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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ
Πόλη ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 52100
Τηλέφωνο 2467351147
Φαξ 2467351150
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tpkastorias@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες1

Α.Μαυροδήμου  τηλ. 2467351147 
 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.κastoria.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού, αποτελεί «μη 
κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2,3 του Ν.4412/2016 
και ανήκει  στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr 
γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην  διεύθυνση: www.κastoria.gov.gr  και το 

Τμήμα Προμηθειών Δήμου Καστοριάς τηλ. 2467351147-149.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καστοριάς και τα Νομικά 
του Πρόσωπα. Τα ποσά θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών του Δήμου 
και των Νομικών του προσώπων, ετών 2021 και 2022 και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία 
της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.     

http://www.%CE%BAastoria.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.%CE%BAastoria.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  φαρμάκων,αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
και ειδών φαρμακείου του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2021 και 
2022  και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της.               

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων : 

CPV         Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV 

33600000-6                                     Φαρμακευτικά προϊόντα

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υποδιαιρείται σε τρεις  (3) ομάδες: Α 
(υποομάδες Α1,Α2,Α3,Α4,Α5.Α6), Β (υποομάδες Β1,Β2,Β3,Β4,Β6) και Γ.

ΟΜΑΔΑ Α –ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1:

Φάρμακα και είδη φαρμακείου για τον Δήμο Καστοριάς.

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.828,53 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

 Κ.Α.Ε. 10.6681.00,15.6681.00,Κ.Α.Ε. 20.6681.00,Κ.Α.Ε. 30.6681.00,Κ.Α.Ε. 35.6681.00
Κ.Α.Ε. 40.6681.00, Κ.Α.Ε. 60.6681.00
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2.: Φάρμακα και είδη φαρμακείου για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 
του Δήμου Καστοριάς
Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού  4.431,14 €  με Φ.Π.Α. ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3.: Φάρμακα και είδη φαρμακείου για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του 
Δήμου Καστοριάς. 
Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 3.334,62 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α4.: Φάρμακα και είδη φαρμακείου για το  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο 
΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄ του Δήμου Καστοριάς. 
Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 18,52 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α5.: Φάρμακα και είδη φαρμακείου για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής  
Προστασίας, Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς .

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 4.845,39 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α6.: Φάρμακα και είδη φαρμακείου για την Κοινωφελή Επιχείρηση 
΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄ του Δήμου Καστοριάς .

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 883,91 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.I.Δ. 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6017a595346509bbc012ca0d στις 01/02/21 13:04

7

ΟΜΑΔΑ Β –ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1:

Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό  για τον Δήμο Καστοριάς.

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 56.457,81 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

 Κ.Α.Ε. 10.6681.00,15.6681.00,Κ.Α.Ε. 20.6681.00,Κ.Α.Ε. 30.6681.00,Κ.Α.Ε. 35.6681.00
Κ.Α.Ε. 40.6681.00, Κ.Α.Ε. 60.6681.00
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2.: Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του 
Δήμου Καστοριάς
Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού  6.301,06 €  με Φ.Π.Α. ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3.: Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του 
Δήμου Καστοριάς 
Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.675,66 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β4.: Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό  για το  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  Ωδείο 
΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄ του Δήμου Καστοριάς. 
Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 76,85 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β5.: Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό  για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής  
Προστασίας, Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς .

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 923,26 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β6.: Αναλώσιμο Υγειονομικό υλικό  για την Κοινωφελή Επιχείρηση ΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄ 
του Δήμου Καστοριάς .

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 10.000,51 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.I.Δ. 

ΟΜΑΔΑ Γ–ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΑ

 Φαρμακευτικό υλικό για τον Δήμο Καστοριάς.

Προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 1.499,92 ευρώ χρηματοδότησης από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

 Κ.Α.Ε 70.6699.04

ΟΜΑΔΕΣ 
Α+Β+Γ

 ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Β'ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Α'ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6017a595346509bbc012ca0d στις 01/02/21 13:04

8

ΟΜΑΔΕΣ 
Α+Β+Γ

 ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Β'ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Α'ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 6% 38637,60 7559,90 6934,49 89,97 3585,83 9074,02 65881,81

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 
13% 8759,46 916,40 855,36 0,00 1250,79 85,02 11867,03

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 
24% 18493,70 1357,40 559,00 0,00 447,00 943,46 21800,56

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 65890,76 9833,70 8348,85 89,97 5283,62 10102,50 99549,40

ΦΠΑ 6% 2318,28 453,59 416,07 5,40 215,15 544,44 3952,93

ΦΠΑ 
13% 1138,73 119,13 111,20 0,00 162,60 11,05 1542,71

ΦΠΑ 
24% 4438,49 325,78 134,16 0,00 107,28 226,43 5232,14

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 7895,50 898,50 661,43 5,40 485,03 781,92 10727,78

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 73786,26 10732,20 9010,28 95,37 5768,65 10884,42 110.277,18

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά είτε για μία ή 
περισσότερες «ομάδες» ή για μία ή περισσότερες «υποομάδες» για την συνολική όμως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε υποομάδας  ή ομάδας . Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων 
ειδών μιάς «υποομάδας» ή «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρης της «υποομάδας» ή «ομάδας».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.277,18€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησή της στο 
ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.
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Μειοδότης σε κάθε «ομάδα»-«υποομάδα» ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε « ομάδας»- 
«υποομάδας».  

΄΄Παράταση σύμβασης΄΄: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της 
σύμβασης όταν η παράταση γίνεται χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης, ή και με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (με τη σύναψη 
συμπληρωματικής σύμβασης) όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016."

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

-του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

-του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Δοιίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) (άρθρο 4 παρ.3) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 3,

-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

-του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

-της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

-της υπ΄αριθμ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών-
χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 
των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων καθώς και των 
συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». 

-την με αριθμό   389/2020  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
όροι του διαγωνισμού, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 41/2020 μελέτης και 
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης αυτής. 

-την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την σχετική 
προμήθεια σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  19/02/2021 και ώρα  15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
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1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα  δημοσιευθεί  στις προβλεπόμενες από την 
νομοθεσία εφημερίδες στον Ελληνικό Τύπο ( άρθρο 66 του Ν. 4412/2016).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):   www.kastoria.gov.gr . στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ► 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον/ους προμηθευτή/ές που θα 
ανακηρυχθούν ανάδοχοι, βάσει των άρθρων 377 παρ.1 περιπτ. 35 του Ν.4412/2016,  379 
παρ.12 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, σύμφωνα με τα οποία, οι 
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με 
την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι παραπάνω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ 
μέχρι την 1.1.2021.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους4 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kastoria.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126836
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126836
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006615
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της (η αριθμ. 41/2020 ενιαία μελέτη & τα 
υποδείγματα οικονομικών προσφορών) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  το   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Καστοριάς 
www.kastoria.gov.gr. στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Αν παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παραλάβουν τα τεύχη σε έντυπη μορφή 
μπορούν  να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικών  του Δήμου 
Καστοριάς (τηλ. 2467351147, 2467351149, FAX 2467351150). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 
(6)ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 
– διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kastoria.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 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. 

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).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 να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)5, 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.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.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
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διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών6, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, 
δηλαδή 1.991,00 ευρώ (χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα Ευρώ)

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των 
προσφερομένης/ων ομάδος/ομάδων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).
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Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 ΟΜΑΔΑ Α΄   

1.1 Υποομάδα Α1 13.657,81 273,16

1.2 Υποομάδα Α 2 3.889,30 77,79

1.3 Υποομάδα Α 3 2.994,45 59,89

1.4 Υποομάδα Α 4 17,47 0,35

1.5 Υποομάδα Α 5 4.412,62 88,25

1.6 Υποομάδα Α 6 740,70 14,81

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 25.712,35 514,25
2 ΟΜΑΔΑ Β΄

2.1 Υποομάδα Β1 50.905,59 1.018,11

2.2 Υποομάδα Β 2 5.944,40 118,89

2.3 Υποομάδα Β 3 5.354,40 107,09

2.4 Υποομάδα Β 4 72,50 1,45

2.5 Υποομάδα Β 5 871,00 17,42

2.6 Υποομάδα Β 6 9.361,80 187,24

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 72.509,69 1.450,20

3 ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
1327,36 26,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.549,40 1.991,00

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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 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, επίσης, 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. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου7.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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) όταν η αναθέτουσα αρχή 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 εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει 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.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  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: 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. 

2.2.3.3.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει 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, 

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.1 της 
παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις 
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2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
της  παραγράφου 2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 
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ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙII το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών8. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβoλή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του .
Επιπλέον, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προοσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. 
 Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (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 

8 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 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.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
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υποβολή τους,9 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 10.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο  βάσει τιμής. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
Διακήρυξης, για μία ή περισσότερες «ομάδες» για την συνολική όμως προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε «ομάδας».
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής11.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 
και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
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εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 
άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf]  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
στην τεχνική και οικονομική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία.

 2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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 
παρούσας σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας 
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διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα III),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά
 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Με την Τεχνική Προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν:

 Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα

 Την ομάδα ή τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης για τα οποία υποβάλλουν 
προσφορά

 Το χρόνο ισχύος των προσφορών τους (δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν 
πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα 
με την παρ. 2.4.5 της παρούσας).

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο  βάσει 
τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας. 

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε 
μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.
 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Δ΄ του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( 
περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 
ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία 
να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3 του 
παρόντος, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 
παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με 
 το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τη παραγράφο 2.2.4 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καστοριάς) για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  Επισημαίνεται ότι, 
η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
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ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό έως 15 % στην περίπτωση της μεγαλύτερης 
ποσότητας και ποσοστό έως 50 %  στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
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περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) 
ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου12. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
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σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους.

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της=

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
αρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.β της παρ.11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν 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.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν προσέλθει, στην προθεσμία που του 
δόθηκε,  να υπογράψει τη σύμβαση, δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά με αλλεπάλληλες παραδόσεις, 
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας σε διάστημα ενός (1) έτους από την  υπογραφή 
της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση αυτής. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση 
των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία επί του εδάφους.
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού 
του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. . Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος και παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα το άρθρο 
221 του Ν.4412/16  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν 
τυχόν ατέλειες , θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της 
προμήθειας.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
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του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 
1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων. 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
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παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Καστοριά     01-02-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η
Η παρούσα μελέτη αφορά α) την προμήθεια φαρμάκων και ειδών φαρμακείου β) 
αναλωσίμου υγειονομικού υλικού  του Δήμου Καστοριάς (κτίρια και υπηρεσίες) και 
Νομικών Προσώπων του Δήμου (υπηρεσίες, πολυιατρεία, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ 
κ.λπ.) που προορίζονται για χρήση σε ανθρώπους και γ) την προμήθεια 
φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπαρασίτωση ζώων 
καθώς και την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών που αντιμετωπίζονται με τη χρήση 
αντιβιοτικών, επίσης περιλαμβάνονται φάρμακα για την αντιμετώπιση δερματολογικών 
παθήσεων ζώων καθώς και εμβόλια κουταβιών που θα φιλοξενούνται στο δημοτικό 
καταφύγιο. 

Η μελέτη αφορά  το έτος 2020 -2021 και έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό   110.277,18€ 
με  Φ.Π.Α. (6%, 13% και 24%).
Για τη δαπάνη της προμήθειας υπάρχει πίστωση στους προϋπολογισμούς του έτους 
2020 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ενώ θα προβλεφθεί αντίστοιχη 
πίστωση σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών των φορέων έτους 2021. 
Η παρούσα συνολική μελέτη προέκυψε κατόπιν σχετικών αιτημάτων – επιμέρους 
μελετών των φορέων  και λαμβάνοντας υπόψη :
1.Την Υπουργική Απόφαση  με αριθμ οικ.32205/Δ10.96/2-10-2013(ΦΕΚ Β2562) 
  «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας», 
2.Τον  χωροταξικό σχεδιασμό των κτιρίων στα οποία υπάρχουν εργαζόμενοι καθώς και  
την κατανομή του προσωπικού σε αυτά 
3. Τα  γραπτά αιτήματα  των φορέων με τους επισυναπτόμενους πίνακες αναγκών 
τους σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
4. Τις συστάσεις του ιατρού εργασίας  του Δήμου Καστοριάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμάκων ,αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου Δήμου 
Καστοριάς και Νομικών Προσώπων έτους 2020-2021

         Αριθμός Μελέτης      41/2020
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Πρόκειται για σκευάσματα και είδη που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και έχουν 
τις σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΦ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).
Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης παραγωγής 
(να μεσολαβούν τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους), 
συσκευασμένα σε κατάλληλη συσκευασία και να αναγράφουν στη συσκευασία του την 
εμπορική ονομασία, την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, την 
ημερομηνία λήξης, τον αριθμό παρτίδας, το όνομα και την διεύθυνση του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας και τον αριθμό της άδειας κυκλοφορίας.

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Καστοριά     01-12-2020                                       Καστοριά     01-12-2020                            

 Οι  Αρμόδιοι υπάλληλοι                                       Η α/α Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                         Oικονομικών Υπηρεσιών

           ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                         ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΗ

              ΔΡΑΣΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚH
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμάκων , ειδών φαρμακείου & 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου 
Καστοριάς και Νομικών Προσώπων έτους 2020-
2021

         Αριθμός Μελέτης      41/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφορά με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η 
αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των 
απαιτήσεων. Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους 
από αυτή που αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην οικονομική προσφορά αλλά και στη 
τεχνική προσφορά να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του είδους που 
προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά το είδος στη τεχνική περιγραφή

ΟΜΑΔΑ Α –ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1
Φάρμακα και είδη φαρμακείου για τον Δήμο Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 
15.828,53€ με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.2 Φάρμακα και είδη φαρμακείου για την Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 4.431,14 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.3 Φάρμακα και είδη φαρμακείου για την Πρωτοβάθμια Σχολική 
Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 3.334,62 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Α.4  Φάρμακα και είδη φαρμακείου για το  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  
Ωδείο ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄ του 
Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 18,52 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Α.5 Φάρμακα και είδη φαρμακείου για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής  
Προστασίας, Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς συνολικού 
προϋπολογισμού   4.845,39€ με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Α.6 Φάρμακα και είδη φαρμακείου για την Κοινωφελή Επιχείρηση 
΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄ του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 883,91€ με Φ.Π.Α. 
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ΟΜΑΔΑ Β –ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1
Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τον Δήμο Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 
56.457,81€ με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για την Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 6.301,06 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.3 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για την Πρωτοβάθμια Σχολική 
Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 5.675,66 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Β.4  Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό  
Ωδείο ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄ του 
Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 76,85 € με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Β.5 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής  
Προστασίας, Αλληλεγγύης ,Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς συνολικού 
προϋπολογισμού   923,26€ με Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  Β.6 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για την Κοινωφελή Επιχείρηση 
΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄ του Δήμου Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 10.000,51€ με 
Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Γ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΑ
Φαρμακευτικό υλικό για τον Δήμο Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 1.499,92€ με 
Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΕΣ 
Α+Β+Γ

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Β'ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α'ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΩΔΕΙΟ   Ν.Π.Δ.Δ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 6% 38637,60 7559,90 6934,49 89,97 3585,83 9074,02 65881,81
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 
13% 8759,46 916,40 855,36 0,00 1250,79 85,02 11867,03

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 
24% 18493,70 1357,40 559,00 0,00 447,00 943,46 21800,56

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 65890,76 9833,70 8348,85 89,97 5283,62 10102,50 99549,40

ΦΠΑ 6% 2318,28 453,59 416,07 5,40 215,15 544,44 3952,93

ΦΠΑ 
13% 1138,73 119,13 111,20 0,00 162,60 11,05 1542,71

ΦΠΑ 
24% 4438,49 325,78 134,16 0,00 107,28 226,43 5232,14

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 7895,50 898,50 661,43 5,40 485,03 781,92 10727,78

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 73786,26 10732,20 9010,28 95,37 5768,65 10884,42 110277,18

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤ.ΦΠΑ     

1 Oμεπραζόλη τύπου PENRAZOL GR 
CAP20MG/CAP BTX28 τμχ 2 7,76 15,52 6%

2 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 2 3,73 7,46 6%

3 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1%(W/W) ΤΒx30G τμχ 2 4,69 9,38 6%

4
Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 2 4,25 8,50 6%

5
Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% 
FLX10ML τμχ 3 4,59 13,77 6%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤ.ΦΠΑ     

6 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση 
Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 1 1,50 1,50 6%

7
Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 4 2,63 10,52 6%

8
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 2 7,42 14,84 6%

9 Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 2 4,54 9,08 6%

10
Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 2 4,36 8,72 6%

11 Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 
2% W/W TUBx15G τμχ 2 3,30 6,60 6%

12 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 30 1,42 42,60 6%

13 Φουροσεμίδη-τύπου LASIX INJ.SOL 20MG/2ML 
AMP BTx5 AMPx2 ML τμχ 2 1,85 3,70 6%

14 Οξυζενέ 200 ML τμχ 2 2,00 4,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6% 156,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 156,19

ΦΠΑ 6% 9,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ 165,56

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ.Φ
ΠΑ     

1 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 1 3,73 3,73 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 10 1,42 14,20 6%

3
Παρακεταμόλη τύπου  DEPON MAXIMUM 
EF.TAB 1G/TAB BTx TUB x 8 
TAB(ANABΡΑΖΟΝΤΑ) τμχ 8 2,36 18,88 6%
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4
Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 3 4,25 12,75 6%

5 Oμεπραζόλη τύπου PENRAZOL GR 
CAP20MG/CAP BTX28 τμχ 3 7,76 23,28 6%

6 Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 
2% W/W TUBx15G τμχ 2 3,30 6,60 6%

7 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 1 4,69 4,69 6%

8 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 3 2,00 6,00 13%

9 Iβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN F.C.TAB 
600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 4 1,59 6,36 6%

10 Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL DISP.TAB 
50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 1 1,94 1,94 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 92,43

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 6,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 98,43

ΦΠΑ 6% 5,55

ΦΠΑ 13% 0,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   104,76

Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 
500MG τμχ 2 3,73 7,46 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 4 1,42 5,68 6%

3
Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία -τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 3 4,54 13,62 6%

4
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF 
PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML) τμχ 4 7,42 29,68 6%

5

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου 
SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 2 4,25 8,50 6%

6

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία τύπου 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 
1x20) τμχ 1 2,63 2,63 6%
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7

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 
1x6) τμχ 1 4,36 4,36 6%

8
Φουσιδικό οξύ-Βηταμεθαζόνη τύπου FUCICORT 
CREAM 2%+0,1% (W/W) TUBx15 G τμχ 1 8,98 8,98 6%

9
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση 
Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 2 1,50 3,00 6%

10
Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 2 4,59 9,18 6%

11
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 4 4,69 18,76 6%

12 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 4 1,30 5,20 13%

13 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 5 1,20 6,00 13%

14 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 2 8,00 16,00 13%

15
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, 
διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 2 2,00 4,00 13%

16 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 2 0,70 1,40 13%

17 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 2 0,90 1,80 13%

18
Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% 
βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 2 2,00 4,00 13%

19 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 1 1,80 1,80 13%

20 Οξυζενέ 200 ML τμχ 1 2,00 2,00 24%

21

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 3 3,11 9,33 6%

22
Iβουπροφαίνη- τύπου ALGOFREN F.C.TAB 
600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 8 1,59 12,72 6%

23
Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL DISP.TAB 
50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 2 1,94 3,88 6%

24
Ομεπραζόλη-τύπου PENRAZOL GR,CAP 20MG/CAP 
BT *28 (σε γυάλινο φιαλίδιο) τμχ 6 7,76 46,56 6%

25
Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB 
(500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2) τμχ 8 2,12 16,96 6%

26

Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL  EMULGEL 
GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED PE/ALU/PE-
white) x 100 GR τμχ 6 7,06 42,36 6%

27
Οφθαλμική αλοιφή-Τομπραμυκίνη-τύπου TOBREX 
EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G τμχ 5 1,82 9,10 6%

28 Παρακεταμόλη-Κιτρική ορφεναδρίνη –τύπου τμχ 2 2,97 5,94 6%
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Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 5 3,73 18,65 6%

2
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 5 1,42 7,10 6%

3
Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 5 4,54 22,70 6%

4

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 2 4,25 8,50 6%

5

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 1 2,63 2,63 6%

NORGESIC TAB (450+35)MG/TAB ΒΤx30

29

Έμπλαστρο για οσφυαλγίες και πόνους μυών. Mε 
κύρια δραστική του ουσία, την καψαϊκίνη 4,8 mg 
12x18 cm τμχ 10 1,87 18,70 6%

30 Ελαστικός επίδεσμος 8 cm x 4m τμχ 5 0,50 2,50 13%

31
Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP 
(10811 UC+2,23MG)/G FLx148G τμχ 2 11,47 22,94 6%

32 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml τμχ 200 0,20 40,00 24%

33

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML τμχ 2 1,72 3,44 6%

34 Θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης τμχ 1 45,00 45,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6% 303,78

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 42,70

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 87,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 433,48

ΦΠΑ 6% 18,23

ΦΠΑ 13% 5,55

ΦΠΑ 24% 20,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 478,14
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

6

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 2 4,36 8,72 6%

7

Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για 
Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 
500 ml τμχ 5 1,50 7,50 6%

8

Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό 
οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% 
FLX10ML τμχ 5 4,59 22,95 6%

9
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 3 4,69 14,07 6%

10
Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 
2% W/W TUBx15G τμχ 2 3,30 6,60 6%

11 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 2 1,30 2,60 13%

12 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 5 1,20 6,00 13%

13 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 3 8,00 24,00 13%

14
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 3 2,00 6,00 13%

15 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 3 0,70 2,10 13%

16 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 3 0,90 2,70 13%

17
Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 
100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 1 2,00 2,00 13%

18 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 5 1,80 9,00 13%

19 Οξυζενέ 200 ML τμχ 5 2,00 10,00 24%

20

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE 
CUT.SOL 10% FLX240ML τμχ 10 3,11 31,10 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 150,52

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 54,40

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 10,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 214,92

ΦΠΑ 6% 9,03

ΦΠΑ 13% 7,07

ΦΠΑ 24% 2,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 233,42
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Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 
X 500MG τμχ 1 3,73 3,73 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 1 1,42 1,42 6%

3
Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑL TAB 
5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 1 4,54 4,54 6%

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 13 1,42 18,46 6%

2

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 13 4,25 55,25 6%

3

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 13 4,36 56,68 6%

4
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 8 4,69 37,52 6%

5 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 8 1,30 10,40 13%

6 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 8 1,20 9,60 13%

7
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 8 2,00 16,00 13%

8

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE 
CUT.SOL 10% FLX240ML τμχ 8 3,11 24,88 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 192,79

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 36,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  228,79

ΦΠΑ 6% 11,57

ΦΠΑ 13% 4,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗ ΚΕΠ 245,04
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4

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 1 7,42 7,42 6%

5
Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF 
C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 1 2,63 2,63 6%

6 Οξυζενέ 200 ML τμχ 1 2,00 2,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 19,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 2,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  21,74

ΦΠΑ 6% 1,18

ΦΠΑ 24% 0,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 23,40

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 40 1,42 56,80 6%

2
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 15 4,69 70,35 6%

3 Ελαστικός Eπίδεσμος 5cmΧ10cm τμχ 20 0,88 17,60 13%

4 Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ τμχ 200 1,80 360,00 13%

5 Γλωσσοπίεστρα (100τμχ) κουτί 1 2,50 2,50 24%

6 Σύριγγες 5ml τμχ 2.500 0,09 225,00 24%

7 Σύριγγες 10ml τμχ 5.000 0,12 600,00 24%

8 Σύριγγες ινσουλίνης 27G-1ml τμχ 200 0,20 40,00 24%

9
Ταινίες Ζαχαρόμετρου –για ζαχαρόμετρο τύπου 
΄΄On call vivid (ACON)΄΄(50 τεμαχία) κουτί 300 17,25 5.175,00 13%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

10
Κλονιδίνη-τύπου CATAPRESAN INJ SOL 5AMP X 
0,15MG τμχ 1 2,83 2,83 6%

11
Sodium chloride 0.9% πλαστικές φύσιγγες 50amp 
x5ml τμχ 1 10,00 10,00 24%

12
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός -Sodium 
Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 150 1,50 225,00 6%

13

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 40 3,11 124,40 6%

14

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML τμχ 4 1,72 6,88 6%

15
Λιδοκαϊνη-τύπου XYLOCAINE GEL.EXT.US 2% 
W/W TUBx30G τμχ 20 4,25 85,00 6%

16
Φουσιδικό οξύ-Βηταμεθαζόνη τύπου FUCICORT 
CREAM 2%+0,1% (W/W) TUBx15 G τμχ 12 8,98 107,76 6%

17 Κρέμα για εγκαύματα 100gr –τύπου Bepanthol τμχ 2 4,16 8,32 24%

18
Βελόνες λεπτές μπλε για  αιμοληψίες 0,60χ25mm 
G23 τμχ 200 0,06 12,00 24%

19
Βελόνες μέτρησης σακχάρου σε κουτιά των 50 
ταινιών τμχ 100 4,27 427,00 24%

20 Πεταλούδες αιμοληψίας G21x3/4 (0.80x19mm) τμχ 200 0,19 38,00 24%

21 Ιμάντες περίδεσης για αιμοληψίες τμχ 12 3,49 41,88 24%

22
Σακχαρόμετρα ίδιας μάρκας με τις ταινίες 
μέτρησης τμχ 35 Δωρεάν 0,00  

23 Τσιρότα στρόγγυλα μικρά αυτοκόλλητα (50τμχ) κουτί 40 4,10 164,00 13%

24 Τσιρότα αυτοκόλλητα 19χ72mm(20τμχ) κουτί 50 2,00 100,00 13%

25 Λευκοπλάστης 5M X 5,0 CM πλάτος τμχ 100 3,99 399,00 13%

26 Μεταξωτό ρολό λευκοπλαστ 5M X 5,0 CM τμχ 80 4,15 332,00 13%

27 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 610 1,20 732,00 13%

28 Πιεσόμετρο αναλογικό μπράτσου τμχ 25 18,00 450,00 24%

29 Ιατρικό Εξεταστικό ρολό χαρτί 50μ. τμχ 6 3,50 21,00 24%

30 Σκαρφιστήρες μέτρησης (ΣΥΣ 100ΤΕΜ) τμχ 100 4,00 400,00 24%

31 Θερμόμετρα ανέπαφης μέτρησης τμχ 32 45,00 1.440,00 24%

32 Οξύμετρα τμχ 20 40,00 800,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 679,02
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 7.279,60

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 4.515,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 12.474,32

ΦΠΑ 6% 40,74

ΦΠΑ 13% 946,35

ΦΠΑ 24% 1.083,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 14.545,18

KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 
X 500MG τμχ 1 3,73 3,73 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 1 1,42 1,42 6%

3
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 1 4,69 4,69 6%

4 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 3 1,20 3,60 13%

5 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 1 8,00 8,00 13%

6 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 1 1,80 1,80 13%

7 Οξυζενέ 200 ML τμχ 1 2,00 2,00 24%

8

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 1 3,11 3,11 6%

9
Iβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN -F.C TAB 
600MG/TAB BTx20(BLIST 2x10) τμχ 1 1,59 1,59 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 14,54

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 13,40
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 2,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 29,94

ΦΠΑ 6% 0,87

ΦΠΑ 13% 1,74

ΦΠΑ 24% 0,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 33,03

                                               ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.1 15.828,53 €

Δήμος Καστοριάς, προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού  με ΦΠΑ 15.828,53 ευρώ 
χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 10.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε.15.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 20.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 30.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 35.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 40.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 60.6681.00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) 
TAB 20 X 500MG τμχ 40 3,73 149,20 6%

2
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG 
/TAB BTX20 τμχ 60 1,42 85,20 6%

3

Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA 
EF.TAB (500+65)MG/TAB 
BTx16(FOIST8x2) τμχ 60 2,12 127,20 6%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

4

Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία 
τύπου ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ 
BLISTER) τμχ 40 4,54 181,60 6%

5

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL 
BTx1ACT -O-VIAL(4ML) τμχ 20 7,42 148,40 6%

6

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του 
αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR 
CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 
(BLIST 4x15) τμχ 30 4,25 127,50 6%

7

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά 
δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF 
C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 30 2,63 78,90 6%

8

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – 
τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 
2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6) τμχ 30 4,36 130,80 6%

9
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός -
Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 40 1,50 60,00 6%

10

Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-
Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE 
EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 40 4,59 183,60 6%

11

Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-
τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) 
ΤΒx30 G τμχ 40 4,69 187,60 6%

12 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 60 1,30 78,00 13%

13 Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ κουτί 60 1,80 108,00 13%

14 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 100 1,20 120,00 13%

15 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 40 8,00 320,00 13%

16

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 
τεμάχια κουτί 40 2,00 80,00 13%

17 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 40 0,70 28,00 13%

18 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 40 0,90 36,00 13%

19 Επίδεσμος 4 Χ 0,15 M τμχ 40 0,36 14,40 13%

20

Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης 
από 100% βαμβάκι (90 
CMX90CMX130CM) τμχ 30 2,00 60,00 13%

21 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 40 1,80 72,00 13%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

22 Οξυζενέ 200 ML τμχ 60 2,00 120,00 24%

23

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE 
CUT.SOL 10% FLX240ML τμχ 50 3,11 155,50 6%

24 Θερμόμετρο αναλογικό τμχ 16 4,15 66,40 24%

25 Παγοκύστη gel 200GR τμχ 30 6,50 195,00 24%

26 Πιεσόμετρο αναλογικό τμχ 2 18,00 36,00 24%

27 Κουτί φαρμακείου μεταλλικό τμχ 6 30,00 180,00 24%

28 Σερβιέτες με φτερά normal 10τμχ κουτί 80 2,00 160,00 24%

29 Οξύμετρο τμχ 15 40,00 600,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 1.615,50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 916,40

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 1.357,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 3.889,30

ΦΠΑ 6% 96,93

ΦΠΑ 13% 119,13

ΦΠΑ 24% 325,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 4.431,14

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.2:  4.431,14€

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, προμήθεια 
συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 4.431,14€ χρηματοδότησης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Είδη φαρμακείου».

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A.3 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 
500MG τμχ 40 3,73 149,20 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 40 1,42 56,80 6%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

3
Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 36 4,54 163,44 6%

4

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 36 7,42 267,12 6%

5

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου 
SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 36 4,25 153,00 6%

6

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία τύπου 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 
1x20) τμχ 36 2,63 94,68 6%

7

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 
1x6) τμχ 36 4,36 156,96 6%

8
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός -Sodium 
Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 36 1,50 54,00 6%

9
Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 36 4,59 165,24 6%

10
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 35 4,69 164,15 6%

11 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 80 1,30 104,00 13%

12 Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ κουτί 80 1,80 144,00 13%

13 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 100 1,20 120,00 13%

14 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 20 8,00 160,00 13%

15
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, 
διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 60 2,00 120,00 13%

16 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 36 0,70 25,20 13%

17 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 36 0,90 32,40 13%

18 Επίδεσμος 4 Χ 0,15 M τμχ 36 0,36 12,96 13%

19
Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% 
βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 36 2,00 72,00 13%

20 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 36 1,80 64,80 13%

21 Οξυζενέ 200 ML τμχ 60 2,00 120,00 24%

22

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 50 3,11 155,50 6%

23 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά τμχ 18 3,50 63,00 24%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

24 Παγοκύστη gel 200GR τμχ 40 6,50 260,00 24%

25 Πιεσόμετρο αναλογικό τμχ 2 18,00 36,00 24%

26 Οξύμετρο τμχ 2 40,00 80,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 1.580,09

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 855,36

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 559,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 2.994,45

ΦΠΑ 6% 94,81

ΦΠΑ 13% 111,20

ΦΠΑ 24% 134,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 3.334,62€

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.3:  3.334,62€

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, προμήθεια συνολικού 
προϋπολογισμού με ΦΠΑ 3.334,62€ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Νομικού Προσώπου.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A.4 Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ &
ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 2 3,73 7,46 6%

2
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 2 1,42 2,84 6%

3
Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 1 4,54 4,54 6%

4

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 1 2,63 2,63 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 17,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4 17,47
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ΦΠΑ 6% 1,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4 18,52€

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.4: 18,52€

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ 
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄ Ν.Π.Δ.Δ. προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 18,52 ευρώ, 

χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

YΠΟΟΜΑΔΑ A.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ %

1 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 
X 500MG τμχ 25 3,73 93,25 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 25 1,42 35,50 6%

3 Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB 
(500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2) τμχ 25 2,12 53,00 6%

4 Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML 
FLx150ML τμχ 25 2,31 57,75 6%

5 Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 25 4,54 113,50 6%

6
Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου 
SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 25 4,25 106,25 6%

7 Λεβοσετιριζίνη - τύπου ΧΟΖΑL ORAL.SOL 
0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML τμχ 25 5,24 131,00 6%

8
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 25 7,42 185,50 6%

9
Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 
(BLIST 1x20) τμχ 25 2,63 65,75 6%

10
Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 25 4,36 109,00 6%
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11 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση 
Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 25 1,50 37,50 6%

12 Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 25 4,59 114,75 6%

13 Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός 10cm Χ4,5 M 
–τύπου Tensoplast τμχ 25 14,99 374,75 13%

14 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, 
διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 25 2,00 50,00 13%

15 Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% 
βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 25 2,00 50,00 13%

16 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 25 1,80 45,00 13%

17 Οξυζενέ 200 ML τμχ 25 2,00 50,00 24%

18
Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML τμχ 60 1,72 103,20 6%

19 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 25 4,69 117,25 6%

20 Θερμόμετρο αναλογικό τμχ 15 4,15 62,25 24%

21 Ζελέ υπέρηχου 5lt τμχ 4 12,00 48,00 24%

22 Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W 
TUBx30G τμχ 25 3,38 84,50 6%

23 Φουσιδικό οξύ-τύπου FUCIDIN CREAM 2% TUBx 
30G τμχ 25 4,29 107,25 6%

24
Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL EMULGEL 
GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED 
PE/ALU/PE-white) x 100 GR τμχ 15 7,06 105,90 6%

25 Μεθυλπρεδνιζολόνη-τύπου MEDROL TAB 
4MG/TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10) τμχ 25 4,01 100,25 6%

26 Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL ADVANCE 
F.C.TAB 500MG/TAB BTx20 (2x10) τμχ 25 1,94 48,50 6%

27 Μεφαιναμικό οξύ-τύπου PONSTAN F.C.TAB 
500MG/TAB ΒΤx15 (BLISTERS) τμχ 25 1,60 40,00 6%

28 Δεξαμεθαζόνη-τύπου SOLDESANIL OR.SO.D 
2MG/ML FLx10 ML τμχ 25 4,94 123,50 6%

29 Αλοιφή για μώλωπες 50γρ –τύπου arnica τμχ 20 6,00 120,00 24%

30 Αμμωνία stick 15ml τμχ 25 1,89 47,25 24%

31 Αποστειρωμένες γάζες 17cmΧ30cm 12τμχ κουτί 35 0,97 33,95 13%

32 Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmΧ10cm τμχ 250 0,25 62,50 13%
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33 Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmΧ15cm τμχ 250 0,27 67,50 13%

34 Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmΧ5cm τμχ 250 0,20 50,00 13%

35 Αποστειρωμένες λαβίδες τμχ 4 1,50 6,00 24%

36 Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP 
(10811 UC+2,23MG)/G FLx148G τμχ 8 11,47 91,76 6%

37 Ιώδιο- τύπου ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 2%/MEDIPLANTS 
TINCT 2% FLX65ML τμχ 5 3,47 17,35 6%

38 Βελόνες μέτρησης σακχάρου 100τμχ.τύπου 
οnetouch ultrasoft κουτί 8 4,99 39,92 6%

39 Γλωσσοπίεστρα 100τμχ κουτί 1 2,50 2,50 24%

40 Επίδεσμος 8cmX4m τμχ 35 1,15 40,25 13%

41 Νάρθηκες από zimmer μήκους 50cm(10 τμχ) κουτί 3 4,25 12,75 13%

42 Παγοκύστη με gel 200gr τμχ 4 6,50 26,00 24%

43 Παραφινέλαιο 1lt τμχ 5 3,39 16,95 24%

44 Αυχενικά κολάρα μαλακά τμχ 4 6,00 24,00 13%

45 Αυχενικά κολάρα σκληρά τμχ 4 6,00 24,00 13%

46 Σακχαροταινίες τύπου ACCU CHEK (50τμχ) κουτί 30 17,15 514,50 6%

47 Σύριγγα 10ml τμχ 40 0,12 4,80 24%

48 Αυτοκόλλητοι χρωματιστοί αδιάβροχοι επίδεσμοι 
με αποστειρωμένη γάζα διάφορα μεγέθη 20τμχ κουτί 20 2,50 50,00 13%

49 Νάρθηκας ποδοκνημικής με αεροθαλάμους τμχ 2 54,87 109,74 13%

50 Νάρθηκας άνω άκρου με αεροθαλάμους τμχ 2 100,00 200,00 13%

51 Χλωρεξιδίνη 4%,Chlorhexidine Gluconate scrub 
250 ml τμχ 30 3,94 118,20 6%

52 Κρέμα για εγκαύματα 30gr –τύπου Bepanthol τμχ 25 2,53 63,25 24%

53 Λευκοπλάστης 5M X 1,25CM πλάτος τμχ 30 1,58 47,40 13%

54 Αυτοκόλλητα ράμματα 75Χ6 ΜΜ/3τμχ κουτί 5 1,79 8,95 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 2.714,83

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 1.250,79

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 447,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α5 4.412,62

ΦΠΑ 6% 162,89

ΦΠΑ 13% 162,60

ΦΠΑ 24% 107,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α5 4.845,39
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                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.5:   4.845,39€

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού 
του Δήμου Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ., προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
4.845,39ευρώ, χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 10 1,42 14,20 6%

2 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml τμχ 4 0,20 0,80 24%

3 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 10 4,69 46,90 6%

4 Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητες 
10cmΧ10cm τμχ 5 0,27 1,35 13%

5 Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 8cmΧ10cm τμχ 5 0,25 1,25 13%

6 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 5 8,00 40,00 13%

7 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 10 1,20 12,00 13%

8
Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 
10% FLX30ML τμχ 10 1,72 17,20 6%

9 Θερμόμετρο αναλογικό τμχ 5 4,15 20,75 24%

10 Τσιρότα στρόγγυλα μικρά αυτοκόλλητα (50τμχ) κουτί 5 4,10 20,50 13%

11 Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 
AER.TOP (10811 UC+2,23MG)/G FLx148G τμχ 3 11,47 34,41 6%

12 Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W 
TUBx30G τμχ 2 3,38 6,76 6%

13 Κρέμα για εγκαύματα 30gr –τύπου Bepanthol τμχ 3 2,53 7,59 24%

14 Κρέμα για εγκαύματα 100gr –τύπου Bepanthol τμχ 5 4,16 20,80 24%

15 Διχτάκι κεφαλής για συγκράτηση περιμετρικής 
επίδεσης τμχ 4 2,48 9,92 13%

16 Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML 
FLx150M τμχ 3 2,31 6,93 6%
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17 Αλοιφή για μώλωπες 100ml –τύπου arnica τμχ 3 5,24 15,72 24%

18 Λεβοσετιριζίνη-Αντιισταμινικό σιρόπι XOZAL 
ORAL.SOL 0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML τμχ 3 4,54 13,62 6%

19 Θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης τμχ 10 45,00 450,00 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 140,02

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13% 85,02

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 515,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α6 740,70

ΦΠΑ 6% 8,40

ΦΠΑ 13% 11,05

ΦΠΑ 24% 123,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α6 883,91

                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.6:  883,91€

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Π.Ι.Δ, προμήθεια 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 883,91€ χρηματοδότησης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ.

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 
Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6: 29.342,11 €

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΚΑΤΗΓ.ΦΠΑ     

1 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 191 5,45 1.040,95 6%

2 Αντισηπτικό υγρό  1lit με αντλία τμχ 106 8,42 892,52 6%

3 Αντισηπτικό υγρό  4LT τμχ 88 18,00 1.584,00 6%

4 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 
τεμ.) τμχ 20 9,00 180,00 6%

5 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης 
με λάστιχο τμχ 3.000 0,45 1.350,00 6%





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6017a595346509bbc012ca0d στις 01/02/21 13:04

69

6 Αλκοολούχος Λοσιόν  70ο 300 ΜL τμχ 100 2,02 202,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6% 5.249,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ   5.249,47

ΦΠΑ 6% 314,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ  5.564,44

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓ.ΦΠΑ     

1 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 17 9,00 153,00 6%

2 Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 3 13,00 39,00 6%

3 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 200 5,45 1.090,00 6%

4 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 30 2,02 60,60 6%

5 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με λάστιχο τμχ 500 0,45 225,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 1.567,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  1.567,60

ΦΠΑ 6% 94,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   1.661,66

Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 4 2,02 8,08 6%

2 Γάντια μιας χρήσης Latex  (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 300 9,00 2.700,00 6%

3 Αποστειρωμένα γάντια  Μedium ζεύγος τμχ 1 0,93 0,93 6%

4 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 360 5,45 1.962,00 6%

5 Αντισηπτικό υγρό  4LT τμχ 100 18,00 1.800,00 6%

6 Αντισηπτικό υγρό  1lit με αντλία τμχ 200 8,42 1.684,00 6%

7 Αλκοολούχος Λοσιόν  70ο 300 ΜL τμχ 5 2,02 10,10 6%

8
Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με 
λάστιχο τμχ 10.000 0,45 4.500,00 6%

9 Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου τμχ 150 3,79 568,50 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6% 12.665,11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 568,50
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α1.3 13.233,61

ΦΠΑ 6% 759,91

ΦΠΑ 24% 136,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14.129,96

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 13 2,02 26,26 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 26,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α1.5 26,26

ΦΠΑ 6% 1,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗ ΚΕΠ 27,84

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 2 9,00 18,00 6%

2 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 5 5,45 27,25 6%

3
Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με 
λάστιχο τμχ 50 0,45 22,50 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 67,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 67,75

ΦΠΑ 6% 4,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗ 71,82

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     
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ΦΠΑ

1 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 250 9,00 2.250,00 6%

2 Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 400 13,00 5.200,00 6%

3 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 270 5,45 1.471,50 6%

4 Αντισηπτικό υγρό  1lit με αντλία τμχ 30 8,42 252,60 6%

5 Αντισηπτικό υγρό  4LT τμχ 150 18,00 2.700,00 6%

6 Αλκοολούχος Λοσιόν  70ο 300 ΜL τμχ 700 2,02 1.414,00 6%

7 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με λάστιχο τμχ 8.000 0,45 3.600,00 6%

8 Ολόσωμες στολές προστασίας μιας χρήσης τμχ 1.000 8,06 8.060,00 24%

9 Μάσκες προσωπίδας πλαστικές τμχ 35 4,00 140,00 6%

10 Ποδονάρια μιας χρήσης (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 10 6,00 60,00 24%

11 Σκουφάκια μιας χρήσης τμχ 1.000 0,06 60,00 24%

12 Ποδιά πλαστική μιας χρήσης (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 10 6,00 60,00 24%

13 Ρόμπα μιας χρήσης ιατρική τμχ 1.000 4,50 4.500,00 24%

14 Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου τμχ 150 3,79 568,50 24%

15
Αντιβακτηριδιακό-Απολυμαντικό επιφανειών SPRAY 
500ml τμχ 100 2,56 256,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 17.284,10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 13.308,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 30.592,60

ΦΠΑ 6% 1.037,05

ΦΠΑ 24% 3.194,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 34.823,69

  KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου Small, 100τμχ κουτί 1 13,00 13,00 6%

2
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600ML εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 12 4,60 55,20 6%

3 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 5 2,02 10,10 6%
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4
Μάσκα προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 200 0,45 90,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 168,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 168,30

ΦΠΑ 6% 10,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ 178,40

                                               ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.1 56.457,81 €

Δήμος Καστοριάς, προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού  με ΦΠΑ 56.457,81 ευρώ 
χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 10.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε.15.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 20.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 30.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 35.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 40.6681.00
 Υλικά φαρμακείου  Κ.Α.Ε. 60.6681.00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Γάντια Νιτριλίου Medium,100τμχ κουτί 18 13,00 234,00 6%

2 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 220 2,02 444,40 6%

3

Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών 
σε μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από 
τον ΕΟΦ τμχ 280 5,45 1.526,00 6%

4
Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργικές, αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 2.400 0,45 1.080,00 6%

5
Αντισηπτικό gel χεριών με αντλία 
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ 1lt τμχ 280 9,50 2.660,00 6%
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 5.944,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 5.944,40

ΦΠΑ 6% 356,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 6.301,06

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.2:  6.301,06€

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, προμήθεια 
συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 6.301,06€ χρηματοδότησης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Είδη φαρμακείου».

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.3 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Γάντια Νιτριλίου Medium,100τμχ κουτί 28 13,00 364,00 6%

2 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 220 2,02 444,40 6%

3
Μάσκες προσώπου μιας χρήσης υποαλλεργικές, 
αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 800 0,45 360,00 6%

4
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 280 5,45 1.526,00 6%

5
Αντισηπτικό gel χεριών με αντλία εγκεκριμένο 
από τον ΕΟΦ 1lt τμχ 280 9,50 2.660,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 5.354,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β3 5.354,40

ΦΠΑ 6% 321,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β3 5.675,66

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.3:  5.675,66€

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, προμήθεια συνολικού 
προϋπολογισμού με ΦΠΑ 5.675,66€ χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Νομικού Προσώπου.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.4 Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 10 5,45 54,50 6%

2 Γάντια μιας χρήσης latex(100 τεμ.) κουτί 2 9,00 18,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 72,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4 72,50

ΦΠΑ 6% 4,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β4 76,85

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.4: 76,85€

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ 
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄ Ν.Π.Δ.Δ. προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 76,85 

ευρώ,χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600ml εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 100 5,45 545,00 6%

2 Αλκοολούχος λοσιόν 700 300ml τμχ 50 2,02 101,00 6%

3 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργικές,αντιβακτηριδιακή τμχ 500 0,45 225,00 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 871,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β5 871,00

ΦΠΑ 6% 52,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β5 923,26

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.5:   923,26€

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού 
του Δήμου Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ., προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
923,26 ευρώ, χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 10 2,02 20,20 6%

2 Ποδονάρια μιας χρήσης (100τμχ) κουτί 21 6,00 126,00 24%

3 Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης(100τμχ) κουτί 10 6,00 60,00 24%

4 Γάντια μιας χρήσης LATEX Medium (τμχ 100) κουτί 500 9,00 4.500,00 6%

5 Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου Medium , 100τμχ κουτί 50 13,00 650,00 6%

6 Αποστειρωμένα γάντια (ζεύγος) τμχ 60 0,93 55,80 6%

7 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργικές, αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 5.100 0,45 2.295,00 6%

8 Μάσκα πολλαπλών χρήσεων πλενόμενη τμχ 100 1,50 150,00 6%

9 Μάσκα προσωπίδας πλαστική τμχ 30 4,00 120,00 6%

10 Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 140 5,45 763,00 6%

11 Αντισηπτικό gel χεριών με αντλία εγκεκριμένο 
από τον ΕΟΦ 1lt τμχ 40 9,50 380,00 6%

12 Ολόσωμη στολή προστασίας μιας χρήσης τμχ 30 8,06 241,80 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 8.934,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 427,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β6 9.361,80

ΦΠΑ 6% 536,04

ΦΠΑ 24% 102,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β6 10.000,51

                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.6:  10.000,51€

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Π.Ι.Δ, προμήθεια 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 10.000,51€ χρηματοδότησης από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ.

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 
Β1+Β2+Β3+Β4+Β5+Β6: 79.435,15 €

                                                                ΟΜΑΔΑ Γ
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                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ
ΤΙΜΗ Μ.Μ

ΠΡΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ
ΚΑΤ. ΦΠΑ 

%

ΑNTIBIOTIKA

1 Αμοξυκιλλίνη με Κλαβουλανικό 
δισκία 500mg  –Τύπου: synulox 20 τεμ 1,24 24,80 13%

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ

2

Εξωπαρασιτοκτόνο  με 
δραστική ουσία sarolaner 

/moxidectin /pyrantel Δισκία 
μασώμενα 3Χ 20mg -

Τύπου simparica 5 τεμ 22 110,00 13%

3

Εξωπαρασιτοκτόνο  με 
δραστική ουσία sarolaner 

/moxidectin /pyrantel Δισκία 
μασώμενα 3Χ 40mg -

Τύπου simparica 10 τεμ 24 240,00 13%

4

Εξωπαρασιτοκτόνο  με 
δραστική ουσία sarolaner 

/moxidectin /pyrantel Δισκία 
μασώμενα 3Χ 60mg -

Τύπου simparica 24 τεμ 27 648,00 13%

5

Ενδοπαρασιτοκτόνο με 
δραστικές ουσίες Praziquantel, 

pyrantel, Febantel Δισκία

Τύπου exitel plus 20 τεμ 0,95 19,00 13%

6
Αποπαρασιτισμός με δραστική 
ουσία Phoxim Διάλυμα 250 ml

Τύπου Sebacil 7 τεμ 34 238,00 13%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 13%

7
Σπρεϋ ψευδαργύρου 200ml

Τύπου: Zinkoxid 1 τεμ 12 12,00 13%

8
Σπρεϋ με αντιβιοτικό 211ml

Τύπου: Cyclo spray 3 τεμ 7 21,00 13%

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ 13%

9 Εμβόλια για κουτάβια 4 τεμ 3,64 14,56 13%
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                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:  1.499,92  €

Δήμος Καστοριάς, προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.499,92 ευρώ 
χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου και ειδικότερα:

 Προμήθεια φαρμάκων καταφυγίου αδέσποτων ζώων -τεστ διάγνωσης για την λεισμανίαση
Κ.Α.Ε. 70.6699.04

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:ΥΠΟΜΑΔΑ Α1+ΥΠΟΟΜΑΔΑΒ1+ΟΜΑΔΑ 
Γ=15.828,53€+56.457,81€+1.499,92€=73.786,26€

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, προϋπολογίζεται μετά από έρευνα που 
διενέργησε το Τμήμα στις αντίστοιχες τιμές που αναφέρονται στο Δελτίο τιμών 
φαρμάκων (Υ.Α.4/6/2014) και του   αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των προσφορών 
που έχουμε δεχθεί και στις οποίες στηρίζεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. Στην 
περίπτωση που αυτές αλλάξουν, θα αλλάξει και ο προϋπολογισμός.
Σε περίπτωση που προκύψουν ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις θα προσαρμοστούν με τις 
νέες τιμές.

Τύπου: Versican Plus DP

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ 1.327,36

ΦΠΑ 13% 172,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 1.499,92
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                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Καστοριά    01-12-2020                                       Καστοριά     01-12-2020                            

 Οι  Αρμόδιοι υπάλληλοι                                       Η α/α Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                          Oικονομικών Υπηρεσιών

                     

   ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                  ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΗ

                 ΔΡΑΣΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. 
«ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                            ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ:   110.227,18€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμάκων , αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου 
Δήμου Καστοριάς και Νομικών Προσώπων έτους 
2020-2021

         Αριθμός Μελέτης     41/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια αυτή πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα αναφερθούν κατωτέρω για 
να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή τους, που θα καθιστά 
δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των προϊόντων. Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω 
προϊόντων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’).Τα 
υλικά φαρμακείου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. Αν 
κατά την παραλαβή βρεθούν είδη τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και 
δεν γίνονται δεκτά από το φορέα προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάστασή τους, 
με δικά του έξοδα και χωρίς καμία αποζημίωση και σε προθεσμία, που θα του ορίζεται από τον 
φορέα της προμήθειας.
                                                              

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). 
  Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές 

ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου 
της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται 
στη συσκευασία. 

 Η πρώτη παράδοση να γίνει όχι αργότερα από ένα μήνα, από την ημερομηνία σύναψης της 
εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο Σύμβασης, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά 
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

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

                                                          ΟΜΑΔΑ Α

ΦΑΡΜΑΚΑ & ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
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Καπτοπρίλη ενδείκνυται για την υπέρταση , χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και για έμφραγμα του 
μυοκαρδίου συσκευασία κουτί 20 δισκίων 50mg .
Παρακεταμόλη απλή 500mg για αναλγητική και αντιπυρετική δράση σε συσκευασία 20 δισκίων.
Παρακεταμόλη αναβράζουσα 500mg για αναλγητική και αντιπυρετική δράση σε συσκευασία 16 
δισκίων.
Υδροξείδιο του αργιλίου + Υδροξείδιο του μαγνησίου + Σιμεθικόνη 25+282+85mg Για 
εξουδετέρωση της γαστρικής έκκρισης (αντιόξινο) κουτί 60 δισκίων .
 Λοπεραμίδη για την αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας διάρροιας σε συσκευασία κουτί 6 χαπιών 
των 2mg
Διμεθινδένη αντισταμινικό για τοπική χρήση , αντικνησμώδες σε συσκευασία κουτί με γέλη 0,1% , 
30g .
Φουσιδικό οξύ + βιταμεθαζόνη 2%+1%,κρέμα ως αντιφλεγμονώδης , αντικνησμώδης αλοιφή σε 
δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο 30g.
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ για την αντιμετώπιση κεφαλαλγιών , νευραλγιών , μυαλγιών,οδονταλγιών 
σε συσκευασία 20 δισκίων x500 mg.
Λεβοσετιριζίνη για αντιισταμινική χρήση σε συσκευασία δισκίων 5 mg.
Κορτιζόλη 500mg /vial ως  αντιφλεγμονώδες φλοιοεπινεφριδικόν στεροειδές σε ενέσιμη μορφή 
των 4ml.
Βουτυλοσκοπολαμίνη 10mg για κωλικούς νεφρού, εντέρου σε συσκευασία των 20 δισκίων.
Μεφαιναμικό οξύ 500mg Αναλγητικό-Αντιπυρετικό-Αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 15 
ταμπλέτων.
Ρανιτιδίνη 50mg/φιαλίδιο  κατά των στομαχικών διαταραχών και της δυσπεψίας σε ενέσιμη μορφή 
των 2ml σε συσκευασία των 5 αμπουλών.
Μεθυλπρεδνιζολόνη ενέσιμο λυόφιλο των 125mg/φιαλίδιο κορτικοστεροειδές.
Τομπραμυκίνη 0,3% σε οφθαλμική αλοιφή των 3,5gr.
Δικλοφαινάκη 1% ως γέλη αναλγητικό –αντιφλεγμονώδες σε σωληνάριο 100gr.
Δικλοφαινάκη 50mg αναλγητικό –αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 20 ταμπλέτων.
 Ρανιτιδίνη 150mg  κατά των στομαχικών διαταραχών και της δυσπεψίας σε συσκευασία blist, 20 
ταμπλέτων.
Ιβουπροφαίνη 400 mg Αναλγητικό-Αντιπυρετικό-Αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 20 
ταμπλέτων.
Ιβουπροφαίνη 600 mg Αναλγητικό-Αντιπυρετικό-Αντιφλεγμονώδες σε συσκευασία blist, 24 
ταμπλέτων.
Παρακεταμόλη 120mg/5ml για αναλγητική και αντιπυρετική δράση ως σιρόπι των 150ml.
Λεβοσετιριζίνη 0,5mg/ml για αντιισταμινική χρήση ως σιρόπι των 200ml.
Φουσιδικό οξύ 2%,κρέμα ως αντιβιωτική αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης 
συσκευασία σωληνάριο 30g.
Βάμμα ιωδίου 2% για αντισηπτική και απολυμαντική εξωτερική χρήση σε συσκευασία 65 ml.
Παρακεταμόλη-Κιτρική ορφεναδρίνη 450+35mg αναλγητικό-χαλαρωτικό των σκελετικών μυών 
σε συσκευασία blist, 30 ταμπλέτων.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6017a595346509bbc012ca0d στις 01/02/21 13:04

81

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%).Δερματικό διάλυμα με αντισηπτική 
δράση φιαλίδιο των 240ml.
Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone Iodine 10%).Δερματικό διάλυμα με αντισηπτική 
δράση φιαλίδιο των 30ml.
Φουροσεμίδη 20mg/2ml.Για χρήση σαν φάρμακο παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος σε  
ενέσιμη μορφή των 2ml σε συσκευασία των 5 αμπουλών.
Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ. Αντισηπτικό κολλύριο σε συσκευασία των 10ml.
Μουπιροσίνη αντιβιοτική αλοιφή  εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο των 15gr.
Δινιτρικός ισοσορβίτης 5mg για την προφύλαξη και αντιμετώπιση των παροξυσμών στηθάγχης 
σε συσκευασία blist, 40 ταμπλέτων.
Κλονιδίνη για θεραπεία της υπέρτασης. Σε  ενέσιμη μορφή των 0,15mg σε συσκευασία των 5 
αμπουλών.
Θειοκολχικοσίδη 4mg/2ml. Χαλαρωτικό των μυών με αντιφλεγμονώδη  και αναλγητική δράση. Σε  
ενέσιμη μορφή των 2ml σε συσκευασία των 10 αμπουλών.
Δικλοφενάκη 75mg/3ml.Για θεραπεία αρθροπαθειών και μυοσκελετικών παθήσεων. Σε  ενέσιμη 
μορφή των 3ml σε συσκευασία των 5 αμπουλών.
Μομεταζόνη 0,1% κρέμα εξωτερικής χρήσης με τοπική αντιφλεγμονώδη ιδιότητα σε συσκευασία 
σωληνάριο των 30gr.
Μεθυλπρεδνιζολόνη 4mg ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση ποικίλων παθολογικών 
καταστάσεων σε συσκευασία blist, 50 ταμπλέτων.
Δεξαμεθαζόνη 2mg/ml με αντιφλεγμονώδη δράση σε φιαλίδιο των 10ml με σταγονόμετρο.
Τοπικό αντιμικροβιακό αερόλυμα για τοπική επουλωτική χρήση  σε συσκευασία των 74gr.
Λιδοκαϊνη 2% γέλη εξωτερικής χρήσης ,χρήση ως τοπικό αναισθητικό σε σωληνάριο των 30g.
Ομεπραζόλη 20mg/cap, μειώνει τη γαστρική έκκριση οξέος 
Τρικλοκαρβάνη δρα ως αντισηπτικός παράγοντας 
Χλωροεξιδίνη 4% 250 ml δρα ως αντισηπτικός παράγοντας

Γλωσσοπίεστρα .Αποστειρωμένα ξύλινα μιας χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων.
Τριγωνικός επίδεσμος.Nα είναι πυκνής ύφανσης από 100% βαμβάκι ,να έχει επαρκή υποστήριξη 
για επείγουσα ανάγκη ακινητοποίησης άνω άκρων, να συγκρατεί το χέρι σταθερά και σε κατάλληλη 
θέση, να είναι ανθεκτικός σε σχισίματα και νερά,να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας 
χρήσης , διαστάσεων 90cmx 90cmx130 cm.
Βαμβάκι . Να είναι 100% καθαρό υδρόφιλο. Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 70gr.
Αποστειρωμένη γάζα 17 cmx30cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα .
Αποστειρωμένη γάζα 8 cmx10cm σε συσκευασία των 50 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 100% 
βαμβακερή γάζα .
Αποστειρωμένη γάζα 8 cmx15cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα.
Αποστειρωμένη γάζα 7,2 cmx5cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα.
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Αποστειρωμένη γάζα 15 cmx15cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 
100% βαμβακερή γάζα.
Αποστειρωμένη γάζα 36 cm x 40cm σε συσκευασία των 10 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 
100% βαμβακερή γάζα .
Επίδεσμος 2,5 x 0,05 m ,2,5 x 0,10 m,4,5 x 0,08 m
Να ασφαλίζει με γατζάκια .Να είναι εύκολος στη χρήση του. Να προσφέρει αποτελεσματική 
υποστήριξη σε τραυματισμένους μύες, συνδέσμους-αδύναμες στραμπουλιγμένες αρθρώσεις. Να 
είναι σύνθεσης βαμβάκι, πολυαμιδίου και ελαστίνης. 
Σύριγγες 5ml .Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα. Η υψηλή 
διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της 
ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και 
διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου. Σε ατομική συσκευασία. Κουτί των 
100τεμαχίων.
Σύριγγες 10ml Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα. Η υψηλή 
διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της 
ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και 
διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου. Σε ατομική συσκευασία. 
Ταινίες σακχάρου  για χρήση σε συστήματα ελέγχου σακχάρου αίματος . Διατίθεται σε κουτί των 
50τεμ.
Ταινίες για σακχαρόμετρο για χρήση σε συστήματα ελέγχου σακχάρου αίματος .Διατίθεται σε 
κουτί των 50τεμ.
Αιμοστατικός επίδεσμος αποστειρωμένος για χρήση σε τραύματα με βαριά αιμορραγία, να 
καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο, αποστειρωμένη συσκευασία μεγάλης απορροφητικότητας 
διαστάσεων 6cm X8cm, να μην κολλάει στο τραύμα και να αφαιρείται εύκολα.
Σύριγγα  ινσουλίνης αποστειρωμένη 1 ml με βελόνα . Η βελόνα είναι προσαρμοσμένη στην 
σύριγγα. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.
Λευκοπλάστης υφασμάτινη ταινία , να κόβεται με το χέρι, να παρέχει ισχυρή και σταθερή 
εφαρμογή στο δέρμα ακόμα και όταν βραχεί, δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και επιτρέπει 
τον αερισμό του τραύματος, διαστάσεων 5MX7,5CM.
Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός, υποαλλεργικοί με κατά μήκος ελαστικότητα. Η 
ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 60% ,να προσφέρουν καλή συμπίεση με μικρή πίεση, 
να είναι ανεκτοί από το δέρμα 10cm x4.5 m.
Αποστειρωμένες λαβίδες Μιας χρήσης ανατομικές λαβίδες από πλαστικό, με στρογγυλεμένα και 
πλατιά άκρα. Η ανάγλυφη λαβή εγγυάται ασφάλεια κατά τον χειρισμό ακόμη και με γάντια ή υγρά 
χέρια. Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία blister.
Νάρθηκες από Zimmer  μήκους 50cm Νάρθηκες αλουμινίου που είναι παραγεμισμένος στη μία 
πλευρά, και έχει σχεδιαστεί για διάφορους τραυματισμούς. Συσκευασία των 10τεμαχίων.
Νάρθηκας  ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθάλαμους που εξασφαλίζει άκαμπτη 
υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγμάτων άνω και κάτω άκρων.
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη . Να είναι υποαλλεργικοί & άνετοι . Να 
επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Σε διάφορα μεγέθη και 
συσκευασία των 40τεμαχίων.
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη . Να είναι υποαλλεργικοί & άνετοι . Να 
επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Σε διάφορα μεγέθη και 
συσκευασία των 20τεμαχίων.
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Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι χρωματιστοί με γάζα αποστειρωμένη . Να είναι υποαλλεργικοί 
,αδιάβροχοι & άνετοι . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του. Σε 
διάφορα μεγέθη και συσκευασία των 20τεμαχίων.
Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 20cmx10cm, 10cmx10cm από υψηλής ποιότητας 100% 
βαμβακερή γάζα . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να κολλάνε πάνω του.
Διχτάκι κεφαλής για συγκράτηση περιμετρικής επίδεσης.Από  μαλακό, λευκό, ελαστικό, 
υφασμάτινο δίχτυ .Η ειδική κατασκευή του να εγγυάται ότι μπορεί να τεντωθεί χωρίς τον φόβο να 
σχιστεί. . Να αφήνει την περιοχή εφαρμογής να αναπνέει και διευκολύνει την παρακολούθηση του 
τραύματος εξασφαλίζοντας την συγκράτηση της γάζας/επιθέμα σταθερά στη θέση της, χωρίς να 
περιορίζει την κίνηση του ασθενούς. 
Πεταλούδες αιμοληψίας. Σχεδιασμένες για μέγιστη ασφάλεια τόσο για έγχυση όσο και για 
συλλογή αίματος. Να διαθέτουν μια ημιδιαφανή, ολοκληρωμένη, προστατευτική θωράκιση που 
επιτρέπει την ενεργοποίηση με το ένα χέρι αμέσως μετά τη χρήση, για να ελαχιστοποιήσει τον 
κίνδυνο τραυματισμών από βελόνες καθώς και την αποφυγή της αναδρομής του αίματος.
Βελόνες μέτρησης σακχάρου λεπτές βελόνες για τη μέτρηση σακχάρου. Nα είναι μιας χρήσης 
για να αποφευχθεί η πιθανότητα μόλυνσης. Ο προστατευτικός δίσκος να αφαιρείται με 
περιστροφή. Σε συσκευασία των 100τεμαχίων.
Σύριγγα σίτισης 60ml. Πλαστικιά χωρίς βελόνα μιας χρήσεως, μη τοξική, αποστειρωμένη και 
συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία.
Βελόνα σύριγγας ινσουλίνης 27 G να είναι  αποστειρωμένη και μιας χρήσης.
Βελόνα πράσινη 21G αποστειρωμένη  και μιας χρήσης .
Aυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία διαστάσεων 5cmx4,6m να κόβεται με το χέρι, να παρέχει ισχυρή 
και σταθερή εφαρμογή στο δέρμα ακόμα και όταν βραχεί, δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες 
και επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος.
Καθετήρας κύστεως (2way) δύο οδών απο σιλικόνη για στενώσεις ουρήθρας.
Έμπλαστρο για οσφυαλγίες και πόνους μυών με κύρια δραστική του ουσία την καψαϊκίνη.
Αυτοκόλλητα ράμματα να είναι αποστειρωμένα ,να διαθέτουν αποστειρωμένη, αναπνέουσα 
κολλητική ταινία ενισχυμένη με πολυμερή νημάτια, για ισχυρό, αξιόπιστο κλείσιμο των τομών και 
των τραυματισμών του δέρματος.
Βελόνα λεπτή μπλε  για  αιμοληψία 0,60χ25mm G23 αποστειρωμένη  και μιας χρήσης.
Οξυζενέ Να είναι ήπιο αντισηπτικό, μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο για εξωτερική δερματική 
χρήση.Σε συσκευασία των 200ml.
Κουτί φαρμακείου μεταλλικό με εσωτερικό ράφι και κλειδαριά ασφαλείας.
Σερβιέτες με φτερά σε μέγεθος normal σε συσκευασία 10 τεμαχίων.
Παγοκύστη με gel. Παγοκύστη που περιέχει εσωτερικά μη τοξικό gel επαναχρησιμοποιούμενη για 
κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία.
Κρέμα για εγκαύματα .Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου 
δέρματος 100gr.
Κρέμα για εγκαύματα .Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου 
δέρματος 30gr.
Ζελέ υπέρηχου υδατοδιαλυτό ,μη λιπαρό μη ερεθιστικό σε συσκευασία των 5lt.
Stick αμμωνίας για τσιμπήματα εντόμων-τσουχτρών 15 ml.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6017a595346509bbc012ca0d στις 01/02/21 13:04

84

Oφθαλμικό διάλυμα. Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου και αποσταγμένου νερού για πλύση 
σε συσκευασία των 500 ml.
Αλοιφή για μώλωπες για ανακούφιση του πόνου σε μύες, τένοντες και δέρμα, ιδίως όταν αυτά 
υπόκεινται σε εξωτερικές σκληρές συνθήκες πίεσης όπως είναι οι τραυματισμοί, τα διαστρέμματα, 
οι τενοντίτιδες και η υπερβολική κόπωση των μυών σε συσκευασία των 100ml.
Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός σε συσκευασία 1 lt,και πλαστικών φυσίγγων 5 ml. 
Παραφινέλαιο 100% ορυκτέλαιο φαρμακευτικής τάξης.Άχρωμο, άοσμο, σε συσκευασία του 1 lt.
Αυχενικό κολάρο μαλακό μέγεθος medium .Άνετο και εύκολο στη χρήση, κατασκευασμένο από 
αφρώδες υλικό, φιλικό προς το δέρμα.
Αυχενικό κολάρο σκληρό μέγεθος medium , αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, άκαμπτο υλικό, φιλικό 
προς το δέρμα.
Νάρθηκας ποδοκνημικής με αεροθαλάμους. Κατασκευή δύο τμημάτων (πρόσθιο - οπίσθιο) από 
πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πολλαπλές αεροφόρες τομές.Με 
εξωτερικούς αντιολισθητικούς αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης.
Να διαθέτει υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση υψηλής άνεσης  αντιαλλεργική, αεριζόμενη, 
αντιεφιδρωτική, μη τοξική.Το σύστημα αεροθαλάμων να προσφέρει ακριβή και τέλεια κατανομή της 
πίεσης του αέρα,να οδηγεί στη μείωση του Οιδήματος και του Αιμάρθρου σε κάθε φάση 
Αποθεραπείας, Συντηρητικής ή Μετεγχειρητικής.
Νάρθηκας άνω άκρου με αεροθαλάμους Κατασκευή από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους 
υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πολλαπλές αεροφόρες τομές.Με εξωτερικούς αντιολισθητικούς 
αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης.Να διαθέτει υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση υψηλής 
άνεσης  αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική, μη τοξική.Το σύστημα αεροθαλάμων να 
προσφέρει ακριβή και τέλεια κατανομή της πίεσης του αέρα,να οδηγεί στη μείωση του Οιδήματος 
και του Αιμάρθρου σε κάθε φάση Αποθεραπείας, Συντηρητικής ή Μετεγχειρητικής.

Εξεταστικό ρολό να είναι πλαστικοποιημένο για την κάλυψη της ιατρικής εξεταστικής κλίνης.

Σερβιέτες με φτερά σε μέγεθος normal σε συσκευασία 10 τεμαχίων.
Παγοκύστη με gel. Παγοκύστη που περιέχει εσωτερικά μη τοξικό gel επαναχρησιμοποιούμενη για 
κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία.
Κρέμα για εγκαύματα .Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου 
δέρματος 100gr.
Κρέμα για εγκαύματα .Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου 
δέρματος 30gr.
Ζελέ υπέρηχου υδατοδιαλυτό ,μη λιπαρό μη ερεθιστικό σε συσκευασία των 5lt.
Stick αμμωνίας για τσιμπήματα εντόμων-τσουχτρών 15 ml.
Oφθαλμικό διάλυμα. Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου και αποσταγμένου νερού για πλύση 
σε συσκευασία των 500 ml.
Αλοιφή για μώλωπες για ανακούφιση του πόνου σε μύες, τένοντες και δέρμα, ιδίως όταν αυτά 
υπόκεινται σε εξωτερικές σκληρές συνθήκες πίεσης όπως είναι οι τραυματισμοί, τα διαστρέμματα, 
οι τενοντίτιδες και η υπερβολική κόπωση των μυών σε συσκευασία των 100ml.
Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός σε συσκευασία 1 lt,και πλαστικών φυσίγγων 5 ml. 
Παραφινέλαιο 100% ορυκτέλαιο φαρμακευτικής τάξης.Άχρωμο, άοσμο, σε συσκευασία του 1 lt.
Αυχενικό κολάρο μαλακό μέγεθος medium .Άνετο και εύκολο στη χρήση, κατασκευασμένο από 
αφρώδες υλικό, φιλικό προς το δέρμα.
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Αυχενικό κολάρο σκληρό μέγεθος medium , αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, άκαμπτο υλικό, φιλικό 
προς το δέρμα.
Νάρθηκας ποδοκνημικής με αεροθαλάμους. Κατασκευή δύο τμημάτων (πρόσθιο - οπίσθιο) από 
πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πολλαπλές αεροφόρες τομές.Με 
εξωτερικούς αντιολισθητικούς αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης.
Να διαθέτει υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση υψηλής άνεσης  αντιαλλεργική, αεριζόμενη, 
αντιεφιδρωτική, μη τοξική.Το σύστημα αεροθαλάμων να προσφέρει ακριβή και τέλεια κατανομή της 
πίεσης του αέρα,να οδηγεί στη μείωση του Οιδήματος και του Αιμάρθρου σε κάθε φάση 
Αποθεραπείας, Συντηρητικής ή Μετεγχειρητικής.
Νάρθηκας άνω άκρου με αεροθαλάμους Κατασκευή από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους 
υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πολλαπλές αεροφόρες τομές.Με εξωτερικούς αντιολισθητικούς 
αυτοκόλλητους ιμάντες στερέωσης.Να διαθέτει υφασμάτινη ολοκληρωμένη επένδυση υψηλής 
άνεσης  αντιαλλεργική, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική, μη τοξική.Το σύστημα αεροθαλάμων να 
προσφέρει ακριβή και τέλεια κατανομή της πίεσης του αέρα,να οδηγεί στη μείωση του Οιδήματος 
και του Αιμάρθρου σε κάθε φάση Αποθεραπείας, Συντηρητικής ή Μετεγχειρητικής.

Εξεταστικό ρολό να είναι πλαστικοποιημένο για την κάλυψη της ιατρικής εξεταστικής κλίνης.

Φυσιολογικός ορός αποστειρωμένος για μύτη ή μάτια συσκευασία των 5ml.
Κουτί φαρμακείου μεταλλικό με εσωτερικό ράφι και κλειδαριά ασφαλείας.

                                                            ΟΡΓΑΝΑ
Θερμόμετρο αναλογικό. Μη τοξικό με υγρό μέτρησης φιλικό προς το περιβάλλον – υψηλής 
ακρίβειας +/-1οC , Κλίμακα θερμοκρασίας από 35 – 42οC. Να υπάρχει δυνατότητα πλήρους 
απολύμανσης και εύκολου καθαρισμού, χωρίς επιπρόσθετα αναλώσιμα. Η ένδειξη να παραμένει 
σταθερή και μετά την απομάκρυνση από τον ασθενή. Η θερμομέτρηση του ασθενούς να γίνεται σε 
χρόνο 1 – 1,5 min.
Θερμόμετρα ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο πυρετού με ευανάγνωστη, διαυγή ψηφιακή 
οθόνη. Χρόνος μέτρησης περ. 60-90 δευτ. Ακουστικό σήμα για υπόδειξη της ετοιμότητας 
λειτουργίας και της ολοκλήρωσης της μέτρησης. Αποθήκευση της μέτρησης. Αυτόματη 
απενεργοποίηση. Με αδιάβροχο και άθραυστο περίβλημα. Να απολυμαίνεται. Με μπαταρία 
μεγάλης διάρκειας.
Περιχειρίδα πιεσομέτρου υφασμάτινη με καδένα 22-32 cm.Κατάλληλη για όλα τα αναλογικά και 
υδραυλικά πιεσόμετρα.
Πιεσόμετρα αναλογικό με πουάρ με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο , ακουστικά από 
σιλικόνη,βαμβακερή περιχειρίδα με συνθετικό περίβλημα , πουάρ άμεσης επαναφοράς , κλειδί 
ρύθμισης μανόμετρου , υψηλής ποιότητας μανόμετρο , μαλακό τσαντάκι μεταφοράς.

Οξύμετρο .Παλμικό οξύμετρο δακτύλου που παρακολούθεί  και ελέγχει το επίπεδο του κορεσμού 
του αίματος σε οξυγόνο (SpO2) και τους καρδιακούς παλμούς.Xρησιμοποιεί την τεχνολογία 
ανάκλασης παλμών και μετρά με ακρίβεια και αξιοπιστία, απεικονίζοντας τα αποτελέσματα στην 
φωτιζόμενη οθόνη της συσκευής.

ΟΜΑΔΑ Β

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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Aλκοολούχος Λοσιόν 70ο για απολύμανση , με αντισηπτική δράση 
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών  σε υγρή μορφή και gel. Aλκοολούχο αντισηπτικό 
διάλυμα που δε θέλει ξέβγαλμα με νερό .Σε συσκευασία 600ml,1lt,4lt εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ .
Αντιβακτηριδιακό-απολυμαντικό επιφανειών SPRAY 500ml Nα προλαμβάνει την εξάπλωση 
των βακτηριδίων και  να συμβάλλει στην υγιεινή των χώρων Να  εξουδετερώνει το 99,9% των 
βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένων των Ε.coli, Σαλμονέλας, MRSA και των Ιών της γρίπης τύπου 
Α Η1Ν1. Να  αφαιρεί το 90% των αλλεργιογόνων. Χωρίς οσμή, χρώμα, χλώριο.
Ολόσωμες στολές προστασίας μιας χρήσης. Από πολυπροπυλένιο σε χρώμα λευκό,με 
κουκούλα με ελαστικό σφίξιμο,να κλείνει με φερμουάρ, με ελαστικό σφίξιμο στους καρπούς, στη 
μέση και στους αστραγάλους.
Μάσκα προσωπίδας πλαστική. Να είναι αντιθαμβωτική, ελαφριά, εύκολη στη χρήση, 
ρυθμιζόμενη στο κεφάλι ,να προσφέρει διαυγή περιφερειακή όραση , να προστατεύει από 
αιωρούμενα σωματικά (και μη) υγρά και να είναι πολλαπλών χρήσεων.

Χειρουργική μάσκα με λάστιχο. Να είναι υποαλλεργική και πολύ άνετη στην αναπνοή. Με 
παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη εφαρμογή και πλήρη επικάλυψη του 
κάτω μέρους του προσώπου. Με μακρύ επιρρήνειο έλασμα. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.
Μάσκα απλή μιας χρήσης Μάσκα προσώπου. Να είναι σε χρώμα λευκό, με λαστιχάκι στήριξης 
για το πρόσωπο. Να είναι ιδιαίτερα ελαφριά να έχει κυπελλοειδές σχήμα και παρέχει άριστο οπτικό 
πεδίο  και μικρή αντίσταση αναπνοής. Με αλουμινένιο έλασμα μύτης.
Μάσκα πλενόμενη. Υφασμάτινη μάσκα με άνετα ελαστικά στήριξης, κατάλληλη για καθημερινή 
χρήση
Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου. Γυαλιά προστασίας αντιθαμβωτικά, με διάφανο τζάμι 
πανοραμικό , με προστασία πλευρική και μπροστινή. Με μεγάλη προσαρμοστικότητα στο 
πρόσωπο.
Σκουφάκια μιας χρήσης. Κατασκευασμένα από συγκολλημένες ίνες Πολυπροπυλενίου. 
Ασφαλίζουν τα μαλλιά και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μόλυνσης, μαλακά μη-υφασμένα, 
κατασκευασμένα για άνεση και ασφάλεια. Ελαστική επένδυση διατηρούν την κόμη των μαλλιών.
Ποδιά πλαστική μιας χρήσης. Ποδιά κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό. Η ποδιά είναι μιας 
χρήσης ,σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.
Ποδονάρια μιας χρήσης. Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι 
αδιάβροχα ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών.
Γάντια Latex,μιας χρήσης, κατασκευασμένα από 100% latex σε λευκό χρώμα, μή αποστειρωμένα. 
Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Σε συσκευασία των 
100τεμαχίων.
Γάντια Νιτριλίου,μιας χρήσης, κατασκευασμένα από νιτρίλιο ,μή αποστειρωμένα. 
Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Σε συσκευασία των 
100τεμαχίων.
Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης.Να είναι αποστειρωμένα. Να είναι μίας χρήσης. Να είναι 
ανθεκτικά και ασφαλή. Να είναι σε συσκευασία του ενός. Μέγεθος medium.

                                                      ΟΜΑΔΑ Γ
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 Αμοξυκιλλίνη με Κλαβουλανικό: Αντιβιοτικό για λοιμώξεις από μικροβιακά στελέχη, τα 
οποία παράγουν λακταμάση και στα οποία δεν είναι δραστική μόνη η αμοξυκιλλίνη, όπως 
λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιογεννητικού, δέρματος και μαλακών μορίων, οστών και 
αρθρώσεων, ενδοκοιλιακή σήψη και προφυλακτικώς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Σε μορφή 
δισκίου των 500 mg

 Sarolaner/moxidectin/pyrantel: Αντιπαρασιτικό για τη θεραπεία των παρασιτώσεων από 
κρότωνες (τσιμπούρια), από ψύλλους και από σαρκοκοπτική ψώρα. Σε μορφή μασώμενων 
δισκίων σε συσκευασία των 3Χ 20mg, 3Χ 40mg, 3Χ 60mg.

 Praziquantel, pyrantel, Febantel: Αντιπαρασιτικό για θεραπεία των μικτών μολύνσεων 
από νηματώδη και κεστώδη. Σε μορφή δισκίου που θα περιέχει: Praziquantel 50 mg, Pyrantel 50 
mg (ισοδύναμο με 144 mg pyrantel embonate) και Febantel 150 mg.

 Phoxim: Αντιπαρασιτικό για την καταπολέμηση της σαρκοπτικής ψώρας, των φθειρών, των 
μυγών, των κροτώνων και των άλλων εξωπαρασίτων των σκύλων. Σε μορφή διαλύματος 
συσκευασίας 250ml.

 Spray Ψευδαργύρου: Επουλωτικό σπρέι για δερματικές αλλοιώσεις με βάση τον 
ψευδάργυρο. Σε μορφή σπρέι συσκευασίας 200ml.

   Χλωροτετρακυκλίνη: Σπρέι αντιβιοτικό για την πρόληψη λοιμώξεων επιφανειακών 
τραυματικών ή χειρουργικών τραυμάτων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους 
στη χλωροτετρακυκλίνη. Σε μορφή σπρέι συσκευασίας 221ml.

 Εμβόλιο Κουταβιών: Ενεργητική ανοσοποίηση σκύλων από την ηλικία των 6 εβδομάδων 
για την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από τον ιό 
της νόσου του Carré, για την πρόληψη των κλινικών συμπτωμάτων, της λευκοπενίας και της 
απέκκρισης του ιού που προκαλούνται από τον παρβοϊό του σκύλου. Σε μορφή ενέσιμου 
διαλύματος, λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Καστοριά     01-12-2020                                       Καστοριά     01-12-2020                            

 Η  Αρμόδια υπάλληλος                                       Η α/α Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                        Oικονομικών Υπηρεσιών 

                    

   ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                              ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΗ

       

       ΔΡΑΣΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμάκων , αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου 
Δήμου Καστοριάς και Νομικών Προσώπων έτους 
2020-2021

         Αριθμός Μελέτης     41/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών για την «Προμήθεια φαρμάκων , 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου », προϋπολογισμού δαπάνης  110.277,18€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ), για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς, του Νομικού Προσώπου 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ., της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Ν.Π.Ι.Δ., της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ., της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καστοριάς Ν.Π.Δ.Δ και του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς,για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016)

β) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) και του Ν.4111/13 (ΦΕΚ Α΄18)

γ)της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

δ)της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

2) Η παρούσα μελέτη

3) Οικονομική προσφορά

ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προμήθεια αφορά τον Δήμο Καστοριάς και τα Νομικά του Πρόσωπα, είναι ενιαία ως προς την 
διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίηση της.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Τιμές προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά είτε για μία υποομάδα ή ομάδα ή 
περισσότερες είτε για το σύνολο των υποομάδων ή ομάδων.
Όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας της κάθε υποομάδας ή ομάδας, 
δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
Παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή,  όμως 
δεν μπορεί η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο κάθε ομάδας να υπερβαίνει την συνολική ενδεικτική 
τιμή της αντίστοιχης υποομάδας - τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης 
Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν του συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, 
προσμετρούμενες από την  επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του 
Διαγωνισμού.
Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το σύνολο των φαρμάκων 
είτε σε ένα διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομικότερη, είτε σε περισσοτέρους 
προμηθευτές, η προσφορά των οποίων κρίθηκε οικονομικότερη για το προσφερόμενο από αυτούς 
είδος.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται 
να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση 
και να καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, και δεν καταθέσει την κατά το επόμενο άρθρο 
εγγύηση, κηρύσσεσαι υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση Δ.Σ (ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου) σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο – Τόπος και χρόνος παράδοσης

Τόπος παράδοσης: ορίζεται ο χώρος που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο Δήμος Καστοριάς. Η 
παράδοση των ποσοτήτων  θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες των Υπηρεσιών. 
Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά 
μέσα.
Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της 
πίστωσης  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, 
μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) 
ή του ποσοστού έκπτωσης, μετά την ανάδειξη του προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησης τους. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση 
των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία επί του εδάφους. Επίσης είναι υπεύθυνος για 
κάθε ζημία που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της παράδοσης 
αυτών.
Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
υπηρεσίας, σε διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση αυτής. Ο 
προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, να εφοδιάσει με την παραγγελθείσα ποσότητα .
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ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς να προσκομίσουν 
και εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.&.Δ. για ποσό ίσο με το 2% 
του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ για τις ομάδες ή υποομάδες που λαμβάνουν μέρος, η οποία 
πρέπει να έχει ισχύ για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την 
εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με εγγύηση ίση προς 5% του συμβατικού προϋπολογισμού 
χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή 
της σύμβασης ή κατά την υπογραφή αυτής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον 
προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 9ο – Έλεγχος 
1. Ο προμηθευτής εκάστου είδους εγγυάται ότι τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους 
όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων , θα έχουν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 
ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα  που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) 
ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικού που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 
αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής των νέων σε 
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων υλικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 
παραγγελίες.

ΑΡΘΡΟ 10ο - Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου – Κυρώσεις 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
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3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευτικά, οι κυρώσεις 
του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, 
καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα 
από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Σε 
περίπτωση ανάδειξης περισσότερων προμηθευτών, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της 
δημοπρασίας θα βαρύνουν αναλογικά τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Καστοριά    01-12-2020                                       Καστοριά     01-12-2020                            

 Η  Αρμόδια υπάλληλος                                      Η α/α Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                       Οικονομικών Υπηρεσιών

                     

   ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                               ΠΕΤΜΕΖΑ ΜΑΓΔΑΛHΝΗ

                 ΔΡΑΣΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ
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Δι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Φαρμάκων, αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού & ειδών 
φαρμακείου Δήμου Καστοριάς και 
Νομικών Προσώπων έτους 2020-2021

         Αριθμός Μελέτης     41/2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
            

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤ.ΦΠΑ     

1 Oμεπραζόλη τύπου PENRAZOL GR 
CAP20MG/CAP BTX28 τμχ 2 6%

2 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 2 6%

3 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1%(W/W) ΤΒx30G τμχ 2 6%

4
Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 2 6%

5
Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% 
FLX10ML τμχ 3 6%

6 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση 
Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 1 6%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤ.ΦΠΑ     

7
Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 4 6%

8
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 2 6%

9 Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 2 6%

10
Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 2 6%

11 Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 
2% W/W TUBx15G τμχ 2 6%

12 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 30 6%

13 Φουροσεμίδη-τύπου LASIX INJ.SOL 20MG/2ML 
AMP BTx5 AMPx2 ML τμχ 2 6%

14 Οξυζενέ 200 ML τμχ 2 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ.Φ
ΠΑ     

1 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 1 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 10 6%

3
Παρακεταμόλη τύπου  DEPON MAXIMUM 
EF.TAB 1G/TAB BTx TUB x 8 
TAB(ANABΡΑΖΟΝΤΑ) τμχ 8 6%

4
Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 3 6%

5 Oμεπραζόλη τύπου PENRAZOL GR τμχ 3 6%
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CAP20MG/CAP BTX28

6 Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 
2% W/W TUBx15G τμχ 2 6%

7 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 1 6%

8 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 3 13%

9 Iβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN F.C.TAB 
600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 4 6%

10 Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL DISP.TAB 
50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 1 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 
500MG τμχ 2 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 4 6%

3
Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία -τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 3 6%

4
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-CORTEF 
PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-VIAL(4ML) τμχ 4 6%

5

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου 
SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 2 6%

6

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία τύπου 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 
1x20) τμχ 1 6%

7

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 
1x6) τμχ 1 6%

8
Φουσιδικό οξύ-Βηταμεθαζόνη τύπου FUCICORT 
CREAM 2%+0,1% (W/W) TUBx15 G τμχ 1 6%

9
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση 
Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 2 6%
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10
Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 2 6%

11
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 4 6%

12 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 4 13%

13 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 5 13%

14 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 2 13%

15
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, 
διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 2 13%

16 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 2 13%

17 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 2 13%

18
Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% 
βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 2 13%

19 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 1 13%

20 Οξυζενέ 200 ML τμχ 1 24%

21

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 3 6%

22
Iβουπροφαίνη- τύπου ALGOFREN F.C.TAB 
600MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 8 6%

23
Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL DISP.TAB 
50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) τμχ 2 6%

24
Ομεπραζόλη-τύπου PENRAZOL GR,CAP 20MG/CAP 
BT *28 (σε γυάλινο φιαλίδιο) τμχ 6 6%

25
Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB 
(500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2) τμχ 8 6%

26

Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL  EMULGEL 
GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED PE/ALU/PE-
white) x 100 GR τμχ 6 6%

27
Οφθαλμική αλοιφή-Τομπραμυκίνη-τύπου TOBREX 
EYE.OINT 0,3% TUBx3,5G τμχ 5 6%

28
Παρακεταμόλη-Κιτρική ορφεναδρίνη –τύπου 
NORGESIC TAB (450+35)MG/TAB ΒΤx30 τμχ 2 6%

29

Έμπλαστρο για οσφυαλγίες και πόνους μυών. Mε 
κύρια δραστική του ουσία, την καψαϊκίνη 4,8 mg 
12x18 cm τμχ 10 6%

30 Ελαστικός επίδεσμος 8 cm x 4m τμχ 5 13%

31
Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP 
(10811 UC+2,23MG)/G FLx148G τμχ 2 6%

32 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml τμχ 200 24%

33

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML τμχ 2 6%
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Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 5 6%

2
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 5 6%

3
Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 5 6%

4

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 2 6%

5

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 1 6%

6

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 2 6%

7

Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για 
Πλύση Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 
500 ml τμχ 5 6%

8

Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό 
οξύ τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% 
FLX10ML τμχ 5 6%

9
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 3 6%

10
Μουπιροσίνη-τύπου BACTROBAN OINTMENT 
2% W/W TUBx15G τμχ 2 6%

11 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 2 13%

12 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 5 13%

13 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 3 13%

34 Θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης τμχ 1 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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14
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 3 13%

15 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 3 13%

16 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 3 13%

17
Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 
100% βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 1 13%

18 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 5 13%

19 Οξυζενέ 200 ML τμχ 5 24%

20

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE 
CUT.SOL 10% FLX240ML τμχ 10 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 13 6%

2

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου 
τύπου SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 13 6%

3

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 13 6%

4
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 8 6%

5 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 8 13%

6 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 8 13%

7
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 8 13%

8

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE 
CUT.SOL 10% FLX240ML τμχ 8 6%
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Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 
X 500MG τμχ 1 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 1 6%

3
Αντιισταμινικά δισκία τύπου ΧΟΖΑL TAB 
5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 1 6%

4

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 1 6%

5
Σπασμολυτικά δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF 
C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 1 6%

6 Οξυζενέ 200 ML τμχ 1 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 40 6%

2
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 15 6%

3 Ελαστικός Eπίδεσμος 5cmΧ10cm τμχ 20 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α1.5 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗ ΚΕΠ 
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

4 Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ τμχ 200 13%

5 Γλωσσοπίεστρα (100τμχ) κουτί 1 24%

6 Σύριγγες 5ml τμχ 2.500 24%

7 Σύριγγες 10ml τμχ 5.000 24%

8 Σύριγγες ινσουλίνης 27G-1ml τμχ 200 24%

9
Ταινίες Ζαχαρόμετρου –για ζαχαρόμετρο τύπου 
΄΄On call vivid (ACON)΄΄(50 τεμαχία) κουτί 300 13%

10
Κλονιδίνη-τύπου CATAPRESAN INJ SOL 5AMP X 
0,15MG τμχ 1 6%

11
Sodium chloride 0.9% πλαστικές φύσιγγες 50amp 
x5ml τμχ 1 24%

12
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός -Sodium 
Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 150 6%

13

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 40 6%

14

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML τμχ 4 6%

15
Λιδοκαϊνη-τύπου XYLOCAINE GEL.EXT.US 2% 
W/W TUBx30G τμχ 20 6%

16
Φουσιδικό οξύ-Βηταμεθαζόνη τύπου FUCICORT 
CREAM 2%+0,1% (W/W) TUBx15 G τμχ 12 6%

17 Κρέμα για εγκαύματα 100gr –τύπου Bepanthol τμχ 2 24%

18
Βελόνες λεπτές μπλε για  αιμοληψίες 0,60χ25mm 
G23 τμχ 200 24%

19
Βελόνες μέτρησης σακχάρου σε κουτιά των 50 
ταινιών τμχ 100 24%

20 Πεταλούδες αιμοληψίας G21x3/4 (0.80x19mm) τμχ 200 24%

21 Ιμάντες περίδεσης για αιμοληψίες τμχ 12 24%

22
Σακχαρόμετρα ίδιας μάρκας με τις ταινίες 
μέτρησης τμχ 35 Δωρεάν  

23 Τσιρότα στρόγγυλα μικρά αυτοκόλλητα (50τμχ) κουτί 40 13%

24 Τσιρότα αυτοκόλλητα 19χ72mm(20τμχ) κουτί 50 13%

25 Λευκοπλάστης 5M X 5,0 CM πλάτος τμχ 100 13%

26 Μεταξωτό ρολό λευκοπλαστ 5M X 5,0 CM τμχ 80 13%

27 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 610 13%

28 Πιεσόμετρο αναλογικό μπράτσου τμχ 25 24%

29 Ιατρικό Εξεταστικό ρολό χαρτί 50μ. τμχ 6 24%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

30 Σκαρφιστήρες μέτρησης (ΣΥΣ 100ΤΕΜ) τμχ 100 24%

31 Θερμόμετρα ανέπαφης μέτρησης τμχ 32 24%

32 Οξύμετρα τμχ 20 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 
X 500MG τμχ 1 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 1 6%

3
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 1 6%

4 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 3 13%

5 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 1 13%

6 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 1 13%

7 Οξυζενέ 200 ML τμχ 1 24%

8

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 1 6%

9
Iβουπροφαίνη-τύπου ALGOFREN -F.C TAB 
600MG/TAB BTx20(BLIST 2x10) τμχ 1 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%
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ΣΥΝΟΛ

Ο ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.1                 €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) 
TAB 20 X 500MG τμχ 40 6%

2
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG 
/TAB BTX20 τμχ 60 6%

3

Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA 
EF.TAB (500+65)MG/TAB 
BTx16(FOIST8x2) τμχ 60 6%

4

Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία 
τύπου ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ 
BLISTER) τμχ 40 6%

5

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου 
SOLU-CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL 
BTx1ACT -O-VIAL(4ML) τμχ 20 6%

6

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του 
αργιλίου τύπου SIMECO MINT FLAVOUR 
CHW.TAB (25+282+85)MG/TAB BTx60 
(BLIST 4x15) τμχ 30 6%

7

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά 
δισκία τύπου BUSCOPAN RELIEF 
C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 30 6%

8

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – 
τύπου IMODIUM INSTANT LING.TAB 
2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6) τμχ 30 6%

9
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός -
Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 40 6%

10

Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-
Βορικό οξύ τύπου SEPTOBORE 
EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 40 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

11

Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-
τύπου FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) 
ΤΒx30 G τμχ 40 6%

12 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 60 13%

13 Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ κουτί 60 13%

14 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 100 13%

15 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 40 13%

16

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα 
αποστειρωμένη, διάφορα μεγέθη 40 
τεμάχια κουτί 40 13%

17 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 40 13%

18 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 40 13%

19 Επίδεσμος 4 Χ 0,15 M τμχ 40 13%

20

Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης 
από 100% βαμβάκι (90 
CMX90CMX130CM) τμχ 30 13%

21 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 40 13%

22 Οξυζενέ 200 ML τμχ 60 24%

23

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE 
CUT.SOL 10% FLX240ML τμχ 50 6%

24 Θερμόμετρο αναλογικό τμχ 16 24%

25 Παγοκύστη gel 200GR τμχ 30 24%

26 Πιεσόμετρο αναλογικό τμχ 2 24%

27 Κουτί φαρμακείου μεταλλικό τμχ 6 24%

28 Σερβιέτες με φτερά normal 10τμχ κουτί 80 24%

29 Οξύμετρο τμχ 15 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.2:              €
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ A.3 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 X 
500MG τμχ 40 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 40 6%

3
Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 36 6%

4

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 36 6%

5

Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου 
SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 36 6%

6

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία τύπου 
BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 (BLIST 
1x20) τμχ 36 6%

7

Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB BTx6(BLIST 
1x6) τμχ 36 6%

8
Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός -Sodium 
Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 36 6%

9
Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 36 6%

10
Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 35 6%

11 Αποστειρωμένες γάζες 15X15CMX12τμχ κουτί 80 13%

12 Αποστειρωμένες γάζες 36X40CMX10τμχ κουτί 80 13%

13 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 100 13%

14 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 20 13%

15
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, 
διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 60 13%

16 Επίδεσμος 2,5Χ 0,05 M τμχ 36 13%

17 Επίδεσμος 2,5Χ 0,10 M τμχ 36 13%

18 Επίδεσμος 4 Χ 0,15 M τμχ 36 13%

19
Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% 
βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 36 13%

20 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 36 13%

21 Οξυζενέ 200 ML τμχ 60 24%
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A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

22

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX240ML τμχ 50 6%

23 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά τμχ 18 24%

24 Παγοκύστη gel 200GR τμχ 40 24%

25 Πιεσόμετρο αναλογικό τμχ 2 24%

26 Οξύμετρο τμχ 2 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.3:               €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A.4 Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ &
ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 
20 X 500MG τμχ 2 6%

2
Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 2 6%

3
Λεβοσετιριζίνη   -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 1 6%

4

Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB 
BTx20 (BLIST 1x20) τμχ 1 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4 

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4 
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                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.4:         €

YΠΟΟΜΑΔΑ A.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (τύπου Ασπιρίνη) TAB 20 
X 500MG τμχ 25 6%

2 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB BTX20 τμχ 25 6%

3 Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL EXTRA EF.TAB 
(500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2) τμχ 25 6%

4 Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML 
FLx150ML τμχ 25 6%

5 Λεβοσετιριζίνη -Αντιισταμινικά δισκία τύπου 
ΧΟΖΑL TAB 5MG/TAB BTX30(ΣΕ BLISTER) τμχ 25 6%

6
Αντιόξινα δισκία –Υδροξείδιο του αργιλίου τύπου 
SIMECO MINT FLAVOUR CHW.TAB 
(25+282+85)MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) τμχ 25

6%

7 Λεβοσετιριζίνη - τύπου ΧΟΖΑL ORAL.SOL 
0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML τμχ 25 6%

8
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης τύπου SOLU-
CORTEF PS.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1ACT -O-
VIAL(4ML) τμχ 25

6%

9
Βουτυλοσκοπολαμίνη-Σπασμολυτικά δισκία 
τύπου BUSCOPAN RELIEF C.TAB10MG/TAB BTx20 
(BLIST 1x20) τμχ 25

6%

10
Λοπεραμίδη -Αντιδιαρροικά δισκία – τύπου 
IMODIUM INSTANT LING.TAB 2MG/TAB 
BTx6(BLIST 1x6) τμχ 25

6%

11 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός για Πλύση 
Ματιών-Sodium Chloride 0.9% w/v - 500 ml τμχ 25 6%

12 Αντισηπτικό κολλύριο –Ναφαζολίνη-Βορικό οξύ 
τύπου SEPTOBORE EY.DRO.SOL 0.1%+1% FLX10ML τμχ 25

6%

13 Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός 10cm Χ4,5 M 
–τύπου Tensoplast τμχ 25 13%

14 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι με γάζα αποστειρωμένη, 
διάφορα μεγέθη 40 τεμάχια κουτί 25 13%

15 Τριγωνικός επίδεσμος πυκνής ύφανσης από 100% 
βαμβάκι (90 CMX90CMX130CM) τμχ 25 13%
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16 Αιμοστατικός επίδεσμος 6Χ8 CM τμχ 25 13%

17 Οξυζενέ 200 ML τμχ 25 24%

18
Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use Povidone 
Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 10% 
FLX30ML τμχ 60

6%

19 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 25 6%

20 Θερμόμετρο αναλογικό τμχ 15 24%

21 Ζελέ υπέρηχου 5lt τμχ 4 24%

22 Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W 
TUBx30G τμχ 25 6%

23 Φουσιδικό οξύ-τύπου FUCIDIN CREAM 2% TUBx 
30G τμχ 25 6%

24
Γέλη Δικλοφαινάκη-τύπου VOLTAROL EMULGEL 
GEL.EXT.US 1% W/W TUB (LAMINATED 
PE/ALU/PE-white) x 100 GR τμχ 15

6%

25 Μεθυλπρεδνιζολόνη-τύπου MEDROL TAB 
4MG/TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10) τμχ 25 6%

26 Παρακεταμόλη-τύπου PANADOL ADVANCE 
F.C.TAB 500MG/TAB BTx20 (2x10) τμχ 25 6%

27 Μεφαιναμικό οξύ-τύπου PONSTAN F.C.TAB 
500MG/TAB ΒΤx15 (BLISTERS) τμχ 25 6%

28 Δεξαμεθαζόνη-τύπου SOLDESANIL OR.SO.D 
2MG/ML FLx10 ML τμχ 25 6%

29 Αλοιφή για μώλωπες 50γρ –τύπου arnica τμχ 20 24%

30 Αμμωνία stick 15ml τμχ 25 24%

31 Αποστειρωμένες γάζες 17cmΧ30cm 12τμχ κουτί 35 13%

32 Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmΧ10cm τμχ 250 13%

33 Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmΧ15cm τμχ 250 13%

34 Αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες 8cmΧ5cm τμχ 250 13%

35 Αποστειρωμένες λαβίδες τμχ 4 24%

36 Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 AER.TOP 
(10811 UC+2,23MG)/G FLx148G τμχ 8 6%

37 Ιώδιο- τύπου ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 2%/MEDIPLANTS 
TINCT 2% FLX65ML τμχ 5 6%

38 Βελόνες μέτρησης σακχάρου 100τμχ.τύπου 
οnetouch ultrasoft κουτί 8 6%

39 Γλωσσοπίεστρα 100τμχ κουτί 1 24%

40 Επίδεσμος 8cmX4m τμχ 35 13%

41 Νάρθηκες από zimmer μήκους 50cm(10 τμχ) κουτί 3 13%

42 Παγοκύστη με gel 200gr τμχ 4 24%

43 Παραφινέλαιο 1lt τμχ 5 24%





107

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.5:            €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Παρακεταμόλη τύπου DEPON 500MG /TAB 
BTX20 τμχ 10 6%

2 Αποστειρωμένος Φυσιολογικός Ορός 5 ml τμχ 4 24%

3 Αντιϊσταμινική αλοιφή-Διμεθινδένη-τύπου 
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G τμχ 10 6%

4 Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητες 
10cmΧ10cm τμχ 5 13%

5 Αποστειρωμένη γάζα αυτοκόλλητη 8cmΧ10cm τμχ 5 13%

44 Αυχενικά κολάρα μαλακά τμχ 4 13%

45 Αυχενικά κολάρα σκληρά τμχ 4 13%

46 Σακχαροταινίες τύπου ACCU CHEK (50τμχ) κουτί 30 6%

47 Σύριγγα 10ml τμχ 40 24%

48 Αυτοκόλλητοι χρωματιστοί αδιάβροχοι επίδεσμοι 
με αποστειρωμένη γάζα διάφορα μεγέθη 20τμχ κουτί 20 13%

49 Νάρθηκας ποδοκνημικής με αεροθαλάμους τμχ 2 13%

50 Νάρθηκας άνω άκρου με αεροθαλάμους τμχ 2 13%

51 Χλωρεξιδίνη 4%,Chlorhexidine Gluconate scrub 
250 ml τμχ 30 6%

52 Κρέμα για εγκαύματα 30gr –τύπου Bepanthol τμχ 25 24%

53 Λευκοπλάστης 5M X 1,25CM πλάτος τμχ 30 13%

54 Αυτοκόλλητα ράμματα 75Χ6 ΜΜ/3τμχ κουτί 5 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α5 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α5 
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6 Λευκοπλάστης 5M X 7,5 CM πλάτος τμχ 5 13%

7 Βαμβάκι 100% καθαρό υδρόφιλο 70 GR τμχ 10 13%

8
Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext.use 
Povidone Iodine 10%) τύπου BETADINE CUT.SOL 
10% FLX30ML τμχ 10 6%

9 Θερμόμετρο αναλογικό τμχ 5 24%

10 Τσιρότα στρόγγυλα μικρά αυτοκόλλητα (50τμχ) κουτί 5 13%

11 Τοπικό αντιμικροβιακό -τύπου PULVO-47 
AER.TOP (10811 UC+2,23MG)/G FLx148G τμχ 3 6%

12 Μομεταζόνη-τύπου ELOCON CREAM 0,1% W/W 
TUBx30G τμχ 2 6%

13 Κρέμα για εγκαύματα 30gr –τύπου Bepanthol τμχ 3 24%

14 Κρέμα για εγκαύματα 100gr –τύπου Bepanthol τμχ 5 24%

15 Διχτάκι κεφαλής για συγκράτηση περιμετρικής 
επίδεσης τμχ 4 13%

16 Παρακεταμόλη-τύπου DEPON SYR 120MG/5ML 
FLx150M τμχ 3 6%

17 Αλοιφή για μώλωπες 100ml –τύπου arnica τμχ 3 24%

18 Λεβοσετιριζίνη-Αντιισταμινικό σιρόπι XOZAL 
ORAL.SOL 0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML τμχ 3 6%

19 Θερμόμετρο ανέπαφης μέτρησης τμχ 10 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α6 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α6 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α.6:            €

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 
Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6:             €
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ΟΜΑΔΑ Β
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ.ΦΠΑ     

1 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 191 6%

2 Αντισηπτικό υγρό  1lit με αντλία τμχ 106 6%

3 Αντισηπτικό υγρό  4LT τμχ 88 6%

4 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 20 6%

5 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με λάστιχο τμχ 3.000 6%

6 Αλκοολούχος Λοσιόν  70ο 300 ΜL τμχ 100 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓ.ΦΠΑ     

1 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 17 6%

2 Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 3 6%

3 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 200 6%

4 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 30 6%

5 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με λάστιχο τμχ 500 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Δ/νση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Πρασίνου

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 4 6%

2 Γάντια μιας χρήσης Latex  (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 300 6%

3 Αποστειρωμένα γάντια  Μedium ζεύγος τμχ 1 6%
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4 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 360 6%

5 Αντισηπτικό υγρό  4LT τμχ 100 6%

6 Αντισηπτικό υγρό  1lit με αντλία τμχ 200 6%

7 Αλκοολούχος Λοσιόν  70ο 300 ΜL τμχ 5 6%

8
Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με 
λάστιχο τμχ 10.000 6%

9 Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου τμχ 150 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α1.3

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΔ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ.Μ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 13 2,02 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΗ ΚΕΠ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

Μ.Μ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 2 6%

2 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 5 6%

3
Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με 
λάστιχο τμχ 50 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗ 
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Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
Μ.Μ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ     

1 Γάντια μιας χρήσης LATEX (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 250 6%

2 Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 400 6%

3 Αντισηπτικό GEL 600ml με αντλία τμχ 270 6%

4 Αντισηπτικό υγρό  1lit με αντλία τμχ 30 6%

5 Αντισηπτικό υγρό  4LT τμχ 150 6%

6 Αλκοολούχος Λοσιόν  70ο 300 ΜL τμχ 700 6%

7 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης με λάστιχο τμχ 8.000 6%

8 Ολόσωμες στολές προστασίας μιας χρήσης τμχ 1.000 24%

9 Μάσκες προσωπίδας πλαστικές τμχ 35 6%

10 Ποδονάρια μιας χρήσης (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 10 24%

11 Σκουφάκια μιας χρήσης τμχ 1.000 24%

12 Ποδιά πλαστική μιας χρήσης (ΣΥΣ 100 τεμ.) τμχ 10 24%

13 Ρόμπα μιας χρήσης ιατρική τμχ 1.000 24%

14 Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου τμχ 150 24%

15
Αντιβακτηριδιακό-Απολυμαντικό επιφανειών SPRAY 
500ml τμχ 100 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

  KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου Small, 100τμχ κουτί 1 6%

2
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600ML εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 12 6%

3 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 5 6%
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4
Μάσκα προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 200 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  KENΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 

                                               ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.1             €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Γάντια Νιτριλίου Medium,100τμχ κουτί 18 6%

2 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 220 6%

3

Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών 
σε μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από 
τον ΕΟΦ τμχ 280 6%

4
Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργικές, αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 2.400 6%

5
Αντισηπτικό gel χεριών με αντλία 
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ 1lt τμχ 280 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.2:            €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.3 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Γάντια Νιτριλίου Medium,100τμχ κουτί 28 6%

2 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 220 6%

3
Μάσκες προσώπου μιας χρήσης υποαλλεργικές, 
αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 800 6%
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4
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 280 6%

5
Αντισηπτικό gel χεριών με αντλία εγκεκριμένο 
από τον ΕΟΦ 1lt τμχ 280 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β3 

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β3 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.3:                €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.4 Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΄΄ΔΗΜ.ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ & ΣΟΥΛΤ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ –
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ΄΄. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1
Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 10 6%

2 Γάντια μιας χρήσης latex(100 τεμ.) κουτί 2 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4 

ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β4 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.4:           €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600ml εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 100 6%

2 Αλκοολούχος λοσιόν 700 300ml τμχ 50 6%

3 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργικές,αντιβακτηριδιακή τμχ 500 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β5 

ΦΠΑ 6%





114

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β5 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.5:                €

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α.6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄΄ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ΄΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓ. 
ΦΠΑ % 

1 Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 300 ΜL τμχ 10 2,02 20,20 6%

2 Ποδονάρια μιας χρήσης (100τμχ) κουτί 21 6,00 126,00 24%

3 Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης(100τμχ) κουτί 10 6,00 60,00 24%

4 Γάντια μιας χρήσης LATEX Medium (τμχ 100) κουτί 500 9,00 4.500,00 6%

5 Γάντια μιας χρήσης Νιτριλίου Medium , 100τμχ κουτί 50 13,00 650,00 6%

6 Αποστειρωμένα γάντια (ζεύγος) τμχ 60 0,93 55,80 6%

7 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
υποαλλεργικές, αντιβακτηριδιακή(>95%) τμχ 5.100 0,45 2.295,00 6%

8 Μάσκα πολλαπλών χρήσεων πλενόμενη τμχ 100 1,50 150,00 6%

9 Μάσκα προσωπίδας πλαστική τμχ 30 4,00 120,00 6%

10 Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών σε 
μορφή gel 600 ml, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τμχ 140 5,45 763,00 6%

11 Αντισηπτικό ζελέ χεριών εγκεκριμένο από τον 
ΕΟΦ 1lt τμχ 40 9,50 380,00 6%

12 Ολόσωμη στολή προστασίας μιας χρήσης τμχ 30 8,06 241,80 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6% 8.934,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 427,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β6 9.361,80

ΦΠΑ 6% 536,04

ΦΠΑ 24% 102,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β6 10.000,51

                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β.6:                 €
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                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Β1+Β2+Β3+Β4+Β5+Β6:                  
€

                                                                ΟΜΑΔΑ Γ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ
ΤΙΜΗ Μ.Μ

ΠΡΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ
ΚΑΤ. ΦΠΑ 

%

ΑNTIBIOTIKA

1 Αμοξυκιλλίνη με Κλαβουλανικό 
δισκία 500mg  –Τύπου: synulox 20 τεμ

13%

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ

2

Εξωπαρασιτοκτόνο  με 
δραστική ουσία sarolaner 

/moxidectin /pyrantel Δισκία 
μασώμενα 3Χ 20mg -

Τύπου simparica 5 τεμ 13%

3

Εξωπαρασιτοκτόνο  με 
δραστική ουσία sarolaner 

/moxidectin /pyrantel Δισκία 
μασώμενα 3Χ 40mg -

Τύπου simparica 10 τεμ 13%

4

Εξωπαρασιτοκτόνο  με 
δραστική ουσία sarolaner 

/moxidectin /pyrantel Δισκία 
μασώμενα 3Χ 60mg -

Τύπου simparica 24 τεμ 13%

5

Ενδοπαρασιτοκτόνο με 
δραστικές ουσίες Praziquantel, 

pyrantel, Febantel Δισκία

Τύπου exitel plus 20 τεμ 13%

6
Αποπαρασιτισμός με δραστική 
ουσία Phoxim Διάλυμα 250 ml

Τύπου Sebacil 7 τεμ 13%

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 13%

7
Σπρεϋ ψευδαργύρου 200ml

Τύπου: Zinkoxid 1 τεμ 13%

8
Σπρεϋ με αντιβιοτικό 211ml

Τύπου: Cyclo spray 3 τεμ 13%
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                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:                €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΟΜΑΔΑΣ Β + ΟΜΑΔΑΣ Γ :                    €

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ       

                                                                                        

                                                                         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ 13%

9
Εμβόλια για κουτάβια

Τύπου: Versican Plus DP 4 τεμ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

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/αναθέτοντα φορέα  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: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6141
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ/52100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- Τηλέφωνο: 2467351147/2467351149
- Ηλ. ταχυδρομείο: tpkastorias@gmail.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kastoria.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
   CPV): Είδη καθαρισμού  CPV 33600000-6 (Φαρμακευτικά προϊόντα)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΜΑΔΕΣ:Α(υποομάδες 
Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6), Β (υποομάδες Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6) και Γ.
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [41/2020]

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 αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 
το μέρος V. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiii:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητα Α εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv;

[] 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 ΦΟΡΕΩΝv 

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 καταδίκεςvi

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

2. δωροδοκίαviii,ix·

3. απάτηx·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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):
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
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):
[……][……][……][……]xvii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι 
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(«αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix:

[……]
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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 
ασφάλισηςxx, 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; Διευκρινήστε:
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 ;xxi

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): xxii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiii; 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: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

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 συμφερόντωνxxvii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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 
σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

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 

[] Ναι [] Όχι
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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; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής της ενότητας Α, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Μέρος V: 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 
αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii.

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 Δήλωσης 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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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
vii Όπως 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).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxviii Πρβλ άρθρο 48.
xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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