

i) οι τεχνικές προδιαγραφές  

ii) καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού 

υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

iii) ορίσθηκε επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

22. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ007415356 

23. Τις ανάγκες του Δήμου για Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου, προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και δύο λεπτών 

(39.643,02€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό εξόδου του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και του αντίστοιχου Κ.Α.Ε. που θα προβλεφθεί για το 

οικονομικό έτος 2021, όπως παρουσιάζεται στων κατωτέρω πίνακα: 

 

Κωδικός Αριθμός 
Εξόδου 

Περιγραφή Ποσό 2020 Ποσό 2021 Σύνολο 

15.6631.0001 
Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού  
10.292,13 € 29.350,89 € 39.643,02 € 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 26/10/2020, ημέρα 

Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ με 10:30πμ στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υποομάδων και ειδών 

τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υποομάδων και 

των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής την 26/10/2020, ημέρα Δευτέρα, και 

ώρα 10:00πμ με 10:30πμ ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 
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διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 14:00μμ. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6 ΕΝΤΥΠΟ Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

7 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό υποβάλλονται 

μέχρι και την 21/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, 

παρέχονται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 22/10/2020. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις συγκεντρωτικά επί όλων των 

υποβληθέντων αιτημάτων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των 

ανωτέρω προθεσμιών, δεν εξετάζονται.    

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. 

  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1.   στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr  
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2.   στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ilion.gr  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή.  

και περίληψή της θα δημοσιευθεί:  

Στον ελληνικό τοπικό τύπο 
 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της διακήρυξης (Παράρτημα Α΄) παρέχονται από το 

Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, 2ος όροφος). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 20 30 136 (Μαρ. Κρητικός), 213 20 

30 196 (Αρχ. Μαμουνάκη) 213 20 30 184 (Ελ. Τσαμπάση) και 213 20 30 195 (Αν. Μαράτου), fax: 210 26 

26 299, email: promithies@ilion.gr,  

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους της διακήρυξης (Παράρτημα Β΄) παρέχονται από το 

Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τηλέφωνο επικοινωνίας 213 20 30  041 (Ε. 

Γεράσης), email: egerasis@ilion.gr 
 

  Συνοπτικά Στοιχεία 

 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ EL302 

 
ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Συνοπτικός 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

26/10/2020, ημέρα Δευτέρα  
και ώρα 10:00πμ με 10:30πμ 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Δημαρχείο Ίλιου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

39.643,02 € 
 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

120 ημέρες 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

CPV 

24315300-8, 24322500-2, 2441300-3, 33140000-3, 
33141111-1, 33141113-4, 33141114-2, 33141117-3, 

33141700-7, 33190000-8, 33600000-6, 33631600-8 και 
33711540-4 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση του στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με δυνατότητα χρονικής παράτασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 
3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εφαρμογή της 
κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/16.   
 
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20%) 
 

 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας. 

 
 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Γενικοί όροι διαγωνισμού 

(Ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 72027/13-10-2020) 
 

Άρθρο 1ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς 

σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

Άρθρο 2ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 23/10/2020, 

ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 14:00μμ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής την 

26/10/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00πμ με 10:30πμ στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού 

Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22. 

 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Άρθρο 3ο: Κατάρτιση και περιεχόμενο φακέλου προσφοράς – Γλώσσα διαδικασίας 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή  του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης, να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα στο παράρτημα Ζ΄), στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 
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επικοινωνίας του.  

 

Σε περίπτωση που ο φάκελος της προσφοράς κατατεθεί στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου 

Ιλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα τότε η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να 

εσωκλείεται ή να συνοδεύει το φάκελο της προσφοράς. 

 

Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. 

  

Στο παράρτημα Ζ΄ της παρούσης υπάρχει σχετικό υπόδειγμα αίτησης. 

 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που τις έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  
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Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 

με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 

“Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς επικύρωση και χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

 

20PROC007466722 2020-10-13

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f855433441bc5564d0ca1ca στις 13/10/20 12:06



12 

 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον oπoίo θα 

αναγράφονται ευκρινώς:   

                              

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ. 
  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής             

   προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 

περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(άρθρο 93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 94 

του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος παραρτήματος (άρθρο 95 του Ν.4412/16). 

 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Άρθρο 4ο : Λόγοι αποκλεισμού 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
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οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α' 166),  

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 )» 

  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου 

αφορά: 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

 

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

20PROC007466722 2020-10-13

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f855433441bc5564d0ca1ca στις 13/10/20 12:06



15 

 

β) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

γ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, όπως 

ισχύει. 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/16 (Β΄/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ΄) και συμπληρώνεται: ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β, Γ και Δ), ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ), ΜΕΡΟΣ IV (Ενότητα: Γενική ένδειξη α) ώστε να δηλώνονται από τους 

οικονομικούς φορείς οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία 

του. Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται και 

υποβάλλεται από τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

(δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 

χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
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(ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ) καθώς και σύμφωνα με το 

ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ: Γενική Ένδειξη α) προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας 

διακήρυξης  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Χρόνος υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, 

οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 

επάρκειας 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής 
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δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα 

ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας 

για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία 

αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που 

πρόκειται να δανειστεί, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, 

απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση 

και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 

οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή 

τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται 

με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών 

πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης  

β. Έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου από την οποία θα 

αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την 

επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη της 

οικονομικής επάρκειας του τρίτου, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο. Σε 

κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησής του 

τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να 

προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον 
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παραπάνω με την υπογραφή τους.  

Άρθρο 6ο: Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την τεχνική τους προσφορά να υποβάλλουν τα τεχνικά φυλλάδια 

των εταιρειών κατασκευής των παρακάτω αναφερόμενων ειδών σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα:  

 

1. Πιεσόμετρο μπράτσου, ηλεκτρονικό OMRON M2 BASIC INTELLISENSE HEM-7120 ή 

ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 89, 135, 186 και 200) 

Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός φυσιολογικών ορίων. Με μεγάλη οθόνη τριών 

ενδείξεων (μεγάλη πίεση, μικρή πίεση και παλμοί). Μνήμη της τελευταίας μέτρησης. Ευκολία στη 

χρήση με ένα κουμπί. Μπαταρίας και ρεύματος. Με τεχνολογία INTELLISENSE. Να 

περιλαμβάνεται και ο μετασχηματιστής. 

2. Απινιδωτής SAMARITAN PAD 300P ή ισοδύναμο (Αφορά το είδος με α/α 36) 

Χαρακτηριστικά 

Βάρος: 1,0 έως 1,3 κιλά, τουλάχιστον επταετή εγγύηση κατασκευαστή. Με ακουστική και οπτική 

προοτροπή μέσω τριών φωτιζόμενων εικονιδίων στην οθόνη. Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία 

μπαταρία και ηλεκτρόδια απινιδισμού με διάρκεια ζωής τρία έτη σε κατάσταση αναμονής. Με 

τεχνολογία που να παρέχει ενιαία ημερομηνία λήξης για όλα τα αναλώσιμα. Πλήρως 

αναβαθμίσιμο. Να έχει θύρα USB δεδομένων, εγχειρίδιο χρήσης και μαλακή τσάντα μεταφοράς. 

3. Συσκευή AMBU, SPUR II για ενήλικες ή ισοδύναμο (Αφορά το είδος με α/α 33) 

Χαρακτηριστικά: 

Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός. Χειρολαβή για σταθερό κράτημα με το ένα χέρι. 

Αντιολισθητική επιφάνεια ασκού. Ελάχιστη μηχανική αντίσταση ασκού. 100% Latex free. Μέγιστος 

παρεχόμενος όγκος: 1.100 ml, όγκος ρεζερβουάρ 1.475 ml, νεκρό σημείο ˃6 ml, βάρος: 0,31 κιλά. 

Υλικό κατασκευής: SEBS. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται Ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων, 

ρεζερβουάρ οξυγόνου, σωλήνας παροχής οξυγόνου και μάσκα προσώπου ενήλικα. 

4. Συσκευή AMBU, SPUR II για παιδιά ή ισοδύναμο (Αφορά το είδος με α/α 34) 

Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός. Χειρολαβή για σταθερό κράτημα με το ένα χέρι. 

Αντιολισθητική επιφάνεια ασκού. Ελάχιστη μηχανική αντίσταση ασκού. 100% Latex free. 

Κατάλληλη για παιδιά βάρους 10 έως 30 κιλών. Συνολικός όγκος: 635 ml, όγκος ρεζερβουάρ 1.500 

ml, νεκρό σημείο ˃6 ml, βαλβίδα περιορισμού πίεσης 40 cm H20, βάρος: 0,31 κιλά. Υλικό 

κατασκευής: SEBS. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται Ασκός αναζωογόνησης για παιδιά, 

ρεζερβουάρ οξυγόνου, σωλήνας παροχής οξυγόνου και μάσκα προσώπου παιδική. 

5. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού HARTMANN THERMOVAL STANDARD ή ισοδύναμο 

(Αφορά τα είδη με α/α 132, 182 και 231) 

Με ευανάγνωστη διαυγή ψηφιακή οθόνη. Αυτόματη απενεργοποίηση. Με μπαταρία μεγάλης 

διάρκειας. Με λειτουργία μνήμης. Ένδειξη θερμοκρασίας σε βαθμούς κελσίου. Τουλάχιστον δύο (2) 
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έτη εγγύηση από τον κατασκευαστή.   

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης.   

 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

Άρθρο 7ο : Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες 

του εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄, εφόσον το επιθυμούν. Η 

τιμή των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών δίνεται ανά μονάδα. 

 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της Οικονομικής 

προσφοράς αναφέρονται μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από πρoηγoύμεvη γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που παρέχονται 

δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει 

παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι 

τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 

απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των 

υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι. 

 

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο 

της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 

κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του ν. 

4412/16, όπως ισχύει.  
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Άρθρο 8ο: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς.  

 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus, όπου 

αυτά απαιτούνται).  

 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην διακήρυξη και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.  

 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 

εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 
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παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό-α α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των 

στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.  

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων προμηθευτών 

 ανά ομάδα, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση 

αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
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Άρθρο 9Ο: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 

από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

α) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, 

οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

(3) Βεβαίωση από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή του 

προσωρινού αναδόχου σε αυτόν, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

 

(4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασίας, 

που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής. 

 

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση 

του πιστοποιητικού. 

 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την 

υποβολή τους, ως ακολούθως: 

α. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές του. 

β. Για νομικά πρόσωπα: 

β.1) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

β.2) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)       

α) Το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 
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β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Για φυσικά πρόσωπα: 

Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή  

β. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες καθώς και: 

 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

• Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για 

τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός 

εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη 

που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. Για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 
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Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 

επικυρωμένη μετάφραση 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
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λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 

105. 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16. 

Άρθρο 10ο : Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση των ειδών και υπηρεσιών για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Άρθρο 11ο : Ενστάσεις – Παράβολο – Δικαστική προστασία 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης η της 

πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών». 

 

 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 

οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
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 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί Δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µμερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο.  Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 18/1989. 

 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανή προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).»  

Άρθρο 12ο : Σύναψη συμφωνητικού 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί τον ανάδοχο 

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα Δ΄ αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε 

στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή εκτός και εάν άλλως συμφωνηθεί από το Δήμο Ιλίου με τον 

ανάδοχο/αναδόχους. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Άρθρο 13ο : Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με δυνατότητα χρονικής παράτασης. 

Άρθρο 14ο : Εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. 

 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. λήξει ο χρόνος υλοποίησής της. 

β. ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση του συνόλου των προς παράδοση ειδών που προβλέφθηκαν στην 

παρούσα διακήρυξη 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

Άρθρο 15ο : Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 

αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 
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Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον 

προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 

5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ5. 

 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά :  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (5η παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 

4412/2016).  

 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (6η παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 4412/2016).  

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπου 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20 % υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Η εφαρμογή της κράτησης 

εξαρτάται από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16.  

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20%. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

Άρθρο 16ο : Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α. στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 

β. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

γ. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 

των τυχόν παρατάσεων  

 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης). 

 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 17ο : Μονομερής λύση της σύμβασης 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 18ο : Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 

στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή, ποιοτική και ποσοτική, των προς προμήθεια ειδών 

από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου για την αλλαγή ή επισκευή του 

είδους και μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης, θα εκπίπτει στο 

σύνολό της η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (ανεξάρτητα από το είδος που παρουσίασε 

πρόβλημα). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας δεν δύναται να αφομοιώνεται σταδιακά, 

με την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το ποσό διατηρείται στο σύνολό του μέχρι τη λήξη της εγγυητικής. 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της. 

 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/16 (Α΄ 13) 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 

προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα 

δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

 

Τα γραμμάτια σύστασης  χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του 
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Π.Δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και 

καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη 

αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, 

στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ  της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Άρθρο 19ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός 

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

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Άρθρο 20ο Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

Άρθρο 21ο : Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
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δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Ιλίου.  

 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Ιλίου. 

 Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, υπερισχύουν τα όσα αναφέρονται στο νομικό 

πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Ειδικοί όροι διαγωνισμού 

(Ανήκει στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 72027/13-10-2020) 
 

Άρθρο 1ο: Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και 

δύο λεπτών (39.643,02€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 

15.6631.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020 και τον αντίστοιχο κωδικό που 

θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2021 ως κατωτέρω: 

 

Κωδικός Αριθμός Εξόδου Έτος 2020 Έτος 2021 Σύνολο 

15.6631.0001 10.292,13€ 29.350,89€ 39.643,02€ 

 

Άρθρο 2ο : Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

1η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις 

Α΄ Υποομάδα: Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

1 
ADRENALINE 
INJECTION/DEMO INT SOL 
IMG/ML BTX50AMPX1ML 

συσκευασία 30 60,38 € 1.811,25 € 33600000-6 

2 
AERIUS F.C. TAB 5MG/TAB 
BTX30 ΣΕ BLISTERS 
(ALCAR/PVC/ALU) 

συσκευασία 20 4,15 € 83,00 € 33600000-6 

3 
ASPIRIN TAB EC GR 
100MG/TAB BTX30 (BLIST 
2X10) 

συσκευασία 30 2,74 € 82,20 € 33600000-6 
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4 
BETADINE CUT.SOL. 
10%FLX 240ML 

συσκευασία 30 3,11 € 93,30 € 33600000-6 

5 
CETAVLON TINCT 0,5% 
FLX500ml 

συσκευασία 30 2,22 € 66,60 € 33600000-6 

6 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 30 1,41 € 42,30 € 33600000-6 

7 
DEPON TAB 500MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 30 1,42 € 42,60 € 33600000-6 

8 
FENISTIL EMUL.EXT.US 
(W/V) FLx8ML (ROLL-ON-
STICK) 

συσκευασία 30 4,90 € 147,00 € 33600000-6 

9 
VIOPLEX-T CUT.SP.PD 
(1338,22+103,90) IU/G FLX 
121,40G 

συσκευασία 30 4,71 € 141,30 € 33600000-6 

10 
Αποστειρωμένος φυσιολογικός 
ορός σε αμπούλες των 5ML/σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων  

συσκευασία 30 10,52 € 315,60 € 33600000-6 

11 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 7,55 € 151,00 € 33631600-8 

12 Βάμμα Ιωδίου 100ml τεμάχιο 30 2,93 € 87,90 € 33631600-8 

13 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

τεμάχιο 30 2,30 € 69,00 € 24315300-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 3.133,05 €   

    Φ.Π.Α. 6% 187,98 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 3.321,03 €   

              

Β΄ Υποομάδα: Παραφαρμακευτικό και υγειονομικού υλικό για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

14 
Αθλητική αυτοκόλλητη ταινία 
συγκράτησης, χρώματος λευκό 
διαστάσεων 5,0cmX10m. 

συσκευασία 20 3,50 € 70,00 € 33140000-3 
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15 

Αποστειρωμένα επιθέματα 
γάζας υψηλής 
απορροφητικότητας 
15cmX15cm, σε συσκευασία 
των 12 τεμαχίων 

συσκευασία 20 1,50 € 30,00 € 33140000-3 

16 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 7,5 
cm X 5,0 cm αδιάβροχο σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 2,00 € 40,00 € 33140000-3 

17 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 5 cm 
X 4,5 cm 

συσκευασία 20 2,50 € 50,00 € 33140000-3 

18 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού 
βάρους 150 gr 

συσκευασία 20 2,00 € 40,00 € 33140000-3 

19 

Γάζα  αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm X 30 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων.     

συσκευασία 20 1,70 € 34,00 € 33140000-3 

20 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cm X 40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 2,20 € 44,00 € 33140000-3 

21 
Ελαστικός επίδεσμος 4,5 m X 
10 cm 

συσκευασία 20 1,40 € 28,00 € 33140000-3 

22 
Ελαστικός επίδεσμος 4,5 m X 
5 cm 

συσκευασία 20 1,00 € 20,00 € 33140000-3 

23 
Ελαστικός επίδεσμος 4,5 m X 
8 cm 

συσκευασία 20 1,00 € 20,00 € 33140000-3 

24 
Επίδεσμος γάζας 4,5 m X 10 
cm 

συσκευασία 20 1,40 € 28,00 € 33140000-3 

25 
Επίδεσμος γάζας 4,5 m X 5 
cm 

συσκευασία 20 1,00 € 20,00 € 33140000-3 

26 
Επίδεσμος γάζας 4,5 m X 7,5 
cm 

συσκευασία 20 1,00 € 20,00 € 33140000-3 

27 

Κομπρέσες γάζες μη 
αποστειρωμένες 10 cm X 10 
cm σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 3,80 € 76,00 € 33140000-3 

28 

Κομπρέσες γάζες μη 
αποστειρωμένες 10 cm X 20 
cm σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 5,50 € 110,00 € 33140000-3 
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29 

Κομπρέσες γάζες μη 
αποστειρωμένες 5 cm X 5 cm 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 1,50 € 30,00 € 33140000-3 

30 
Μετεγχειρητικό αυτοκόλλητο 
τσιρότο10 cm X 10 cm, σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 2,30 € 46,00 € 33140000-3 

31 
Μετεγχειρητικό αυτοκόλλητο 
τσιρότο10 cm X 15 cm, σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 3,00 € 60,00 € 33140000-3 

32 
Μετεγχειρητικό αυτοκόλλητο 
τσιρότο10 cm X 20 cm, σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 4,00 € 80,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 846,00 €   

    Φ.Π.Α. 13% 109,98 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 955,98 €   

              

Γ΄ Υποομάδα: Παραφαρμακευτικό και υγειονομικού υλικό για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

33 

AMBU, SPUR II ή ισοδύναμο 
αναζωογόνησης για ενήλικες 
σε ατομική 
επανασφραγιζόμενη πλαστική 
σακούλα μεταφοράς. 

τεμάχιο 2 60,00 € 120,00 € 33190000-8 

34 

AMBU, SPUR II ή ισοδύναμο 
αναζωογόνησης για παιδιά σε 
ατομική επανασφραγιζόμενη 
πλαστική σακούλα μεταφοράς. 

τεμάχιο 2 62,00 € 124,00 € 33190000-8 

35 
HeartSine Samaritan 
Ηλεκτρόδια και Μπαταρία 
PadPak Ενηλίκων 

τεμάχιο 3 250,00 € 750,00 € 33190000-8 

36 
Απινιδωτής SAMARITAN PAD 
300P ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 1 1.500,00 € 1.500,00 € 33190000-8 

37 
Ηλεκτρόδια Απινίδωσης 
Ενηλίκων Cardiac Science 
AED G3 Pro 

τεμάχιο 2 167,00 € 334,00 € 33190000-8 

38 

Κουτί Ασφαλείας Αυτόματου 
Απινιδωτή με Συναγερμό 
Ανοίγματος Εσωτερικών 
Χώρων τύπου Rotaid Plus 

τεμάχιο 5 300,00 € 1.500,00 € 33190000-8 
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39 
Μάσκα οξυγόνου για 
νεφελοποιητή (ενηλίκων) 

τεμάχιο 20 2,00 € 40,00 € 33190000-8 

40 
Μάσκα οξυγόνου για 
νεφελοποιητή (παιδική) 

τεμάχιο 20 2,00 € 40,00 € 33190000-8 

41 
Μπαταρία Απινιδωτή Cardiac 
Science Power Heart AED G3 
Pro 

τεμάχιο 2 1.000,00 € 2.000,00 € 33190000-8 

42 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml τεμάχιο 30 17,30 € 519,00 € 24322500-2 

43 
Φιάλη οξυγόνου 5lt αλουμινίου 
με ρυθμιστής ροής. 

τεμάχιο 1 350,00 € 350,00 € 33190000-8 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 7.277,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 1.746,48 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 9.023,48 €   

              

    Σύνολο 1ης ομάδας 11.256,05 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 1ης ομάδας 2.044,44 €   

    Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας 13.300,49 €   

              

              

2η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

44 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML 

συσκευασία 20 1,72 € 34,40 € 33600000-6 

45 
BUSCOPAN-RELIEF TAB 
20x10MG (BL 1x20) 

συσκευασία 4 2,63 € 10,52 € 33600000-6 

46 
DEPON TAB 500MG/TAB 
BTx20 (BLIST2x10) 

συσκευασία 30 1,42 € 42,60 € 33600000-6 

47 
FENISTIL EMUL.EXT.U 0,1%  
(W/V) FLx8 ML (ROLL-ON-
STICK) 

συσκευασία 20 4,90 € 98,00 € 33600000-6 

48 
FUCIDIN CREAM 2% 
TUBx30G 

συσκευασία 14 4,29 € 60,06 € 33600000-6 
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49 
IMODIUM ORIGINAL CAPS 
2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 
1x6) 

συσκευασία 12 3,38 € 40,56 € 33600000-6 

50 
LOSEC GR.CAP 20mg/CAP 
BTx14 (σε φιαλίδιο) 

συσκευασία 12 4,90 € 58,80 € 33600000-6 

51 
NORGESIC TAB 
(450+35)MG/TAB ΒΤx30 

συσκευασία 10 2,97 € 29,70 € 33600000-6 

52 
OCTENISEPT CUT.SOL 
0,1%+2% W/W BOTTLE x 
250ML+Συστημα ψεκασμού 

συσκευασία 3 7,68 € 23,04 € 33600000-6 

53 
PANADOL EXTRA TAB 
(500+65) MG/TAB BTx16 
(BLIST2x8) 

συσκευασία 30 3,35 € 100,50 € 33600000-6 

54 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 4 11,47 € 45,88 € 33600000-6 

55 
SEPTOBORE EY.DRO.SOL 
0.1%+1% FLX10ML 

συσκευασία 12 4,59 € 55,08 € 33600000-6 

56 
SODIUM CHLORIDE  
SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 
250 ml (PE) 

συσκευασία 12 1,18 € 14,16 € 33600000-6 

57 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
250MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(2ML) 

συσκευασία 12 5,53 € 66,36 € 33600000-6 

58 
VERTIGO-VOMEX 
MOD.R.CA.H (120+75+30) 
MG/CAP BTx20 

συσκευασία 12 10,53 € 126,36 € 33600000-6 

59 
XOZAL F.C.TAB 5MG/TAB 
BTx30 (ΣΕ BLISTER) 

συσκευασία 10 4,54 € 45,40 € 33600000-6 

    
Σύνολο Α΄ Υποομάδας 851,42 € 

  

    Φ.Π.Α. 6% 51,09 €   

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 902,51 € 

  

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

60 
Strips σακχάρου FREESTYLE 
PRECISION ή ισοδύναμο, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 50 19,21 € 960,50 € 33190000-8 
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61 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 7,55 € 151,00 € 33631600-8 

    
Σύνολο B΄ Υποομάδας 1.111,50 € 

  

    Φ.Π.Α. 6% 66,69 €   

    
Γενικό Σύνολο B΄ Υποομάδας 1.178,19 € 

  

              

Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

62 
Βαμβάκι υδρόφιλο σε πακέτα 
καθαρού βάρους 150 gr 

συσκευασία 30 2,00 € 60,00 € 33140000-3 

63 

Γάζα  αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cm X 40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

συσκευασία 10 2,20 € 22,00 € 33140000-3 

64 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm X 30 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων 

συσκευασία 10 1,70 € 17,00 € 33140000-3 

65 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 10 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 10 0,55 € 5,50 € 33140000-3 

66 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 10 0,40 € 4,00 € 33140000-3 

67 

Επιδερμική χάρτινη 
αυτοκόλλητη ταινία με 
υποαλλεργική συνθετική 
κόλλα, διαστάσεων 2,5 cm Χ 
5,0 m 

τεμάχιο 8 3,50 € 28,00 € 33140000-3 

68 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,6 m 

τεμάχιο 6 3,60 € 21,60 € 33140000-3 

69 Σύριγγες 10ml με βελόνα τεμάχιο 50 0,25 € 12,50 € 33140000-3 
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70 Σύριγγες 5ml με βελόνα τεμάχιο 100 0,20 € 20,00 € 33140000-3 

71 
Τεμάχια τραυμαπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 
40 τεμ., σε διάφορα μεγέθη 

συσκευασία 10 5,00 € 50,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 240,60 €   

    Φ.Π.Α. 13% 31,28 €   

    
Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 271,88 € 

  

    
        

  

Δ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

72 Gel υπερήχων 5 lt τεμάχιο 2 20,16 € 40,32 € 33140000-3 

73 

Strips χοληστερίνης Accutrend, 
για τα ήδη υπάρχοντα 
μηχανάκια μέτρησης 
χοληστερίνης Accutrend, σε 
κουτιά των 25 τεμαχίων. 

συσκευασία 60 45,00 € 2.700,00 € 33190000-8 

74 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 
γυάλινες μικροσκοπίου, 
διαστάσεων περίπου 25,4 Χ 
76,2mm (1"Χ3") πάχους 
περίπου 1-1.2 mm, 
τροχισμένες, FROSTED BOTH 
ENDS, σε συσκευασία των 50 
τεμαχίων. 

συσκευασία 15 4,50 € 67,50 € 33140000-3 

75 

Αντιμικροβιακά φίλτρα, ατομικά 
συσκευασμένα, συμβατά με 
ήδη υπάρχοντα σπιρόμετρα 
MIR - SPIROLAB III Colour 
LCD. 

τεμάχιο 50 3,00 € 150,00 € 33140000-3 

76 
Βαμβακοφόροι στυλεοί μήκους 
15 cm αποστειρωμένοι σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

συσκευασια 1 10,00 € 10,00 € 33140000-3 

77 

Βουρτσάκια Αποστειρωμένα 
τ.Wallace λήψης τραχηλικών 
κυττάρων για PAP TEST σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 6 22,00 € 132,00 € 33140000-3 
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78 

Βουρτσάκια λήψης 
ενδοτραχηλικού επιχρίσματος 
για κυτταρολογική εξέταση 
PAP TEST σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 6 12,50 € 75,00 € 33140000-3 

79 
Γάντια μιας χρήσης LATEX 
Large χωρίς πούδρα σε κουτί 
των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 10 10,00 € 100,00 € 33140000-3 

80 
Γάντια μιας χρήσης LATEX 
Medium χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 58 10,00 € 580,00 € 33140000-3 

81 
Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου 
Medium, χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 40 13,00 € 520,00 € 33140000-3 

82 
Γυναικολογική αλοιφή  Κ-Υ 
Jelly  82gr 

τεμάχιο 4 5,50 € 22,00 € 33140000-3 

83 

Θερμικό καταγραφικό 
αναδιπλούμενο χαρτί (Z-
FOLD), πλάτους 205mm, για 
τον ήδη υπάρχοντα 
ηλεκτροκαρδιογράφο MAC 
2000, σε συσκευασία του ενός 
1 κουτιού. (Κάθε κουτί περιέχει 
10 πακέτα των 150 φύλλων 
έκαστο πακέτο). 

συσκευασία 2 120,00 € 240,00 € 33140000-3 

84 

Κολποδιαστoλείς μιας χρήσης, 
μέγεθος S, από πλαστικό 
διαφανές και λείο, 
αποστειρωμένους. 

τεμάχιο 200 0,55 € 110,00 € 33140000-3 

85 

Κολποδιαστoλείς μιας χρήσης, 
μέγεθος Μ, από πλαστικό 
διαφανές και λείο, 
αποστειρωμένους. 

τεμάχιο 300 0,55 € 165,00 € 33140000-3 

86 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml συσκευασία 10 17,30 € 173,00 € 24322500-2 

87 
Παγοκύστη gel, τύπου cold-
hot, με τη θήκη, διαστάσεων 
περίπου 26 cm X 11 cm 

τεμάχιο 20 14,00 € 280,00 € 33140000-3 

88 
Παραφινέλαιο φαρμακευτικό 
5lt 

τεμάχιο 2 20,00 € 40,00 € 33140000-3 

89 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 2 60,00 € 120,00 € 33190000-8 

90 
Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. 

συσκευασία 20 8,10 € 162,00 € 33140000-3 
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91 
Ποδονάρια μιας χρήσης σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 20 4,00 € 80,00 € 33140000-3 

92 
Σκαρφιστήρες, σε κουτί των 
100 τεμαχίων. 

συσκευασία 30 10,00 € 300,00 € 33140000-3 

93 
Σπάτουλες λήψης PAP TEST, 
πλαστικές, σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 4 12,50 € 50,00 € 33140000-3 

94 
Σπρέι για κυτταρολογική 
σταθεροποίηση, σε φιάλη των 
250 ml     

τεμάχιο 6 8,10 € 48,60 € 33140000-3 

95 
Συσκευή μέτρησης 
χοληστερίνης 

τεμάχιο 1 180,00 € 180,00 € 33190000-8 

96 
Χαρτί εξεταστικής κλίνης 
πλαστ/μενο, διαστάσεων 
60cmX50m 

τεμάχιο 100 8,20 € 820,00 € 33140000-3 

97 

Χάρτινα επιστόμια, ατομικά 
συσκευασμένα,  που να 
ταιριάζουν ακριβώς στα 
αντιμικροβιακά φίλτρα (α/α 73 
της παρούσας υποομάδας) 
που είναι συμβατά με τα ήδη 
υπάρχοντα σπιρόμετρα MIR - 
SPIROLAB III Colour LCD), σε 
συσκευασία των 500 
τεμαχίων. 

συσκευασία 2 80,00 € 160,00 € 33140000-3 

    
Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 7.325,42 € 

  

    
Φ.Π.Α. 24% 1.758,10 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 9.083,52 € 

  

    
        

  

    
Σύνολο 2ης ομάδας 9.528,94 €   

    
Σύνολο Φ.Π.Α. 2ης ομάδας 1.907,16 € 

  

    
Γενικό Σύνολο 2ης ομάδας 11.436,10 € 

  

              

              

3η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων του 
Δημαρχείου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
του Δημαρχείου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

98 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 3 2,74 € 8,22 € 33600000-6 
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99 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML 

συσκευασία 2 1,72 € 3,44 € 33600000-6 

100 
BUSCOPAN C.TAB 
10MG/TAB BTx40 (BLIST 2 x 
20) 

συσκευασία 2 3,21 € 6,42 € 33600000-6 

101 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 3 1,41 € 4,23 € 33600000-6 

102 
DEPON TAB 500MG/TAB 
BTx20(BLIST2x10) 

συσκευασία 3 1,42 € 4,26 € 33600000-6 

103 
FENISTIL EMUL.EXT.US 
(W/V) FLx8ML (ROLL-ON-
STICK) 

συσκευασία 2 4,90 € 9,80 € 33600000-6 

104 
FENISTIL GEL EXT.U 0,1%  
(W/V) TBx30G 

συσκευασία 2 4,69 € 9,38 € 33600000-6 

105 
FUCIDIN CREAM 2% 
TUBx30G 

συσκευασία 2 4,29 € 8,58 € 33600000-6 

106 
FUCIDIN IMP GAUZE 30 
mg/TE 100cm 2BTX10 
επιδέσμους 

συσκευασία 2 8,37 € 16,74 € 33600000-6 

107 
MAALOX PLUS TAB 
(200+200+20MG/TAB BT 50 
(BLIST 5X10) 

συσκευασία 2 5,49 € 10,98 € 33600000-6 

108 
MEDROL TAB 4 mg/TAB BT X 
50 (BLIST 5X10) 

συσκευασία 2 4,01 € 8,02 € 33600000-6 

109 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 2 11,48 € 22,96 € 33600000-6 

110 
SEPTOBORE EY.DRO.SOL 
0,1%+1% FLX 10ML 

συσκευασία 2 4,59 € 9,18 € 33600000-6 

111 
SODIUM CHLORIDE 
SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 
250 ml (PE) 

συσκευασία 2 1,18 € 2,37 € 33600000-6 

112 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
250MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(2ML) 

συσκευασία 3 5,53 € 16,59 € 33600000-6 

113 
TOBRADEX EYE OINT 
0,1%+0,3% BTX1 
BOTTLEX5ML 

συσκευασία 2 2,82 € 5,64 € 33600000-6 

114 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 7,55 € 151,00 € 33631600-8 

115 

Αποστειρωμένος φυσιολογικός 
ορός σε αμπούλες των 5ML/σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 
(αμπούλες) 

συσκευασία 2 10,52 € 21,04 € 33600000-6 
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116 
ΖΙΡΤΕΚ F.C.TAB 10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 2x10 PVC/ALU) 

συσκευασία 2 5,57 € 11,14 € 33600000-6 

117 
Μάσκες μιας χρήσης, 3ply, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 30 30,00 € 900,00 € 33600000-6 

118 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 2 2,30 € 4,60 € 24315300-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 1.234,59 €   

    
Φ.Π.Α. 6% 74,08 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 1.308,67 € 

  

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων του Δημαρχείου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

119 
FLAMIGEL, υδροενεργό 
επίθεμα σε μορφή GEL, σε 
σωληνάριο των 50GR 

συσκευασία 2 9,38 € 18,76 € 33140000-3 

120 Αιμοστατικός επίδεσμος συσκευασία 2 1,70 € 3,40 € 33140000-3 

121 
Αυτοκόλλητος ελαστικός 
επίδεσμος 10 cm Χ 4,5 m 

συσκευασία 2 15,30 € 30,60 € 33140000-3 

122 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού 
βάρους 150 gr 

συσκευασία 2 2,00 € 4,00 € 33140000-3 

123 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15cmX30cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 2 1,70 € 3,40 € 33140000-3 

124 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cmX40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε κουτί των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 2 2,20 € 4,40 € 33140000-3 

125 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6cmX4,5m 

συσκευασία 2 0,40 € 0,80 € 33140000-3 

126 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,6 m. 

συσκευασία 2 3,60 € 7,20 € 33140000-3 
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127 

Ράμματα αυτοκόλλητα, μικρά, 
σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων, διαστάσεων 12 mm 
X 10 cm 

συσκευασία 2 10,90 € 21,80 € 33140000-3 

128 
Τεμάχια λευκοπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 
100τεμ., σε διάφορα μεγέθη. 

συσκευασία 2 5,00 € 10,00 € 33140000-3 

129 Τριγωνικός επίδεσμος συσκευασία 2 1,50 € 3,00 € 33140000-3 

    
Σύνολο Β΄ Υποομάδας 107,36 € 

  

    Φ.Π.Α. 13% 13,96 €   

    
Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 121,32 € 

  

              

Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων του Δημαρχείου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

130 

Αυτοκόλλητα επιθέματα 
μικροτραυμάτων 
HANSAPLAST UNIVERSAL ή 
ισοδύναμο, σε συσκευασία των 
40 τεμαχίων 

συσκευασία 2 4,00 € 8,00 € 33140000-3 

131 
Διάλυμα αμμωνίας 10% W/W 
120ML 

συσκευασία 2 1,20 € 2,40 € 24413100-3 

132 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
πυρετού Hartmann Thermoval 
Standard ή ισοδύναμο   

συσκευασία 4 7,00 € 28,00 € 33190000-8 

133 
Ξύλινα γλωσσοπίεστρα μιας 
χρήσης σε κουτιά των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 2 2,68 € 5,36 € 33140000-3 

134 
Οινόπνευμα καθαρό 95ο σε 
συσκευασία των 150ml 

συσκευασία 2 17,30 € 34,60 € 24322500-2 

135 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

συσκευασία 1 60,00 € 60,00 € 33190000-8 

136 
Ποτηράκια πλαστικά μιας 
χρήσης, σε συσκευασία των 50 
τεμαχίων. 

συσκευασία 2 3,00 € 6,00 € 33140000-3 

137 Σύριγγες χωρητικότητας 10 ml συσκευασία 6 0,25 € 1,50 € 33140000-3 
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138 Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml συσκευασία 6 0,20 € 1,20 € 33140000-3 

139 Φαρμακευτικό ψαλίδι συσκευασία 1 5,90 € 5,90 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 152,96 €   

    Φ.Π.Α. 24% 36,71 €   

    
Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 189,67 € 

  

      
      

  

    
Σύνολο 3ης ομάδας 1.494,91 € 

  

    
Σύνολο Φ.Π.Α. 3ης ομάδας 124,75 € 

  

    
Γενικό Σύνολο 3ης ομάδας 1.619,66 € 

  

              

              

4η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

140 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 23 2,74 € 63,02 € 33600000-6 

141 
ATARAX ORAL.SOL 
10MG/5ml FLx150 ml 

συσκευασία 12 1,64 € 19,68 € 33600000-6 

142 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ml 

συσκευασία 31 1,72 € 53,32 € 33600000-6 

143 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB 
10MG/TAB BTx20 (BLIST 1 x 
20) 

συσκευασία 13 2,63 € 34,19 € 33600000-6 

144 
DEPON 120MG/5ml SYR 
FLx150ml 

συσκευασία 51 2,31 € 117,81 € 33600000-6 

145 
DEPON 500MG/TAB TAB 
BTx20(BLIST2x10) 

συσκευασία 46 1,42 € 65,32 € 33600000-6 

146 
Μάσκες μιας χρήσης, 3ply, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 20 30,00 € 600,00 € 33190000-8 

147 
EYETOBRIN EY.DRO.SOL 
0.3% FLX5ML 

συσκευασία 8 1,79 € 14,32 € 33600000-6 

148 
FENISTIL 0,1%  (W/V) 
EMUL.EXT.U FLx8 ml (ROLL-
ON-STICK) 

συσκευασία 36 4,90 € 176,40 € 33600000-6 

150 
FUCIDIN  2% CREAM 
TUBx30G 

συσκευασία 19 4,29 € 81,51 € 33600000-6 
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151 
FUCIDIN IMP.GAUZE 
30MG/TE 100 cm^2 BT x 10 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ (10cm x 10cm) 

συσκευασία 3 8,37 € 25,11 € 33600000-6 

152 
GANTIL ORAL.SUSP 
10MG/5ml FLX125ml 

συσκευασία 18 3,14 € 56,52 € 33600000-6 

153 
LASIX TAB 40MG/TAB ΒΤx12 
(BLIST 1x12) 

συσκευασία 5 1,38 € 6,90 € 33600000-6 

154 
MAALOX PLUS 
(200+200+25)MG/TAB TAB 
ΒΤx50 (BLIST 5x10) 

συσκευασία 13 5,49 € 71,37 € 33600000-6 

155 
PONSTAN F.C.TAB 
500MG/TAB ΒΤx15 
(BLISTERS) 

συσκευασία 14 1,60 € 22,40 € 33600000-6 

156 
PREZOLON TAB 5MG/TAB 
BTx30 (BLIST 3x10) 

συσκευασία 10 0,95 € 9,50 € 33600000-6 

157 
PULVO - 47 AER.TOP 
(10811UC+2,23MG) 
/GFLX148G 

συσκευασία 25 11,48 € 287,00 € 33600000-6 

158 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
500MG/VIAL ΒΤx1ACT-O-
VIAL(4ML) 

συσκευασία 10 7,42 € 74,20 € 33600000-6 

159 
TOBREX EY.DRO.SOL 0,3% 
BTx1 FLx5ml 

συσκευασία 20 1,85 € 37,00 € 33600000-6 

160 
VOLTAROL  EMULGEL 1,16% 
 W/W GEL TUB (LAMINATED 
PE/ALU/PE-blue) x 100 gr 

συσκευασία 14 7,06 € 98,84 € 33600000-6 

161 
VOLTAREN S.R.F.C.TA 
100MG/TAB BTx10 
(BLIST.1x10) 

συσκευασία 11 1,24 € 13,64 € 33600000-6 

162 
SODIUM CHLORIDE 0,9% 
250 ml 

συσκευασία 9 1,18 € 10,62 € 33600000-6 

163 
SODIUM CHLORIDE 0,9% 
ΤΩΝ 5 ml ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 
ΤΕΜ. 

συσκευασία 14 10,50 € 147,00 € 33600000-6 

164 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 7,55 € 151,00 € 33631600-8 

165 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 22 2,30 € 50,60 € 24315300-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 2.287,27 €   

    Φ.Π.Α. 6% 137,24 €   

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 2.424,51 € 
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B΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

166 
Αιμοστατικό βαμβάκι, σε 
συσκευασία 2 γρμ 

συσκευασία 26 5,40 € 140,40 € 33140000-3 

167 Αιμοστατικός επίδεσμος συσκευασία 16 1,70 € 27,20 € 33140000-3 

168 
Βαμβάκι υδρόφιλο σε πακέτα 
καθαρού βάρους 150 gr 

συσκευασία 38 2,00 € 76,00 € 33140000-3 

169 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm Χ 15 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε συσκευασία 12 τεμαχίων 

συσκευασία 7 1,50 € 10,50 € 33140000-3 

170 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm X 30 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 17 1,70 € 28,90 € 33140000-3 

171 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

συσκευασία 5 0,40 € 2,00 € 33140000-3 

172 Επίδεσμος 2,5m x 10cm συσκευασία 12 0,50 € 6,00 € 33140000-3 

173 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,6 m 

συσκευασία 5 3,60 € 18,00 € 33140000-3 

174 

Τεμάχια λευκοπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε διάφορα 
μεγέθη, σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων 

συσκευασία 25 5,00 € 125,00 € 33140000-3 

175 
FLAMIGEL, υδροενεργό 
επίθεμα σε μορφή GEL, σε 
σωληνάριο των 50GR 

συσκευασία 36 9,38 € 337,68 € 33140000-3 

176 Τριγωνικός επίδεσμος συσκευασία 14 1,50 € 21,00 € 33140000-3 

    
Σύνολο Β΄ Υποομάδας 792,68 € 

  

    
Φ.Π.Α. 13% 103,05 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 895,73 € 
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Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

177 Bepanthol cream 100 g συσκευασία 27 6,10 € 164,70 € 33711540-4 

179 Stick αμμωνίας 10 ml συσκευασία 47 2,00 € 94,00 € 24413100-3 

180 
Ανταλλακτική περιχειρίδα 
πιεσόμετρου 17-22 cm 

τεμάχιο 12 20,00 € 240,00 € 33140000-3 

181 
Αντιολισθητικά ποδονάρια μιας 
χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 26 2,90 € 75,40 € 33140000-3 

182 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
πυρετού Hartmann Thermoval 
Standard ή ισοδύναμο   

συσκευασία 38 7,00 € 266,00 € 33190000-8 

183 
Ξύλινα γλωσσοπίεστρα μιας 
χρήσης, σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 35 2,68 € 93,80 € 33140000-3 

184 
Οινόπνευμα καθαρό 95ο, σε 
συσκευασία των 150ml 

συσκευασία 31 17,30 € 536,30 € 24322500-2 

185 

Παιδική κρέμα για συγκάματα 
πολλαπλής δράσης 
(προστατευτική, 
καταπραϋντική, αναπλαστική, 
αντιενζυματική και με 
αντιβακτηριδιακή δράση) σε 
συσκευασία των 125 gr 

συσκευασία 57 9,00 € 513,00 € 33711540-4 

186 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 13 60,00 € 780,00 € 33190000-8 

187 
Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. 

συσκευασία 28 1,00 € 28,00 € 33140000-3 

188 
Ρόμπα επισκεπτών  (10 
τεμαχίων) non-woven 

συσκευασία 49 18,00 € 882,00 € 33140000-3 

189 
Σκουφάκι χειρουργείου με 
λάστιχο (100 τεμ) 

συσκευασία 24 8,00 € 192,00 € 33140000-3 

190 Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml συσκευασία 123 0,20 € 24,60 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 3.889,80 €   

    Φ.Π.Α. 24% 933,55 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 4.823,35 €   

              

    Σύνολο 4ης ομάδας 6.969,75 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 4ης ομάδας 1.173,84 €   

    
Γενικό Σύνολο 4ης ομάδας 8.143,59 € 
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5η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

191 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% 
(W/W) TBx30G 

συσκευασία 8 4,69 € 37,52 € 33600000-6 

192 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 8 11,48 € 91,84 € 33600000-6 

193 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 16 2,74 € 43,84 € 33600000-6 

194 
PANADOL EXTRA TAB 
(500+65) MG/TAB BTx16 
(BLIST2x8) 

συσκευασία 16 3,35 € 53,60 € 33600000-6 

195 
DEPON 120MG/5ml SYR 
FLx150ml 

συσκευασία 16 2,31 € 36,96 € 33600000-6 

196 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 16 1,41 € 22,56 € 33600000-6 

197 
LASIX TAB 40MG/TAB ΒΤx12 
(BLIST 1x12) 

συσκευασία 8 1,38 € 11,04 € 33600000-6 

198 
BUSCOPAN C.TAB 10MG/TAB 
BTx40 (BLIST 2 x 20) 

συσκευασία 8 3,21 € 25,68 € 33600000-6 

199 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 7,55 € 151,00 € 33631600-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 474,04 €   

    Φ.Π.Α. 6% 28,44 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 502,48 €   

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

200 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

συσκευασία 2 60,00 € 120,00 € 33190000-8 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 120,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 28,80 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 148,80 €   
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    Σύνολο 5ης ομάδας 594,04 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 5ης ομάδας 57,24 €   

    
Γενικό Σύνολο 5ης ομάδας 651,28 € 

  

              

              

6η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου των 
Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου 
των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

201 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 10 2,74 € 27,40 € 33600000-6 

202 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML 

συσκευασία 20 3,11 € 62,20 € 33600000-6 

203 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB 
10MG/TAB BTx20 (BLIST 1 x 
20) 

συσκευασία 8 2,63 € 21,04 € 33600000-6 

204 
DEPON EF. TAB 
1000MG/TAB BTX10 

συσκευασία 30 2,35 € 70,50 € 33600000-6 

205 
FENISTIL GEL.EXT.US  
TBx30G 

συσκευασία 20 4,69 € 93,80 € 33600000-6 

206 
FUCIDIN CREAM 2% 
TUBx50G 

συσκευασία 20 4,29 € 85,80 € 33600000-6 

207 
IMODIUM ORIGINAL CAPS 
2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 
1x6) 

συσκευασία 5 3,38 € 16,90 € 33600000-6 

208 
MAALOX PLUS TAB 
(200+200+20MG/TAB BT 50 
(BLIST 5X10) 

συσκευασία 6 5,49 € 32,94 € 33600000-6 

209 
MEDROL TAB 4 mg/TAB BT X 
50 (BLIST 5X10) 

συσκευασία 5 4,01 € 20,05 € 33600000-6 

210 
NUROFEN SOFT CAPS.400 
mg 

συσκευασία 20 4,24 € 84,80 € 33600000-6 

211 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 10 11,48 € 114,80 € 33600000-6 

212 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
250MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(2ML) 

συσκευασία 10 5,53 € 55,30 € 33600000-6 

213 
TOBREX EY.DRO. SOL 0,3% 
BTX1 FLX5ML 

συσκευασία 20 1,85 € 37,00 € 33600000-6 

214 
ΖΙΡΤΕΚ F.C.TAB 10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 2x10 PVC/ALU) 

συσκευασία 10 5,57 € 55,70 € 33600000-6 
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215 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 25 7,55 € 188,75 € 33631600-8 

216 

Οφθαλμικό διάλυμα TEARS 
NATURAL για πλύση 
EY.DRO.SOL 0,1%+0,3% 
BTx30 FLx0,6 ML 
MONODOSE 

συσκευασία 10 7,93 € 79,30 € 33600000-6 

217 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 20 2,30 € 46,00 € 24315300-8 

218 
Φυσιολογικός ορός NaCl 
μπουκάλια χωρητικότητας 250 
ml 

συσκευασία 6 1,18 € 7,08 € 33600000-6 

    
Σύνολο Α΄ Υποομάδας 1.099,36 € 

  

    
Φ.Π.Α. 6% 65,96 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 1.165,32 € 

  

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

219 
Βαμβάκι σε πακέτο καθαρού 
βάρους 150 gr 

τεμάχιο 10 2,00 € 20,00 € 33140000-3 

220 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15cmX30cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 10 1,70 € 17,00 € 33140000-3 

221 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36cmX40cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

συσκευασία 10 2,20 € 22,00 € 33140000-3 

222 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,0 cm 

συσκευασία 10 3,60 € 36,00 € 33140000-3 

223 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

συσκευασία 10 0,40 € 4,00 € 33140000-3 
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224 Τριγωνικός επίδεσμος  συσκευασία 5 1,50 € 7,50 € 33140000-3 

225 Αιμοστατικός επίδεσμος συσκευασία 5 1,70 € 8,50 € 33140000-3 

226 
Ράμματα αυτοκόλλητα, μικρά, 
σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων 12mm Χ 10 cm 

συσκευασία 6 10,90 € 65,40 € 33140000-3 

227 

Τεμάχια λευκοπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 
100 τεμ., διαστάσεων 25 mm 
x72 mm. 

συσκευασία 15 5,00 € 75,00 € 33140000-3 

228 
FLAMIGEL, υδροενεργό 
επίθεμα σε μορφή GEL, σε 
σωληνάριο των 50GR 

τεμάχιο 5 9,38 € 46,90 € 33140000-3 

229 
Αυτοκόλλητος ελαστικός 
επίδεσμος 10cmΧ4,5m 

συσκευασία 5 15,30 € 76,50 € 33140000-3 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 378,80 €   

    Φ.Π.Α. 13% 49,24 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 428,04 €   

              

Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

230 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 10% 
W/W 120ML 

συσκευασία 10 1,20 € 12,00 € 24413100-3 

231 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
πυρετού Hartmann Thermoval 
Standard ή ισοδύναμο   

συσκευασία 2 7,00 € 14,00 € 33190000-8 

232 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml συσκευασία 20 17,30 € 346,00 € 24322500-2 

233 Σύριγγες χωρητικότητας 10 ml συσκευασία 5 0,25 € 1,25 € 33140000-3 

234 Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml συσκευασία 5 0,20 € 1,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 374,25 €   

    Φ.Π.Α. 24% 89,82 €   

    
Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 464,07 € 

  

              

    Σύνολο 6ης ομάδας 1.852,41 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 6ης ομάδας 205,02 €   

    Γενικό Σύνολο 6ης ομάδας 2.057,43 €   
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7η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

235 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 8 2,74 € 21,92 € 33680000-8 

236 
BETADINE CUT.SOL. 
10%FLX 240ML 

συσκευασία 4 3,11 € 12,44 € 33680000-8 

237 
BUSCOPAN RELIEFC.TAB 
10MG/TAB BTx20 (BLIST 1 x 
20) 

συσκευασία 2 2,63 € 5,26 € 33680000-8 

238 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 6 1,41 € 8,46 € 33680000-8 

239 
FENISTIL GEL EXT.U 0,1%  
(W/V) TBx30G 

συσκευασία 2 4,69 € 9,38 € 33680000-8 

240 
FUCIDIN OINTMENT 2% 
TUBX30G 

συσκευασία 2 4,34 € 8,68 € 33680000-8 

241 
IMODIUM ORIGINAL CAPS 
2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 
1x6) 

συσκευασία 2 3,38 € 6,76 € 33680000-8 

242 

MEDROL TAB 4MG/TAB 
ΒΤx50 (BLIST 5x10) 
 
MEDROL TAB 4MG/TAB 
ΒΤx50 (BLIST 5x10) 

συσκευασία 1 4,01 € 4,01 € 33680000-8 

243 
PONSTAN F.C.TAB 
500MG/TAB ΒΤx15 
(BLISTERS) 

συσκευασία 4 1,60 € 6,40 € 33680000-8 

244 
Αλοιφή για επούλωση 
εγκαυμάτων 

συσκευασία 2 20,00 € 40,00 € 33680000-8 

245 Αντιόξινα δισκία SIMECO συσκευασία 2 4,25 € 8,50 € 33680000-8 

246 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 15 7,55 € 113,25 € 33631600-8 

247 
Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου 
Medium, χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 10 13,00 € 130,00 € 33141700-7 
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248 
Ενέσιμο σκεύασμα 
κορτιζόνης(μεθυλπρεδνιζολόνη 
125 mg) celestone 

συσκευασία 1 3,42 € 3,42 € 33680000-8 

249 
ΖΙRΤΕΚ F.C.TAB 10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 2x10 PVC/ALU) 

συσκευασία 2 5,57 € 11,14 € 33680000-8 

250 Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση συσκευασία 2 5,00 € 10,00 € 33680000-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 399,62 €   

    Φ.Π.Α. 6% 23,98 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 423,60 €   

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

251 

Αυτοκόλλητα επιθέματα 
μικροτραυμάτων 
HANDSAPLAST UNIVERSAL 
ή ισοδύναμο, σε συσκευασία 
των 40 τμ 

συσκευασία 2 4,00 € 8,00 € 33141114-2 

252 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 7,5 
cm X 5,0 cm αδιάβροχο σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 2 2,50 € 5,00 € 33141111-1 

253 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 5 cm 
X 4,5 cm 

συσκευασία 2 2,00 € 4,00 € 33141111-1 

254 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού 
βάρους 150 gr 

πακέτα 2 2,00 € 4,00 € 33141117-3 

255 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15cmX30cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 2 1,70 € 3,40 € 33141114-2 

256 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cmX40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε κουτί των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 2 2,40 € 4,80 € 33141114-2 

257 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 εκ Χ 5 εκ 

συσκευασία 2 3,60 € 7,20 € 33141114-2 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 36,40 €   

    Φ.Π.Α. 13% 4,73 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 41,13 €   
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Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

260 
Λιπαντικές οφθαλμικές 
σταγόνες tears natural, σε 
συσκευασία των 30 φιαλιδίων 

συσκευασία 2 10,00 € 20,00 € 33680000-8 

261 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml τεμάχιο 4 17,30 € 69,20 € 33141114-2 

262 
οξυζενέ σε συσκευασία των 
240 ml 

τεμάχιο 2 2,00 € 4,00 € 33141113-4 

263 
φαρμακείο πρώτων βοηθειών 
inox 46-48 cm x 33-35 cm x 
13-16 cm 

τεμάχιο 1 55,00 € 55,00 € 33141114-2 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 148,20 €   

    Φ.Π.Α. 24% 35,57 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 183,77 €   

            

    Σύνολο 7ης ομάδας 584,22 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 7ης ομάδας 64,28 €   

    Γενικό Σύνολο 7ης ομάδας 648,50 €   

              

8η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Διευρυμένου 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου 

Α' Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Διευρυμένου 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

264 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML 

συσκευασία 5 3,11 € 15,55 € 33600000-6 

265 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 2 11,47 € 22,94 € 33600000-6 

266 
ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 
2%/MEDIPLANTS TINCT 2% 
FLX65ML 

συσκευασία 6 3,47 € 20,82 € 33600000-6 

267 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 6 2,30 € 13,80 € 33600000-6 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 73,11 €   

    Φ.Π.Α. 6% 4,39 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 77,50 €   
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Β' Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

268 
Strips σακχάρου FREESTYLE 
PRECISION ή ισοδύναμο, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 10 19,21 € 192,10 € 33190000-8 

269 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 7,55 € 151,00 € 33631600-8 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 343,10 €   

    Φ.Π.Α. 6% 20,59 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 363,69 €   

              

Γ' Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

270 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 10 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 10 0,55 € 5,50 € 33140000-3 

271 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 5 0,40 € 2,00 € 33140000-3 

272 

Επιδερμική χάρτινη 
αυτοκόλλητη ταινία με 
υποαλλεργική συνθετική κόλλα, 
διαστάσεων 2,5 cmx4,5m 

τεμάχιο 4 3,31 € 13,24 € 33140000-3 

273 
Τεμάχια τραυμαπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 40 
τεμ., σε διάφορα μεγέθη. 

συσκευασία 5 3,91 € 19,55 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 40,29 €   

    Φ.Π.Α. 13% 5,24 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 45,53 €   

              

Δ' Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

274 

Strips χοληστερίνης Accutrend, 
για τα ήδη υπάρχοντα 
μηχανάκια μέτρησης 
χοληστερίνης Accutrend, σε 
κουτιά των 25 τεμαχίων. 

συσκευασία 10 44,91 € 449,10 € 33190000-8 
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275 
Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου 
Medium, χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 40 13,00 € 520,00 € 33140000-3 

276 
Κουτί πρώτων βοηθειών, 
διαστάσεων περίπου 
45cmX25cm, πλαστικό 

τεμάχιο 1 12,23 € 12,23 € 33190000-8 

277 
Νεφροειδές χάρτινο μιας 
χρήσης 

τεμάχιο 50 0,13 € 6,50 € 33140000-3 

278 

Οινόπνευμα Λοσιόν 95ο σε 
μπουκάλι των  420ml (περιέχει 
αλκοολούχο διάλυμα 95 
βαθμών) 

συσκευασία 5 3,05 € 15,25 € 24322500-2 

279 
Πιεσόμετρο μπράτσου, 
αναλογικό, με ενσωματωμένο 
στηθοσκόπιο στην περιχειρίδα. 

τεμάχιο 2 22,35 € 44,70 € 33190000-8 

    Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 1.047,78 €   

    Φ.Π.Α. 24% 251,47 €   

    Γενικό Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 1.299,25 €   

              

    Σύνολο 8ης ομάδας 1.504,28 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 8ης ομάδας 281,69 €   

    Γενικό Σύνολο 8ης ομάδας 1.785,97 €   

              

    Σύνολο ομάδων 33.784,60 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 5.858,42 €   

    Γενικό Σύνολο ομάδων 39.643,02 €   
 

Άρθρο 3ο: Τεχνική έκθεση 

 

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την «Προμήθεια φαρμακευτικού και 

υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

θα πρέπει με την τεχνική τους προσφορά να υποβάλλουν τα τεχνικά φυλλάδια των εταιρειών 

κατασκευής των παρακάτω αναφερόμενων ειδών σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.  

 

1. Πιεσόμετρο μπράτσου, ηλεκτρονικό OMRON M2 BASIC INTELLISENSE HEM-7120 ή 

ισοδύναμο (Αφορά τα είδη με α/α 89, 135, 186 και 200) 

Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός φυσιολογικών ορίων. Με μεγάλη οθόνη τριών 

ενδείξεων (μεγάλη πίεση, μικρή πίεση και παλμοί). Μνήμη της τελευταίας μέτρησης. Ευκολία στη 
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χρήση με ένα κουμπί. Μπαταρίας και ρεύματος. Με τεχνολογία INTELLISENSE. Να 

περιλαμβάνεται και ο μετασχηματιστής. 

2. Απινιδωτής SAMARITAN PAD 300P ή ισοδύναμο (Αφορά το είδος με α/α 36) 

Χαρακτηριστικά 

Βάρος: 1,0 έως 1,3 κιλά, τουλάχιστον επταετή εγγύηση κατασκευαστή. Με ακουστική και οπτική 

προοτροπή μέσω τριών φωτιζόμενων εικονιδίων στην οθόνη. Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία 

μπαταρία και ηλεκτρόδια απινιδισμού με διάρκεια ζωής τρία έτη σε κατάσταση αναμονής. Με 

τεχνολογία που να παρέχει ενιαία ημερομηνία λήξης για όλα τα αναλώσιμα. Πλήρως 

αναβαθμίσιμο. Να έχει θύρα USB δεδομένων, εγχειρίδιο χρήσης και μαλακή τσάντα μεταφοράς. 

3. Συσκευή AMBU, SPUR II για ενήλικες ή ισοδύναμο (Αφορά το είδος με α/α 33) 

Χαρακτηριστικά: 

Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός. Χειρολαβή για σταθερό κράτημα με το ένα χέρι. 

Αντιολισθητική επιφάνεια ασκού. Ελάχιστη μηχανική αντίσταση ασκού. 100% Latex free. Μέγιστος 

παρεχόμενος όγκος: 1.100 ml, όγκος ρεζερβουάρ 1.475 ml, νεκρό σημείο ˃6 ml, βάρος: 0,31 κιλά. 

Υλικό κατασκευής: SEBS. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται Ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων, 

ρεζερβουάρ οξυγόνου, σωλήνας παροχής οξυγόνου και μάσκα προσώπου ενήλικα. 

4. Συσκευή AMBU, SPUR II για παιδιά ή ισοδύναμο (Αφορά το είδος με α/α 34) 

Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός. Χειρολαβή για σταθερό κράτημα με το ένα χέρι. 

Αντιολισθητική επιφάνεια ασκού. Ελάχιστη μηχανική αντίσταση ασκού. 100% Latex free. 

Κατάλληλη για παιδιά βάρους 10 έως 30 κιλών. Συνολικός όγκος: 635 ml, όγκος ρεζερβουάρ 1.500 

ml, νεκρό σημείο ˃6 ml, βαλβίδα περιορισμού πίεσης 40 cm H20, βάρος: 0,31 κιλά. Υλικό 

κατασκευής: SEBS. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται Ασκός αναζωογόνησης για παιδιά, 

ρεζερβουάρ οξυγόνου, σωλήνας παροχής οξυγόνου και μάσκα προσώπου παιδική. 

5. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού HARTMANN THERMOVAL STANDARD ή ισοδύναμο 

(Αφορά τα είδη με α/α 132, 182 και 231) 

Με ευανάγνωστη διαυγή ψηφιακή οθόνη. Αυτόματη απενεργοποίηση. Με μπαταρία μεγάλης 

διάρκειας. Με λειτουργία μνήμης. Ένδειξη θερμοκρασίας σε βαθμούς κελσίου. Τουλάχιστον δύο (2) 

έτη εγγύηση από τον κατασκευαστή.   

  

Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτίμηση των προς προμήθεια ειδών και των ποσοτήτων τους, ώστε 

αυτά να καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουμε το προσήκον 

μέτρο. Ο Δήμος Ιλίου δεν δεσμεύεται για την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.  

 

Για την ομάδα ειδών (Συνταγογραφούμενα φάρμακα με Φ.Π.Α. 6%), οι τιμές που θα αναγράφονται 

στις προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών δεν θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας. 
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Όλα τα είδη θα είναι εντός συσκευασίας άθικτης και αναλλοίωτη στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία 

λήξεως η οποία δεν θα είναι μικρότερη των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ήμερα παράδοσης των ειδών 

στις υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου.  

 

Τα είδη που χρήζουν φύλαξης σε θερμοκρασία 2 έως και 8 βαθμών κελσίου θα πρέπει κατά την 

παράδοσή τους να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας. 

Εναλλακτικά επιτρέπεται η παράδοσή τους σε συσκευασίες οι οποίες διασφαλίζουν την τήρηση των 

απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης 

 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες τμηματικά κατά τη διάρκεια ισχύος του 

συμφωνητικού, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτησή του στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με δυνατότητα χρονικής παράτασης. Πριν από κάθε παραγγελία θα 

προηγείται επικοινωνία μεταξύ του οριστικού αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπως αυτές 

εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 
Τα σημεία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών είναι τα κάτωθι: 
 

1. Τα είδη της 1ης ομάδας στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας 

και Δια Βίου Μάθησης το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας και 

Καπετάν Βέρρα. 

2. Τα είδη της 2ης ομάδας και της 8ης ομάδας στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας η οποία βρίσκεται στην οδό Νέστορος 101. 

3. Τα είδη της 3ης ομάδας στο Δημαρχείο Ιλίου στην οδό Κάλχου 48-50. 

4. Τα είδη της 4ης ομάδας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, οι 

διευθύνεις των οποίων είναι: 

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Ζίτσης και Καλπακίου 

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Λεωφ. Πετρουπόλεως 54 

3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Μεθοδίου 56 

4ος Παιδικός Σταθμός: Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 169Α 

5ος Παιδικός Σταθμός: Αγίας Λαύρας 24 

6ος Παιδικός Σταθμός: Δημητσάνης & Παγκάλου 
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7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης 

8ος Παιδικός Σταθμός: Ζαγορίου 31-33 

9ος Παιδικός Σταθμός: Ικάρου 15 και Βρισηίδος 59-61 

10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Ζαγορίου 31-33 

11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Αντιγόνης 1Α 

12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Ήρας και Ναυσικάς 

 

5. Τα είδη της 5ης ομάδας στη Διεύθυνση Πολιτισμού η οποία βρίσκεται στην Λεωφ. Αγίου Φανουρίου 

99. 

6. Τα είδη της 6ης ομάδας στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία βρίσκεται 

στην οδό Μπίμπιζα 1 (Αμαξοστάσιο). 

7. Τα είδη της 7ης ομάδας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ιλίου. 

 

Τα ανωτέρω σημεία παράδοσης είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Οι Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου 

μπορούν να κρίνουν ότι το σημείο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών θα είναι διαφορετικό από τα 

ανωτέρω αναφερόμενα, αλλά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου. Σε αυτή την περίπτωση ο 

ανάδοχος θα παραδώσει στο νέο σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης 

(Ανήκει στην διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 72027/13-10-2020) 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

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

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

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) 

........................ διακήρυξη 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον έως τρεις μήνες μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης ή μέχρις ότου αυτή 

μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 
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μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- Σχέδιο συμφωνητικού 

(Ανήκει στην διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 72027/13-10-2020) 
 

Δημόσια Σύμβαση που αφορά την Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

 

Στο Ίλιον, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, ήτοι: 

ο  Δήμος Ιλίου, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, οδός Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. 090076918  

και Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιλίου, Νίκο Ζενέτο και 

αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την 

επωνυμία «.....................................................» με διακριτικό τίτλο: «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. 

...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), 

που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το 

από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά 

τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου (διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΗ 

Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Ιλίου αναθέτει στον ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει 

την εκτέλεση της προμήθειας που αφορά Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες τμηματικά κατά τη διάρκεια ισχύος του 

συμφωνητικού, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτησή του στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με δυνατότητα χρονικής παράτασης. Πριν από κάθε παραγγελία θα 

προηγείται επικοινωνία μεταξύ του οριστικού αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπως αυτές 

εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 
Τα σημεία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών είναι τα κάτωθι: 
 

20PROC007466722 2020-10-13

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f855433441bc5564d0ca1ca στις 13/10/20 12:06



66 

 

1. Τα είδη της 1ης ομάδας στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας 

και Δια Βίου Μάθησης το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας και 

Καπετάν Βέρρα. 

2. Τα είδη της 2ης ομάδας και της 8ης ομάδας στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας η οποία βρίσκεται στην οδό Νέστορος 101. 

3. Τα είδη της 3ης ομάδας στο Δημαρχείο Ιλίου στην οδό Κάλχου 48-50. 

4. Τα είδη της 4ης ομάδας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, οι 

διευθύνεις των οποίων είναι: 

 

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Ζίτσης και Καλπακίου 

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Λεωφ. Πετρουπόλεως 54 

3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Μεθοδίου 56 

4ος Παιδικός Σταθμός: 
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 
169Α 

5ος Παιδικός Σταθμός: Αγίας Λαύρας 24 

6ος Παιδικός Σταθμός: Δημητσάνης & Παγκάλου 

7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης 

8ος Παιδικός Σταθμός: Ζαγορίου 31-33 

9ος Παιδικός Σταθμός: Ικάρου 15 και Βρισηίδος 59-61 

10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Ζαγορίου 31-33 

11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Αντιγόνης 1Α 

12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός: Ήρας και Ναυσικάς 

 

5. Τα είδη της 5ης ομάδας στη Διεύθυνση Πολιτισμού η οποία βρίσκεται στην Λεωφ. Αγίου Φανουρίου 

99. 

6. Τα είδη της 6ης ομάδας στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία βρίσκεται 

στην οδό Μπίμπιζα 1 (Αμαξοστάσιο). 

7. Τα είδη της 7ης ομάδας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ιλίου. 
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Τα ανωτέρω σημεία παράδοσης είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Οι Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου 

μπορούν να κρίνουν ότι το σημείο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών θα είναι διαφορετικό από τα 

ανωτέρω αναφερόμενα, αλλά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου. Σε αυτή την περίπτωση ο 

ανάδοχος θα παραδώσει στο νέο σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 

αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός 

εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την 

προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της 

υποπαραγράφου Ζ5. 

 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά :  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (5η παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 

4412/2016).  

 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (6η παράγραφος του 200ου άρθρου του Ν. 4412/2016). Τον 

ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,07 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3 %, πλέον εισφοράς 20 % υπέρ Ο.Γ.Α. 

 

β) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Η εφαρμογή της 

κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/16.  

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3 % και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20 %. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του άρθρου 221 παρ.3 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το 

εδάφιο β΄, της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ιλίου οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον 

εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/16 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής τα 

οποία αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστα τμήματά της.  

8. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως 

αυτές ισχύουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.  

9. Όλα τα είδη θα είναι εντός συσκευασίας άθικτης και αναλλοίωτη στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξεως η οποία δεν θα είναι μικρότερη των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ήμερα 

παράδοσης των ειδών στις υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου.  

10. Τα είδη που χρήζουν φύλαξης σε θερμοκρασία 2 έως και 8 βαθμών κελσίου θα πρέπει κατά την 

παράδοσή τους να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της 

θερμοκρασίας. Εναλλακτικά επιτρέπεται η παράδοσή τους σε συσκευασίες οι οποίες διασφαλίζουν 

την τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Δήμου Ιλίου, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις 

για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του v. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με δυνατότητα χρονικής παράτασης. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση). 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. 

 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

Η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής του στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                        Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

(ανήκει στην Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ.  72027/13-10-2020) 
 

1η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις 

Α΄ Υποομάδα: Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

1 
ADRENALINE 
INJECTION/DEMO INT SOL 
IMG/ML BTX50AMPX1ML 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

2 
AERIUS F.C. TAB 5MG/TAB 
BTX30 ΣΕ BLISTERS 
(ALCAR/PVC/ALU) 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

3 
ASPIRIN TAB EC GR 
100MG/TAB BTX30 (BLIST 
2X10) 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

4 
BETADINE CUT.SOL. 
10%FLX 240ML 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

5 
CETAVLON TINCT 0,5% 
FLX500ml 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

6 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

7 
DEPON TAB 500MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

8 
FENISTIL EMUL.EXT.US 
(W/V) FLx8ML (ROLL-ON-
STICK) 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

9 
VIOPLEX-T CUT.SP.PD 
(1338,22+103,90) IU/G FLX 
121,40G 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

10 
Αποστειρωμένος φυσιολογικός 
ορός σε αμπούλες των 5ML/σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

11 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33631600-8 
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12 Βάμμα Ιωδίου 100ml τεμάχιο 30 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

13 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

τεμάχιο 30 0,00 € 0,00 € 24315300-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

Β΄ Υποομάδα: Παραφαρμακευτικό και υγειονομικού υλικό για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

14 
Αθλητική αυτοκόλλητη ταινία 
συγκράτησης, χρώματος λευκό 
διαστάσεων 5,0cmX10m. 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

15 

Αποστειρωμένα επιθέματα 
γάζας υψηλής 
απορροφητικότητας 
15cmX15cm, σε συσκευασία 
των 12 τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

16 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 7,5 
cm X 5,0 cm αδιάβροχο σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

17 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 5 cm 
X 4,5 cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

18 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού 
βάρους 150 gr 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

19 

Γάζα  αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm X 30 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων.     

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 
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20 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cm X 40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

21 
Ελαστικός επίδεσμος 4,5 m X 
10 cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

22 
Ελαστικός επίδεσμος 4,5 m X 
5 cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

23 
Ελαστικός επίδεσμος 4,5 m X 
8 cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

24 
Επίδεσμος γάζας 4,5 m X 10 
cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

25 
Επίδεσμος γάζας 4,5 m X 5 
cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

26 
Επίδεσμος γάζας 4,5 m X 7,5 
cm 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

27 

Κομπρέσες γάζες μη 
αποστειρωμένες 10 cm X 10 
cm σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

28 

Κομπρέσες γάζες μη 
αποστειρωμένες 10 cm X 20 
cm σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

29 

Κομπρέσες γάζες μη 
αποστειρωμένες 5 cm X 5 cm 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

30 
Μετεγχειρητικό αυτοκόλλητο 
τσιρότο10 cm X 10 cm, σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

31 
Μετεγχειρητικό αυτοκόλλητο 
τσιρότο10 cm X 15 cm, σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

32 
Μετεγχειρητικό αυτοκόλλητο 
τσιρότο10 cm X 20 cm, σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 13% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   
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Γ΄ Υποομάδα: Παραφαρμακευτικό και υγειονομικού υλικό για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

33 

AMBU, SPUR II ή ισοδύναμο 
αναζωογόνησης για ενήλικες 
σε ατομική 
επανασφραγιζόμενη πλαστική 
σακούλα μεταφοράς. 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

34 

AMBU, SPUR II ή ισοδύναμο 
αναζωογόνησης για παιδιά σε 
ατομική επανασφραγιζόμενη 
πλαστική σακούλα μεταφοράς. 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

35 
HeartSine Samaritan 
Ηλεκτρόδια και Μπαταρία 
PadPak Ενηλίκων 

τεμάχιο 3 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

36 
Απινιδωτής SAMARITAN PAD 
300P ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 1 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

37 
Ηλεκτρόδια Απινίδωσης 
Ενηλίκων Cardiac Science 
AED G3 Pro 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

38 

Κουτί Ασφαλείας Αυτόματου 
Απινιδωτή με Συναγερμό 
Ανοίγματος Εσωτερικών 
Χώρων τύπου Rotaid Plus 

τεμάχιο 5 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

39 
Μάσκα οξυγόνου για 
νεφελοποιητή (ενηλίκων) 

τεμάχιο 20 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

40 
Μάσκα οξυγόνου για 
νεφελοποιητή (παιδική) 

τεμάχιο 20 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

41 
Μπαταρία Απινιδωτή Cardiac 
Science Power Heart AED G3 
Pro 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

42 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml τεμάχιο 30 0,00 € 0,00 € 24322500-2 

43 
Φιάλη οξυγόνου 5lt αλουμινίου 
με ρυθμιστής ροής. 

τεμάχιο 1 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

    Σύνολο 1ης ομάδας 0,00 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 1ης ομάδας 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας 0,00 €   
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Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

2η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

44 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

45 
BUSCOPAN-RELIEF TAB 
20x10MG (BL 1x20) 

συσκευασία 4 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

46 
DEPON TAB 500MG/TAB 
BTx20 (BLIST2x10) 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

47 
FENISTIL EMUL.EXT.U 0,1%  
(W/V) FLx8 ML (ROLL-ON-
STICK) 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

48 
FUCIDIN CREAM 2% 
TUBx30G 

συσκευασία 14 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

49 
IMODIUM ORIGINAL CAPS 
2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 
1x6) 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

50 
LOSEC GR.CAP 20mg/CAP 
BTx14 (σε φιαλίδιο) 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

51 
NORGESIC TAB 
(450+35)MG/TAB ΒΤx30 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

52 
OCTENISEPT CUT.SOL 
0,1%+2% W/W BOTTLE x 
250ML+Σύστημα ψεκασμού 

συσκευασία 3 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

53 
PANADOL EXTRA TAB 
(500+65) MG/TAB BTx16 
(BLIST2x8) 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

54 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 4 0,00 € 0,00 € 33600000-6 
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55 
SEPTOBORE EY.DRO.SOL 
0.1%+1% FLX10ML 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

56 
SODIUM CHLORIDE  
SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 
250 ml (PE) 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

57 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
250MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(2ML) 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

58 
VERTIGO-VOMEX 
MOD.R.CA.H (120+75+30) 
MG/CAP BTx20 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

59 
XOZAL F.C.TAB 5MG/TAB 
BTx30 (ΣΕ BLISTER) 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

    
Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

60 
Strips σακχάρου FREESTYLE 
PRECISION ή ισοδύναμο, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 50 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

61 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

    
Σύνολο B΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο B΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

              

Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

62 
Βαμβάκι υδρόφιλο σε πακέτα 
καθαρού βάρους 150 gr 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33140000-3 
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63 

Γάζα  αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cm X 40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

64 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm X 30 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

65 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 10 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

66 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

67 

Επιδερμική χάρτινη 
αυτοκόλλητη ταινία με 
υποαλλεργική συνθετική 
κόλλα, διαστάσεων 2,5 cm Χ 
5,0 m 

τεμάχιο 8 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

68 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,6 m 

τεμάχιο 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

69 Σύριγγες 10ml με βελόνα τεμάχιο 50 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

70 Σύριγγες 5ml με βελόνα τεμάχιο 100 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

71 
Τεμάχια τραυμαπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 
40 τεμ., σε διάφορα μεγέθη 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 13% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    
        

  

Δ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

72 Gel υπερήχων 5 lt τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 
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73 

Strips χοληστερίνης Accutrend, 
για τα ήδη υπάρχοντα 
μηχανάκια μέτρησης 
χοληστερίνης Accutrend, σε 
κουτιά των 25 τεμαχίων. 

συσκευασία 60 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

74 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 
γυάλινες μικροσκοπίου, 
διαστάσεων περίπου 25,4 Χ 
76,2mm (1"Χ3") πάχους 
περίπου 1-1.2 mm, 
τροχισμένες, FROSTED BOTH 
ENDS, σε συσκευασία των 50 
τεμαχίων. 

συσκευασία 15 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

75 

Αντιμικροβιακά φίλτρα, ατομικά 
συσκευασμένα, συμβατά με 
ήδη υπάρχοντα σπιρόμετρα 
MIR - SPIROLAB III Colour 
LCD. 

τεμάχιο 50 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

76 
Βαμβακοφόροι στυλεοί μήκους 
15 cm αποστειρωμένοι σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

συσκευασια 1 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

77 

Βουρτσάκια Αποστειρωμένα 
τ.Wallace λήψης τραχηλικών 
κυττάρων για PAP TEST σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

78 

Βουρτσάκια λήψης 
ενδοτραχηλικού επιχρίσματος 
για κυτταρολογική εξέταση 
PAP TEST σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

79 
Γάντια μιας χρήσης LATEX 
Large χωρίς πούδρα σε κουτί 
των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

80 
Γάντια μιας χρήσης LATEX 
Medium χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 58 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

81 
Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου 
Medium, χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 40 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

82 
Γυναικολογική αλοιφή  Κ-Υ 
Jelly  82gr 

τεμάχιο 4 0,00 € 0,00 € 33140000-3 
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83 

Θερμικό καταγραφικό 
αναδιπλούμενο χαρτί (Z-
FOLD), πλάτους 205mm, για 
τον ήδη υπάρχοντα 
ηλεκτροκαρδιογράφο MAC 
2000, σε συσκευασία του ενός 
1 κουτιού. (Κάθε κουτί περιέχει 
10 πακέτα των 150 φύλλων 
έκαστο πακέτο). 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

84 

Κολποδιαστoλείς μιας χρήσης, 
μέγεθος S, από πλαστικό 
διαφανές και λείο, 
αποστειρωμένους. 

τεμάχιο 200 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

85 

Κολποδιαστoλείς μιας χρήσης, 
μέγεθος Μ, από πλαστικό 
διαφανές και λείο, 
αποστειρωμένους. 

τεμάχιο 300 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

86 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 24322500-2 

87 
Παγοκύστη gel, τύπου cold-
hot, με τη θήκη, διαστάσεων 
περίπου 26 cm X 11 cm 

τεμάχιο 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

88 
Παραφινέλαιο φαρμακευτικό 
5lt 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

89 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

90 
Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

91 
Ποδονάρια μιας χρήσης σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

92 
Σκαρφιστήρες, σε κουτί των 
100 τεμαχίων. 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

93 
Σπάτουλες λήψης PAP TEST, 
πλαστικές, σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 4 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

94 
Σπρέι για κυτταρολογική 
σταθεροποίηση, σε φιάλη των 
250 ml     

τεμάχιο 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

95 
Συσκευή μέτρησης 
χοληστερίνης 

τεμάχιο 1 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

96 
Χαρτί εξεταστικής κλίνης 
πλαστ/μενο, διαστάσεων 
60cmX50m 

τεμάχιο 100 0,00 € 0,00 € 33140000-3 
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97 

Χάρτινα επιστόμια, ατομικά 
συσκευασμένα,  που να 
ταιριάζουν ακριβώς στα 
αντιμικροβιακά φίλτρα (α/α 73 
της παρούσας υποομάδας) 
που είναι συμβατά με τα ήδη 
υπάρχοντα σπιρόμετρα MIR - 
SPIROLAB III Colour LCD), σε 
συσκευασία των 500 
τεμαχίων. 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    
Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    
Φ.Π.Α. 24% 0,00 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    
        

  

    
Σύνολο 2ης ομάδας 0,00 €   

    
Σύνολο Φ.Π.Α. 2ης ομάδας 0,00 € 

  

    
Γενικό Σύνολο 2ης ομάδας 0,00 € 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

              

3η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων του 
Δημαρχείου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
του Δημαρχείου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

98 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 3 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

99 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

100 
BUSCOPAN C.TAB 
10MG/TAB BTx40 (BLIST 2 x 
20) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 
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101 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 3 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

102 
DEPON TAB 500MG/TAB 
BTx20(BLIST2x10) 

συσκευασία 3 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

103 
FENISTIL EMUL.EXT.US 
(W/V) FLx8ML (ROLL-ON-
STICK) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

104 
FENISTIL GEL EXT.U 0,1%  
(W/V) TBx30G 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

105 
FUCIDIN CREAM 2% 
TUBx30G 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

106 
FUCIDIN IMP GAUZE 30 
mg/TE 100cm 2BTX10 
επιδέσμους 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

107 
MAALOX PLUS TAB 
(200+200+20MG/TAB BT 50 
(BLIST 5X10) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

108 
MEDROL TAB 4 mg/TAB BT X 
50 (BLIST 5X10) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

109 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

110 
SEPTOBORE EY.DRO.SOL 
0,1%+1% FLX 10ML 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

111 
SODIUM CHLORIDE 
SOL.IV.INF 0,9% BOTTLE X 
250 ml (PE) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

112 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
250MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(2ML) 

συσκευασία 3 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

113 
TOBRADEX EYE OINT 
0,1%+0,3% BTX1 
BOTTLEX5ML 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

114 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

115 

Αποστειρωμένος φυσιολογικός 
ορός σε αμπούλεςτ ων 5ML/σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 
(αμπούλες) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

116 
ΖΙΡΤΕΚ F.C.TAB 10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 2x10 PVC/ALU) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 
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117 
Μάσκες μιας χρήσης, 3ply, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

118 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 24315300-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

    
Φ.Π.Α. 6% 0,00 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

              

Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων του Δημαρχείου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

119 
FLAMIGEL, υδροενεργό 
επίθεμα σε μορφή GEL, σε 
σωληνάριο των 50GR 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

120 Αιμοστατικός επίδεσμος συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

121 
Αυτοκόλλητος ελαστικός 
επίδεσμος 10 cm Χ 4,5 m 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

122 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού 
βάρους 150 gr 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

123 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15cmX30cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

124 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cmX40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε κουτί των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

125 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6cmX4,5m 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

126 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,6 m. 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

127 

Ράμματα αυτοκόλλητα, μικρά, 
σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων, διαστάσεων 12 mm 
X 10 cm 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 
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128 
Τεμάχια λευκοπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 
100τεμ., σε διάφορα μεγέθη. 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

129 Τριγωνικός επίδεσμος συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    
Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    Φ.Π.Α. 13% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

              

Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων του Δημαρχείου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

130 

Αυτοκόλλητα επιθέματα 
μικροτραυμάτων 
HANSAPLAST UNIVERSAL ή 
ισοδύναμο, σε συσκευασία των 
40 τεμαχίων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

131 
Διάλυμα αμμωνίας 10% W/W 
120ML 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 24413100-3 

132 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
πυρετού Hartmann Thermoval 
Standard ή ισοδύναμο   

συσκευασία 4 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

133 
Ξύλινα γλωσσοπίεστρα μιας 
χρήσης σε κουτιά των 100 
τεμαχίων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

134 
Οινόπνευμα καθαρό 95ο σε 
συσκευασία των 150ml 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 24322500-2 

135 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

συσκευασία 1 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

136 
Ποτηράκια πλαστικά μιας 
χρήσης, σε συσκευασία των 50 
τεμαχίων. 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

137 Σύριγγες χωρητικότητας 10 ml συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

138 Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

139 Φαρμακευτικό ψαλίδι συσκευασία 1 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 € 
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Σύνολο 3ης ομάδας 0,00 € 

  

    
Σύνολο Φ.Π.Α. 3ης ομάδας 0,00 € 

  

    
Γενικό Σύνολο 3ης ομάδας 0,00 € 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

              

4η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

140 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 23 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

141 
ATARAX ORAL.SOL 
10MG/5ml FLx150 ml 

συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

142 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ml 

συσκευασία 31 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

143 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB 
10MG/TAB BTx20 (BLIST 1 x 
20) 

συσκευασία 13 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

144 
DEPON 120MG/5ml SYR 
FLx150ml 

συσκευασία 51 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

145 
DEPON 500MG/TAB TAB 
BTx20(BLIST2x10) 

συσκευασία 46 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

146 
Μάσκες μιας χρήσης, 3ply, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

147 
EYETOBRIN EY.DRO.SOL 
0.3% FLX5ML 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

148 
FENISTIL 0,1%  (W/V) 
EMUL.EXT.U FLx8 ml (ROLL-
ON-STICK) 

συσκευασία 36 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

150 
FUCIDIN  2% CREAM 
TUBx30G 

συσκευασία 19 0,00 € 0,00 € 33600000-6 
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151 
FUCIDIN IMP.GAUZE 
30MG/TE 100 cm^2 BT x 10 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ (10cm x 10cm) 

συσκευασία 3 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

152 
GANTIL ORAL.SUSP 
10MG/5ml FLX125ml 

συσκευασία 18 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

153 
LASIX TAB 40MG/TAB ΒΤx12 
(BLIST 1x12) 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

154 
MAALOX PLUS 
(200+200+25)MG/TAB TAB 
ΒΤx50 (BLIST 5x10) 

συσκευασία 13 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

155 
PONSTAN F.C.TAB 
500MG/TAB ΒΤx15 
(BLISTERS) 

συσκευασία 14 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

156 
PREZOLON TAB 5MG/TAB 
BTx30 (BLIST 3x10) 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

157 
PULVO - 47 AER.TOP 
(10811UC+2,23MG) 
/GFLX148G 

συσκευασία 25 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

158 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
500MG/VIAL ΒΤx1ACT-O-
VIAL(4ML) 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

159 
TOBREX EY.DRO.SOL 0,3% 
BTx1 FLx5ml 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

160 
VOLTAROL  EMULGEL 1,16% 
 W/W GEL TUB (LAMINATED 
PE/ALU/PE-blue) x 100 gr 

συσκευασία 14 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

161 
VOLTAREN S.R.F.C.TA 
100MG/TAB BTx10 
(BLIST.1x10) 

συσκευασία 11 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

162 
SODIUM CHLORIDE 0,9% 
250 ml 

συσκευασία 9 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

163 
SODIUM CHLORIDE 0,9% 
ΤΩΝ 5 ml ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 
ΤΕΜ. 

συσκευασία 14 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

164 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

165 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 22 0,00 € 0,00 € 24315300-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 
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B΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

166 
Αιμοστατικό βαμβάκι, σε 
συσκευασία 2 γρμ 

συσκευασία 26 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

167 Αιμοστατικός επίδεσμος συσκευασία 16 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

168 
Βαμβάκι υδρόφιλο σε πακέτα 
καθαρού βάρους 150 gr 

συσκευασία 38 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

169 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm Χ 15 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε συσκευασία 12 τεμαχίων 

συσκευασία 7 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

170 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15 cm X 30 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 17 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

171 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

172 Επίδεσμος 2,5m x 10cm συσκευασία 12 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

173 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,6 m 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

174 

Τεμάχια λευκοπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε διάφορα 
μεγέθη, σε συσκευασία των 40 
τεμαχίων 

συσκευασία 25 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

175 
FLAMIGEL, υδροενεργό 
επίθεμα σε μορφή GEL, σε 
σωληνάριο των 50GR 

συσκευασία 36 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

176 Τριγωνικός επίδεσμος συσκευασία 14 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    
Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    
Φ.Π.Α. 13% 0,00 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 € 
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Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

177 Bepanthol cream 100 g συσκευασία 27 0,00 € 0,00 € 33711540-4 

179 Stick αμμωνίας 10 ml συσκευασία 47 0,00 € 0,00 € 24413100-3 

180 
Ανταλλακτική περιχειρίδα 
πιεσόμετρου 17-22 cm 

τεμάχιο 12 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

181 
Αντιολισθητικά ποδονάρια μιας 
χρήσης σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 26 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

182 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
πυρετού Hartmann Thermoval 
Standard ή ισοδύναμο   

συσκευασία 38 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

183 
Ξύλινα γλωσσοπίεστρα μιας 
χρήσης, σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

συσκευασία 35 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

184 
Οινόπνευμα καθαρό 95ο, σε 
συσκευασία των 150ml 

συσκευασία 31 0,00 € 0,00 € 24322500-2 

185 

Παιδική κρέμα για συγκάματα 
πολλαπλής δράσης 
(προστατευτική, 
καταπραϋντική, αναπλαστική, 
αντιενζυματική και με 
αντιβακτηριδιακή δράση) σε 
συσκευασία των 125 gr 

συσκευασία 57 0,00 € 0,00 € 33711540-4 

186 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

τεμάχιο 13 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

187 
Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης 
σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. 

συσκευασία 28 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

188 
Ρόμπα επισκεπτών  (10 
τεμαχίων) non-woven 

συσκευασία 49 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

189 
Σκουφάκι χειρουργείου με 
λάστιχο (100 τεμ) 

συσκευασία 24 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

190 Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml συσκευασία 123 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   
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    Σύνολο 4ης ομάδας 0,00 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 4ης ομάδας 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο 4ης ομάδας 0,00 € 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

5η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

191 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% 
(W/W) TBx30G 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

192 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

193 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 16 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

194 
PANADOL EXTRA TAB 
(500+65) MG/TAB BTx16 
(BLIST2x8) 

συσκευασία 16 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

195 
DEPON 120MG/5ml SYR 
FLx150ml 

συσκευασία 16 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

196 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 16 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

197 
LASIX TAB 40MG/TAB ΒΤx12 
(BLIST 1x12) 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

198 
BUSCOPAN C.TAB 10MG/TAB 
BTx40 (BLIST 2 x 20) 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

199 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   
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Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

200 

Πιεσόμετρο μπράτσου, 
ηλεκτρονικό OMRON M2 
BASIC INTELLISENSE HEM 
7120 ή ισοδύναμο 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

  
  Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

  
  Φ.Π.Α. 24% 0,00 € 

  

  
  Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

              

    Σύνολο 5ης ομάδας 0,00 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 5ης ομάδας 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο 5ης ομάδας 0,00 € 

  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

6η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου των 
Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου 
των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

201 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

202 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

203 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB 
10MG/TAB BTx20 (BLIST 1 x 
20) 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

204 
DEPON EF. TAB 
1000MG/TAB BTX10 

συσκευασία 30 0,00 € 0,00 € 33600000-6 
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205 
FENISTIL GEL.EXT.US  
TBx30G 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

206 
FUCIDIN CREAM 2% 
TUBx50G 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

207 
IMODIUM ORIGINAL CAPS 
2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 
1x6) 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

208 
MAALOX PLUS TAB 
(200+200+20MG/TAB BT 50 
(BLIST 5X10) 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

209 
MEDROL TAB 4 mg/TAB BT X 
50 (BLIST 5X10) 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

210 
NUROFEN SOFT CAPS.400 
mg 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

211 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

212 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 
250MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(2ML) 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

213 
TOBREX EY.DRO. SOL 0,3% 
BTX1 FLX5ML 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

214 
ΖΙΡΤΕΚ F.C.TAB 10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 2x10 PVC/ALU) 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

215 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 25 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

216 

Οφθαλμικό διάλυμα TEARS 
NATURAL για πλύση 
EY.DRO.SOL 0,1%+0,3% 
BTx30 FLx0,6 ML 
MONODOSE 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

217 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 24315300-8 

218 
Φυσιολογικός ορός NaCl 
μπουκάλια χωρητικότητας 250 
ml 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

    
Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

    
Φ.Π.Α. 6% 0,00 € 

  

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 
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Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

219 
Βαμβάκι σε πακέτο καθαρού 
βάρους 150 gr 

τεμάχιο 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

220 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15cmX30cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

221 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36cmX40cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

222 
Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και επιθεμάτων, 
υποαλλεργικό 2,5 cm X 4,0 cm 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

223 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

224 Τριγωνικός επίδεσμος  συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

225 Αιμοστατικός επίδεσμος συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

226 
Ράμματα αυτοκόλλητα, μικρά, 
σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων 12mm Χ 10 cm 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

227 

Τεμάχια λευκοπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 
100 τεμ., διαστάσεων 25 mm 
x72 mm. 

συσκευασία 15 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

228 
FLAMIGEL, υδροενεργό 
επίθεμα σε μορφή GEL, σε 
σωληνάριο των 50GR 

τεμάχιο 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

229 
Αυτοκόλλητος ελαστικός 
επίδεσμος 10cmΧ4,5m 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 13% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   
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Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

230 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 10% 
W/W 120ML 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 24413100-3 

231 
Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
πυρετού Hartmann Thermoval 
Standard ή ισοδύναμο   

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

232 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 24322500-2 

233 Σύριγγες χωρητικότητας 10 ml συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

234 Σύριγγες χωρητικότητας 5 ml συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 € 

  

              

    Σύνολο 6ης ομάδας 0,00 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 6ης ομάδας 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο 6ης ομάδας 0,00 €   

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

7η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Α΄ Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

235 
ASPIRIN TAB 100MG/TAB 
BTX20 (BLIST 2X10) 

συσκευασία 8 0,00 € 0,00 € 33680000-8 
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236 
BETADINE CUT.SOL. 
10%FLX 240ML 

συσκευασία 4 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

237 
BUSCOPAN RELIEFC.TAB 
10MG/TAB BTx20 (BLIST 1 x 
20) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

238 
DEPON EF. TAB 500MG/TAB 
BTX10 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

239 
FENISTIL GEL EXT.U 0,1%  
(W/V) TBx30G 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

240 
FUCIDIN OINTMENT 2% 
TUBX30G 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

241 
IMODIUM ORIGINAL CAPS 
2MG/CAP ΒΤx6 (BLISTER 
1x6) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

242 

MEDROL TAB 4MG/TAB 
ΒΤx50 (BLIST 5x10) 
 
MEDROL TAB 4MG/TAB 
ΒΤx50 (BLIST 5x10) 

συσκευασία 1 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

243 
PONSTAN F.C.TAB 
500MG/TAB ΒΤx15 
(BLISTERS) 

συσκευασία 4 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

244 
Αλοιφή για επούλωση 
εγκαυμάτων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

245 Αντιόξινα δισκία SIMECO συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

246 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 15 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

247 
Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου 
Medium, χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33141700-7 

248 
Ενέσιμο σκεύασμα 
κορτιζόνης(μεθυλπρεδνιζολόνη 
125 mg) celestone 

συσκευασία 1 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

249 
ΖΙRΤΕΚ F.C.TAB 10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 2x10 PVC/ALU) 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

250 Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   
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Β΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

251 

Αυτοκόλλητα επιθέματα 
μικροτραυμάτων 
HANDSAPLAST UNIVERSAL 
ή ισοδύναμο,σε συσκευασία 
των 40 τμ 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33141114-2 

252 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 7,5 
cm X 5,0 cm αδιάβροχο σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33141111-1 

253 
Αυτοκόλλητος επίδεσμος 5 cm 
X 4,5 cm 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33141111-1 

254 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού 
βάρους 150 gr 

πακέτα 2 0,00 € 0,00 € 33141117-3 

255 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 15cmX30cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα, 
σε κουτί των 12 τεμαχίων. 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33141114-2 

256 

Γάζα αποστειρωμένη 
διαστάσεων 36 cmX40 cm 
κατασκευασμένη από 100% 
βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 
σε κουτί των 10 τεμαχίων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33141114-2 

257 

Λευκοπλάστ για στερέωση 
επιδέσμων και 
επιθεμάτων,υποαλλεργικό 2,5 
εκ Χ 5 εκ 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33141114-2 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 13% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

Γ΄ Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

260 
Λιπαντικές οφθαλμικές 
σταγόνες tears natural, σε 
συσκευασία των 30 φιαλιδίων 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33680000-8 

261 Οινόπνευμα καθαρό 200 ml τεμάχιο 4 0,00 € 0,00 € 33141114-2 
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262 
οξυζενέ σε συσκευασία των 
240 ml 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33141113-4 

263 
φαρμακείο πρώτων βοηθειών 
inox 46-48 cm x 33-35 cm x 
13-16 cm 

τεμάχιο 1 0,00 € 0,00 € 33141114-2 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

    Σύνολο 7ης ομάδας 0,00 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 7ης ομάδας 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο 7ης ομάδας 0,00 €   

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 

              

8η ομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Διευρυμένου 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου 

Α' Υποομάδα: Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Διευρυμένου 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

264 
BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

265 
PULVO-47 AER.TOP (10811 
UC+2,23MG)/G FLx148G 

συσκευασία 2 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

266 
ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 
2%/MEDIPLANTS TINCT 2% 
FLX65ML 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

267 

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ 
CUT.SOL 3% FLx100 ML 
(αντλία ψεκασμού - spray) 

συσκευασία 6 0,00 € 0,00 € 33600000-6 

    Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    
Γενικό Σύνολο Α΄ Υποομάδας 0,00 € 
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Β' Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 6%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

268 
Strips σακχάρου FREESTYLE 
PRECISION ή ισοδύναμο, σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

269 

Αντισηπτικό gel σε συσκευασία 
των 1000 ml, με αντλία και 
τουλάχιστον 70% αιθυλική 
αλκοόλη 

συσκευασία 20 0,00 € 0,00 € 33631600-8 

    Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 6% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Β΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

Γ' Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

270 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 10 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 10 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

271 
Ελαστικοί επίδεσμοι 65% 
βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, 
διαστάσεων 6 cm X 4,5 m 

τεμάχιο 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

272 

Επιδερμική χάρτινη 
αυτοκόλλητη ταινία με 
υποαλλεργική συνθετική κόλλα, 
διαστάσεων 2,5 cmx4,5m 

τεμάχιο 4 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

273 
Τεμάχια τραυμαπλάστ με γάζα 
αποστειρωμένη σε κουτί των 40 
τεμ., σε διάφορα μεγέθη. 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

    Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 13% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Γ΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

Δ' Υποομάδα: Προμήθεια παραφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Φ.Π.Α. 24%) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

CPV 

274 

Strips χοληστερίνης Accutrend, 
για τα ήδη υπάρχοντα 
μηχανάκια μέτρησης 
χοληστερίνης Accutrend, σε 
κουτιά των 25 τεμαχίων. 

συσκευασία 10 0,00 € 0,00 € 33190000-8 
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275 
Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου 
Medium, χωρίς πούδρα σε 
κουτί των 100 τεμαχίων 

συσκευασία 40 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

276 
Κουτί πρώτων βοηθειών, 
διαστάσεων περίπου 
45cmX25cm, πλαστικό 

τεμάχιο 1 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

277 
Νεφροειδές χάρτινο μιας 
χρήσης 

τεμάχιο 50 0,00 € 0,00 € 33140000-3 

278 

Οινόπνευμα Λοσιόν 95ο σε 
μπουκάλι των  420ml (περιέχει 
αλκοολούχο διάλυμα 95 
βαθμών) 

συσκευασία 5 0,00 € 0,00 € 24322500-2 

279 
Πιεσόμετρο μπράτσου, 
αναλογικό, με ενσωματωμένο 
στηθοσκόπιο στην περιχειρίδα. 

τεμάχιο 2 0,00 € 0,00 € 33190000-8 

    Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 0,00 €   

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο Δ΄ Υποομάδας 0,00 €   

              

    Σύνολο 8ης ομάδας 0,00 €   

    Σύνολο Φ.Π.Α. 8ης ομάδας 0,00 €   

    Γενικό Σύνολο 8ης ομάδας 0,00 €   

              

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παρόντος διαγωνισμού. 

          ……, …../…../2020 

              

              

          Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. 

(ανήκει στην Διακήρυξη με αριθμ.  πρωτ. 72027/13-10-2020) 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος Ιλίου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6123 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κάλχου 48-50, Ίλιον, 131 22 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελ. Τσαμπάση (Παράρτημα Α΄) και Ε. Γεράσης (Παράρτημα 

Β΄) 

- Τηλέφωνο: 213 20 30 184 (Ελ. Τσαμπάση) και 213 20 30 041 (Ε. Γεράσης) 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@ilion.gr και egerasis@ilion.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ilion.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

 CPV: 24315300-8, 24322500-2, 2441300-3, 33140000-3, 33141111-1, 33141113-4, 
33141114-2, 33141117-3, 33141700-7, 33190000-8, 33600000-6, 33631600-8 και 
33711540-4 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Ναι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π142/2020 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο 
της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 
ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

20PROC007466722 2020-10-13

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f855433441bc5564d0ca1ca στις 13/10/20 12:06



105 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα και επιβολής προστίμων 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ - Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής 

 (ανήκει στην Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 72027/13-10-2020) 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................................  

ΟΝΟΜΑ: ..............................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..............................................  

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:.............................................  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: .........................................................  

ΟΔΟΣ: ..................................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ: .................... ΤΚ:  ...............................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: .......................................................  

ΚΙΝΗΤΟ ...............................................................  

FAX: .....................................................................  

e-mail: ..................................................................  

Α.Δ.Τ.: ..................................................................  

 

Στοιχεία εκπροσώπου (σύμφωνα με το άρθρο 

3 της παρούσας Διακήρυξης) 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................................  

ΟΝΟΜΑ: ..............................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..............................................  

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:.............................................  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: .........................................................  

ΟΔΟΣ: ..................................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ: .................... ΤΚ:  ...............................  

Α.Δ.Τ.:………………………………………………. 

ΤΗΛ: .....................................................................  

  

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

 

Προς τον  
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 

Σας καταθέτω τον Φάκελο συμμετοχής μου στον 

διαγωνισμό με τίτλο:  

 

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού 

υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου (Κωδικός Μελέτης: Π142/2020). 

 
 
 
 

                ………-………-2020 
 

Ο/Η  Αιτών/Αιτούσα 
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