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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

προμήθεια1 ΦΑΡΜΑΚΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του 

προσώπων, προϋπολογισμού 23.752,26 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

                                                                           

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

2.Ν.4555/18«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α »                              

[ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

                                                           
1 Το παρόν υπόδειγμα  με ανάλογη προσαρμογή , έχει  εφαρμογή και στη περίπτωση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών γενικής φύσης της παρ 9β του άρθρου 2 
Ν.4412/16   

mailto:agounis@ioannina.gr




3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 





12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 

15.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων 

των οδηγιών  

16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 

συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 

79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

17. Την μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αγροτικής 

Παράγωγης & Αλιείας) για την προμήθεια σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της 

λεϊσμανίασης προϋπολογισμού 3.688,83 €, το υποβληθέν πρωτογενές αίτημα 

(ΑΔΑΜ 20REQ006827181 2020-06-05), το υπ. αριθ. 29183/1883-4/6/2020 

τεκμηριωμένο αίτημα, την υπ. αριθ. 681/2020 Α.Α.Υ. που εκδόθηκε για τον σκοπό 

αυτό, το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007095866 2020-07-28) 

18. Την μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αγροτικής 

Παράγωγης & Αλιείας) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

προϋπολογισμού 13.999,87 €, το υποβληθέν πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 

20REQ006833255 2020-06-09), το υπ. αριθ. 29685/1929-9/6/2020 τεκμηριωμένο 

αίτημα, την υπ. αριθ. 683/2020 Α.Α.Υ. που εκδόθηκε για τον σκοπό αυτό, το 

εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007096106 2020-07-28) 





19. Την μελέτη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

προϋπολογισμού 4.894,16 €, το υποβληθέν πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 

20REQ006948236 2020-06-30), τα υπ. αριθ. 4512/4513/4514-23/6/2020 

τεκμηριωμένα αιτήματα, τις υπ. αριθ. Α-335-336-337-338-339-340/2020 Α.Α.Υ. 

που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό, το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 

20REQ006948256 2020-06-30) 

20. Την μελέτη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

προϋπολογισμού 1.169,74 €, το υποβληθέν πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 

20REQ007097464 2020-07-28), το υπ. αριθ. 41231/3958 – 27/7/2020 

τεκμηριωμένο αίτημα, την υπ. αριθ. 767/2020 Α.Α.Υ. που εκδόθηκε για τον σκοπό 

αυτό, το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007098426 2020-07-28) 

21. Την με αριθμό 625/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ 9ΞΡΣΩΕΩ-

49Ι) με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι 

όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ για τις ανάγκες 

του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 

22. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια2 ΦΑΡΜΑΚΩΝ για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 23.752,26 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, 

προϋπολογισμού 23.752,26 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα 

βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Προϋπολογισμού του Δήμου, ως εξής: 

 

 

                                                           
2 η  υπηρεσία  





α/α ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

20.6631 1.169,74 Α 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

70.02.6632.001 13.999,87 Β 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 

70.02.6699.002 3.688,83 Γ 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

10-6631, 10-6681, 
60-6681.004, 60-
6681.002, 60-
6681.003, 60-
6681.001 

4.894,16 Δ 

  ΣΥΝΟΛΟ 23.752,26   
 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ομάδων και των υπό 

προμήθεια ειδών κάθε ομάδας, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος 

Β΄. 

Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών για τις ομάδες 

Α,Β,Γ και με τον ΟΚΠΑΠΑ για την ομάδα Δ. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , 

την 18/8/2020  και ώρα 09:30 – 10:00 π.μ. στην  αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, επί της Πλατείας Α. Παπανδρέου 5 

(Ισόγειο). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να 

αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στο τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθήκης της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, Πρωτόκολλο Οικονομικής 

Υπηρεσίας, Καπλάνη 7 – Ισόγειο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 17/8/2020 και ώρα 

13:00 μ.μ.. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 

εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 

έγκαιρα στο Δήμο Ιωαννιτών επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 

μέρος: 





 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων 

πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το 

αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού 

με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής 

ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω 

προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες 

δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ioannina.gr   

2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ( ΚΗΜΔΗΣ) 

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

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

http://www.ioannina.gr/




νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ: 26513 - 

61385 , fax: 26510 – 74441 & Email: agounis@ioannina.gr  . 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις μελέτες και τα ζητούμενα είδη  παρέχονται από 

την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & 

Αλιείας), τηλ. 2651361165 – κ. Θωμάς Λεοντίου (ομάδες Α & Β), τον  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, τηλ. 

2651054067 – κα Ζωή Λίγγα (ομάδα Γ) και Ιατρείο Δήμου Ιωαννιτών, τηλ. 

2651361365 – κα Βασιλική Πλεσίτη (ομάδα Δ). 
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Συνοπτικά Στοιχεία 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

18/ 8 /2020 

09:30 – 10:00 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ιωαννιτών, επί της Πλατείας Α. Παπανδρέου 5 

(Ισόγειο). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια Φαρμάκων  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

23.752,26 €  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

30/11/2020 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%3 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.4.(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% 

και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

                                                           
3 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον 
παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και 
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη 
ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 
4 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 





ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΑΡΘΡΟ11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
ΑΡΘΡΟ15ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  
ΑΡΘΡΟ17ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 19ο:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΜΕΛΕΤΗ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»  

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες 

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

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

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

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

πρωτόκολλο   του Δήμου , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 17/8/2020 και ώρα 13:00 

μ.μ..       ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την 18/8/2020 και 

ώρα 09:30 – 10:00 π.μ. στην Ισόγεια αίθουσα των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου, 

επί της Πλ. Α. Παπανδρέου 5, στα Ιωάννινα. 

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

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. 

Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  





ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να 

συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο 

προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση 

που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να 

αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία 

περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το 

στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο 

του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 

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

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

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

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση5. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

                                                           
5 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  





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

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/19846 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 

θα είναι νόμιμα επικυρωμένα7,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 

είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 

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

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

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

σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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 σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική8. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:      

                           

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
 

                                                           
6παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
7 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
«APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
8 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 





γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 
 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος 

παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του 

Ν.4412/16) . 

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

ΑΡΘΡΟ 4ο   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει 

εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

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

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

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  





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

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

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

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α' 215 ).»  

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

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

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

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  





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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

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

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

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

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.9 

3. Επίσης αποκλείονται: 

                                                           
9 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει 
διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   





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

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 





λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 

τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)10 11 12του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16            

( Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα ΣΤ). και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ και Δ13 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA α)  ώστε 

να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  14 και  

υποβάλλεται 15από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί        

                                                           
10 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και 
www.hsppa.gr 
11 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο 
αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, 
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των 

περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 

δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των 
περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235. 
12 Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε): Επιπρόσθετες πληροφορίες 
για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ. 
13 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
14(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα 
πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του 
ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
15Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης 
προς οικονομικούς φορείς  
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα 
τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα 
ΤΕΥΔ.  
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι 





Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

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

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.16 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος 

Β' της παρούσας. 

                                                           
σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως 
για καθένα από αυτούς.  
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο 
οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  
5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά 
ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις 
ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) 
τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να 
αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της 
σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να 
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
  
 
16 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    





Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται 

χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

από  τους συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών    των  που 

επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

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

και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής 

του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 

στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν 

προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών  από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  





Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν 

αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 

του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

πρoσφoρώv την ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς.  

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

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  





Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο 

μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης 

και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 

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

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση 

ανάθεσης υπηρεσιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) 

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 

με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 

το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., 

επί αποδείξει. 





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

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)17  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών18, σε σφραγισμένο φάκελο , τα 

αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά19 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 

του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία 

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

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για 

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

ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

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

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

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

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                           
17 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
18 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
19 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 





γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής 

εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από 

δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  

καθώς   και τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 





β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν 

μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, 

με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ 

ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 

καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την 

έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν 

η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 

Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 





ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση 

θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

(7)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

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

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .20 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται 

η προσφορά του προσωρινού αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 

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

                                                           
20 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει 
διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   





προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

και στις διατάξεις του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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





α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 

άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 

Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα 

«Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία 

της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 

και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

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

επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 





Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως 30/11/2020 ή μέχρι την 

εξάντληση του συνόλου των υλικών, εάν τούτο προηγηθεί.  

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

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

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται 

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

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα 

που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 

από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

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

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής 

της Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 





Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201621 

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

Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.22.Επί  της κράτησης αυτής 

υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

                                                           
21 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση 
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
22 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 





α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε 

ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 

ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του 

Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

74 του Ν.4412/16. 

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

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο23  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

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

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, 

ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 

σύμβασης, 

                                                           
23 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 





Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη 

– μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε 

περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να 

καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα 

καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) 

μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

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 ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική 

παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων 

και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 





Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 

του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής 

επιτροπής)24 η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 

μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 

11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής 

επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του 

Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ 

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

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 

                                                           
24 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 





με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει 

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

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά 

το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα 

λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι 

πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν 

από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 

τελών κ.λπ.  





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

εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

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

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση 

η επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των 

προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της 

ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί 

εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με 

αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο 

είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

                             ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 

120 ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος 

της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 





του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν 

τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν 

για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 

αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. 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 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. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ  

-  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια  

ΦΑΡΜΑΚΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, 

προϋπολογισμού 23.752,26 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ομάδων και των υπό 

προμήθεια ειδών κάθε ομάδας, με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος 

Β΄. 
 

α/α ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

20.6631 1.169,74 Α 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

70.02.6632.001 13.999,87 Β 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 

70.02.6699.002 3.688,83 Γ 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

10-6631, 10-6681, 
60-6681.004, 60-
6681.002, 60-
6681.003, 60-
6681.001 

4.894,16 Δ 

  ΣΥΝΟΛΟ 23.752,26   
 





Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΜΑΔΑ Γ 

Η προμήθεια θα γίνει σε μια ή δύο δόσεις και εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν παραγγελίας από τον κτηνίατρο που 

απασχολείται στον Δήμο Ιωαννιτών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μεταφορά και την παράδοση των ειδών, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τον ίδιο 

και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι 

την παράδοσή τους. Τα είδη θα περιέχονται σε κατάλληλες συσκευασίες  ώστε αυτά να μην 

μολύνονται, σπάνε ή χύνονται κατά τη μεταφορά τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται 

τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. 

Η ημερομηνία λήξης των  ειδών πρέπει να παρατείνεται τουλάχιστον για ένα  

έτος  από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν τα φάρμακα διατίθενται από τις 

εταιρείες με μικρότερη ημερομηνία λήξης οπότε θα διατίθενται (σε συνεννόηση με 

την υπηρεσία) με την πιο μακρινή ημερομηνία λήξης.  

 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 Αλκοολικό διάλυμα 0,5% (W/V) 

- Chlorhexidine gluconate 0.5% w/v. 

Έκδοχα: isopropyl alcohol, gluconolactone, 

carmoisine E 122, isopropanol, glycerol, water 

purified, castor oil, linalyl acetate, synperonic 

NXU 

Συσκευασία των 500 ml 

(1 τεμάχιο) 

 

2 
Φαρμακευτικό υγρό σαπούνι 

chlorhexidine gluconate 4% (w/v) 

- Chlorhexidine gluconate 4% (w/v) 

Έκδοχα: synperonic PE F87, Lauryl dimethyl 

amino oxide, isopropyl alcohol, edicol ponceau 

4R (E124), herbacol 15.393/T glycerol, macrogol 

7 glycerol cocoate, d-gluconolactone, purified 

water. 

Συσκευασία των 1000ml 

(1 τεμάχιο) 

 

3 
Τρανεξαμικό οξύ ενέσιμο 

διάλυμα 500 mg/5ml 

-Κάθε 5ml περιέχουν 500mg τρανεξαμικού 

οξέος. 

Έκδοχα: water for injection 

Συσκευασία 10 αμπουλών 

των 5ml η καθεμία 

(1 τεμάχιο) 

4  Κρέμα φουσιδικού οξέος 2% 

-Fucidic acid, butylated hydroxyanisole, cetyl 

alcohol, glycerol, potassium sorbate, paraffin 

liquid, polysorbate 60, white soft paraffin, 

purified water. 

Συσκευασία σωληνάριο 15 

gr 

(1 τεμάχιο) 





5 
Υδροκορτιζόνη ενέσιμο διάλυμα 

250mg/2ml 

-Σε κάθε δίχωρο φιαλίδιο act-o-vial 2ml 

περιέχονται: 

Α)διαμέρισμα κόνεως: 250mg 

hydrocortisone(ως hydrocortisone sodium 

succinate), sodium phosphate monobasic 

monohydrate, sodium phosphate dibasic 

Β)διαμέρισμα διαλύτη: 18mg benzyl alcohol, 

water for injection 

Συσκευασία ενός δίχωρου 

φιαλιδίου των 2 ml 

(1 τεμάχιο) 

6 
Propofole MCT/LCT fresenius 1% 

(10mg/ml) 

-Κάθε 1ml περιέχει 10mg προποφόλης 

Έκδοχα: soya-bean oil, refined, triglycerides 

medium-chain, purified egg phosphatides, 

glycerol, oleic acid, sodium hydroxide, water 

for injections.  

Συσκευασία 5 φιαλιδίων 

20ml το καθένα 

(1 τεμάχιο) 

7 
Heparin/LEO ενέσιμο διάλυμα 

25000IU/5ml 

-Ηπαρίνη 25000IU/5ml 

Έκδοχα: sodium chloride, sodium citrate 

dehydrate, water for injection, 

methylparaben, benzyl alcohol, propylparaben 

Συσκευασία 10 φιαλιδίων 

των 5 ml 

(1 τεμάχιο) 

8 Ορός LACTATED-RINGERS 

-Sodium Chloride, USP 6 gr/lt 

-Sodium Lactate 3.1 gr/lt 

-Potassium Chloride 0.3 gr/lt 

-Calcium Chloride 0.2 gr/lt 

Συσκευασία του  1 lt 

(1 τεμάχιο) 

9 
Οφθαλμικές σταγόνες 

τομπραμυκίνης 3mg/ml 

-Κάθε 1ml διαλύματος περιέχει 3mg 

τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Βενζαλκώνιο χλωριούχο, Βορικό 

οξύ,άνυδρο θειικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, 

τυλοξαπόλη, θειικό οξύ ή/και υδροξείδιο του 

νατρίου(για ρύθμιση του ph), ύδωρ 

κεκαθαρμένο. 

Συσκευασία των 5ml 

(1 τεμάχιο) 

10 

Οφθαλμικές σταγόνες 

τομπραμυκίνης 3mg/ml και 

δεξαμεθαζόνης 1mg/ml 

-Κάθε 1ml εναιωρήματος περιέχει 1mg 

δεξαμεθαζόνης και 3mg τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Βενζαλκώνιο χλωριούχο, 

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, 

χλωριούχο νάτριο, θειικό νάτριο, τυλοξαπόλη, 

υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, θειικό οξύ ή/και 

υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του ph), 

ύδωρ κεκαθαρμένο. 

Συσκευασία των 5ml 

(1 τεμάχιο) 

11 
Οφθαλμική αλοιφή 

τομπραμυκίνης 3 mg/g 
-Κάθε 1g αλοιφής περιέχει 3mg τομπραμυκίνης 

Συσκευασία των 3,5g 

(1 τεμάχιο) 





Έκδοχα: Άνυδρη χλωροβουτανόλη, υγρή 

παραφίνη, λευκή και μαλακή παραφίνη. 

12 

Οφθαλμική αλοιφή 

τομπραμυκίνης 3 mg/g και 1mg/g 

δεξαμεθαζόνης 

-Κάθε 1g αλοιφής περιέχει 1mg δεξαμεθαζόνης 

και 3mg τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Χλωροβουτανόλη (άνυδρη), Παραφίνη 

υγρή, Παραφίνη μαλακή 

Συσκευασία των 3,5g 

(1 τεμάχιο) 

13 
Ενέσιμο διάλυμα φουροσεμίδης 

20mg/2ml 

-Κάθε φύσιγγα περιέχει 20mg 
φουροσεμίδης. 
Έκδοχα: Υδροξείδιο του νατρίου, χλωριούχο 
νάτριο, ύδωρ για ενέσιμα 
 

Συσκευασία 5 αμπουλών 

των 2ml η καθεμία 

(1 τεμάχιο) 

14 
Καψάκια ιτρακοναζόλης 

100mg/cap 

-Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 100mg 

ιτρακοναζόλης και σακχαρόζη 

 

Συσκευασία των 15 χαπιών 

(1 τεμάχιο) 

15 
Ενέσιμο διάλυμα θειικής 

αμικασίνης 250mg/2ml 

-Θειική αμικασίνη ισοδύναμη με 250mg 

δραστικής αμικασίνης σε 2ml υδατικού 

διαλύματος. 

Έκδοχα: Sodium citrate dehydrate, sodium 

bisulfite, sulfuric acid 96% for ph adjustment, 

nitrogen, water for injection 

 

 Συσκευασία των 2ml 

 (1 τεμάχιο) 

16 

Αερόλυμα neomycin sulfate 

2,23mg και horse liver catalase 

2,70mg (10811 UC) 

-Ένα γραμμάριο περιέχει 2,70mg (10811UC) 

horse liver catalase και 2,23mg neomycin 

sulfate. 

Έκδοχα: Στεατικό μαγνήσιο, άνυδρη λακτόζη, 

Norflurane (1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο, HFA 

134a) 

 

 Συσκευασία των 148γρ 

 (1 τεμάχιο) 

17 Γάντια νιτριλίου -Γάντια νιτριλίου μεγέθους Μ 

 Συσκευασία των 100 

γαντιών 

 (1 τεμάχιο) 

18 Γάντια νιτριλίου -Γάντια νιτριλίου μεγέθους L 

Συσκευασία των 100 

γαντιών 

(1 τεμάχιο) 

19 Βαμβακοφόρος επίδεσμος -Βαμβακοφόρος επίδεσμος 
Συσκευασία του 1kg 

(1 τεμάχιο) 





20 Επιδεσμική ταινία 

- Αυτοκόλλητη, επιδεσμική ταινία με πορώδη 

κολλητική μάζα για ασφαλή στερέωση 

καθετήρων διαστάσεων 7,5cmx5m 

1 Τεμάχιο 

21 Σύριγγες - Σύριγγα 1ml με ενσωματωμένη βελόνα 27G 1 Τεμάχιο 

22 

Επουλωτικό σπρέϋ καολίνης, 

υαλουρονικού οξέος, 

συμπλέγματος διοξειδίου του 

τιτανίου και ιόντων Ag 

-TIAB (Νανοκρύσταλλοι διοξειδίου του τιτανίου 

που συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς με 

μονοσθενή ιόντα αργύρου παρουσία 

Benzalkonium chloride), καολίνης, υαλουρονικό 

νάτριο, πυρίτιο. 

Συσκευασία των 125ml 

(1 τεμάχιο) 

23 
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

διάλυμα 3% 
-Υπεροξείδιο του υδρογόνου διάλυμα 3% 

Συσκευασία των 500ml 

(1 τεμάχιο) 

24 Συσκευή χορήγησης ορού  
-Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης ορού 

μικροσταγόνων 
1 Τεμάχιο 

25 Χειρουργική οθόνη 
-Αποστειρωμένη Nylon χειρουργική οθόνη 

διαστάσεων 50-60Χ60-120 cm 
1 Τεμάχιο 

 

26 

 

Ράμματα  

 

 

-Αποστειρωμένα, συνθετικά, απορροφήσιμα , 

Πολυγλυκολικού οξέος,No 1 βελόνα  3/8circle 

30 mm, μήκος ράμματος 75cm 

1 Τεμάχιο 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΜΑΔΑ Β 

Η προμήθεια θα γίνει σε μια ή δύο δόσεις και εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν παραγγελίας από τον κτηνίατρο που 

απασχολείται στον Δήμο Ιωαννιτών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

Η ημερομηνία λήξης των κτηνιατρικών φαρμάκων πρέπει να παρατείνεται 

τουλάχιστον για  δύο έτη  από την παράδοση, εκτός και αν διατίθενται στην ελληνική αγορά 

με μικρότερη ημερομηνία λήξεως, οπότε θα ενημερώνεται εγγράφως η υπηρεσία. 

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

κατά την παράδοση να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της 

θερμοκρασίας. Εναλλακτικά επιτρέπεται η παράδοση των προϊόντων σε πιστοποιημένες 

συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μεταφορά και την παράδοση των ειδών, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τον ίδιο 

και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι 

την παράδοσή τους. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει βιβλιάρια εμβολιασμού ζώου, 

αντίστοιχα σε αριθμό με την ποσότητα των  πολυδύναμων  εμβολίων κατά της νόσου 





Carre, λοιμώδους ηπατίτιδας, παρβοϊού, λεπτοσπείρωσης και αναπνευστικής 

parainfluenza καθώς και κονκάρδες αντίστοιχα σε αριθμό με την ποσότητα των  

αντιλυσσικών εμβολίων. 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα είδη, η σύνθεσή τους σε 

δραστικό συστατικό και άλλες ουσίες καθώς και η συσκευασία τους. Σε περίπτωση 

που τα είδη της προμήθειας διατίθενται σε διαφορετική συσκευασία από την 

περιγραφή της μελέτης, η προσφορά του οικονομικού φορέα γίνεται δεκτή κατόπιν 

έγγραφης συνεννόησης με τον κτηνίατρο που εμπλέκεται με οποιαδήποτε σχέση στη 

διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ιωαννιτών, με την προϋπόθεση 

ότι η συνολική ποσότητα των ειδών να παραμείνει η ίδια.  

Α

/Α 

ΕΙΔΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

1 Σπιραμυκίνη και μετρονιδαζόλη  
   -Spiramycin 750.000 IU 

-Metronidazole 125 mg 

Συσκευασία των 20 

δισκίων 

(1 τεμάχιο) 

2 Miltefosine 20mg 
Miltefosine.20mg 

Hydroxypropylcellulose,Propyleneglycol 

Purifiedwater.  

Συσκευασία  

φιαλίδιο των 90 ml 

(1 τεμάχιο) 

3 
Dexamethazone sodium 

phosphate 2mg/ml 

-Dexamethazone sodium phosphate 2mg/ml 

-Benzyl alcohol 

Συσκευασία των 50 

ml. 

(1 τεμάχιο) 

4 
Ενέσιμο διάλυμα, Carprofen 

50mg/ml, 
Carprofen 50mg/ml 

Συσκευασία  

φιαλιδίου των 20 ml 

 (1 τεμάχιο) 

5 
Ακεπρομαζίνη, συσκευασία των 

20 δισκίων. 

-Ακεπρομαζίνη μηλεινική 17 mg /δισκίο ισοδύναμη 

με 12,5 mg βάση ακεπρομαζίνης 

Συσκευασία των 20 

δισκίων 

(1 τεμάχιο) 

6 
Ξυλαζίνη ενέσιμη, συσκευασία 

των 50 ml.  

-Xylazine Hydrochloride 23.32 mg (ισοδύναμη με  

20.0 mg Xylazine) 

-Methyl Parahydroxybenzoate  0.65 mg  

-Propyl Parahydroxybenzoate 0.35 mg  

Συσκευασία των 50 

ml 

(1 τεμάχιο) 

7 
Τιλεταμίνη και Ζολαζεπάμη 100 

mg/ml  ενέσιμη 
-Τιλεταμίνη (υδροχλωρική μορφή) 250mg 

-Ζολαζεπάμη (υδροχλωρική μορφή) 250mg 
Φιαλίδιο των 5 ml. 

(1 τεμάχιο) 





8 

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά της 

νόσου Carre, λοιμώδους 

ηπατίτιδας, παρβοϊού, 

λεπτοσπείρωσης και 

αναπνευστικής parainfluenza. 

-Ζωντανός εξασθενημένος ιός της νόσου του Carre 

στέλεχος N-CDV, το ελάχιστο 10 3 CCID50. 

-Ζωντανό εξασθενημένο αδενοϊό τύπος 2,στέλεχος 

Manhattan, το ελάχιστο 103,2 CCID50. 

-Ζωντανό εξασθενημένο ιό παραινφλουένζας, 

στέλεχος NL-CPI-5,το ελάχιστο 106.0 CCID50.   

-Ζωντανό εξασθενημένο παρβοϊό σκύλου, στέλεχος 

NL-35-D, το ελάχιστο 107 CCID50. 

-Αδρανοποιημένη Leptospira canicola, το ελάχιστο 

60 NU. 

-Αδρανοποιημένη Leptospira icterohaemorrhagiae, 

το ελάχιστο 60NU. 

- Αlbumine max 1.5MG. 

- Water for injection q.s 1 ml. 

Σετ των δύο 

φιαλιδίων  

(1 τεμάχιο) 

9 Εμβόλιο κατά  του παρβοϊού 

Ζωντανός τροποποιημένος παρβοϊός σκύλου, 

στελέχους CORNELL780916 (115 δίοδοι), που 

αναπτύχθηκε σε καλλιέργειες κυτταρικής σειράς 

νεφρών γάτας, με ελάχιστο τίτλο για όλη τη διάρκεια 

της ισχύος: 103CCID50  

Water for injection  1 ml. 

Σετ των δύο 

φιαλιδίων 

(1 τεμάχιο) 

10 
Εμβόλιο κατά  του ιού της 

λύσσας, φιαλίδια του 1 ml. 

-Αδρανοποιημένος ιός λύσσας στέλεχος SAD 

Vnukovo-32min.,2.0 IU 

-Υδροξείδιο αργιλίου 2.0 mg 

-Θειομερσάλη 0.1 mg 

Φιαλίδιο του 1 ml. 

(1 τεμάχιο) 

11 
Sarolaner (chewables) 20 mg, σε 

blister 3 δισκίων 
-sarolaner 20mg 

Συσκευασία των 3 

δισκίων σε blister 

(1 τεμάχιο) 

12 
Sarolaner (chewables) 40 mg, σε 

blister 3 δισκίων 
-sarolaner 40 mg 

Συσκευασία των 3 

δισκίων σε blister 

(1 τεμάχιο) 

13 
Sarolaner (chewables)  80 mg, 

σε blister 3 δισκίων 
-sarolaner 80 mg 

Συσκευασία των 3 

δισκίων σε blister 

(1 τεμάχιο) 

14 

Praziquantel 50 mg και pyrantel 

50 mg -febantel 150 mg, 

συσκευασία των  104 δισκίων. 

-Praziquantel 50 mg,  

-Pyrantel 50 mg (equivalent to 144 mg pyrantel 

embonate),  

-Febantel 150 mg 

Συσκευασία των 

104 δισκίων 

(1 τεμάχιο) 

15 

Spot on διάλυμα φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 67mg/600mg (4 

πιπέτες) 

φιπρονίλη 67mg 

 περμεθρίνη 600mg 

Κουτί των 4 

πιπετών  

         (1 τεμάχιο) 

16 
Spot on διάλυμα φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 134mg/1200mg (4 

πιπέτες) 

φιπρονίλη 134mg 

 περμεθρίνη 1200mg 

Κουτί των 4 

πιπετών  

         (1 τεμάχιο) 





17 

Spot on διάλυμα φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 268mg/2400mg (4 

πιπέτες) 

φιπρονίλη 268mg 

 περμεθρίνη 2400mg 

Κουτί των 4 

πιπετών  

         (1 τεμάχιο) 

18 Spray διάλυμα φιπρονίλης Φιπρονίλη 2,5mg/ml 
Μπουκάλι 500ml 

      (1 τεμάχιο) 

19 
Πάστα Πυραντέλης κατά των 

ενδοπαρασίτων 21,62 mg/gr  
Pyrantel pemoate 21,62mg ισοδύναμο με 7,5 

mgpyrantel βάση ανά γραμμάριο 

Σωληνάριο των 24 

γρ 

(1 τεμάχιο) 

32 Aglepristone 30mg/ml - Aglepristone 30mg/ml 
Φιαλίδια των 10 ml 

(1 τεμάχιο) 

20 

Ενέσιμο iv δ/μα 

πεντοβαρβιτάλης, φιαλίδιο 100 

ml 

-Pentobarbital sodium 20gr 

 -benzyl alcohol 1 ml 

Φιαλίδιο των  100 

ml   

 (1 τεμάχιο)  

21 
Υψιενεργειακό συμπλήρωμα 

(15,8 MJ / kg)/ συνδυασμός 

πολυβιταμινών, ιχνοστοιχείων 

Σιρόπι γλυκόζης,  

Σογιέλαιο,  

Μουρουνέλαιο,  

Υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες,  

Επταϋδρικό θειικό μαγνήσιο. 

Ενέργεια……………......15,8 MJ/kg  

Ολικές πρωτεΐνες ……....1,20 %  

Ολικά λιπαρά οξέα …….........31,0 %  

Ολικές κυτταρίνες …………...2,10%  

Τέφρα………………………2,30%  

Ωμέγα 3……………………2,30 %  

Ωμέγα 6……………………13,60 %  

Μαγνήσιο…………..........66 mg/kg  

Κάλιο……………. ……...880 mg/kg  

Ασβέστιο………………...200 mg/kg  

Φωσφόρος………………73 mg/kg 

E2 Ιώδιο (Ιωδιούχο κάλιο)……………………     92 

mg/kg 

E5 Μαγγάνιο (Θειικό μαγγάνιο, 

επταϋδρικό)…….........179 mg/kg  

E1 Σίδηρος (Χηλικός σίδηρος γλυκίνης, 

ένυδρο)….....................92 mg/kg 

E672 Βιταμίνη A……202 961 IU /kg  

E671 Βιταμίνη D3    .10 004 IU/kg  

3a700 Βιταμίνη E…. 1 058 IU/kg  

3a831 Βιταμίνη PP… 400 mg/kg  

3a Βιταμίνη B5…… .330 mg/kg  

3a831 Βιταμίνη B6….200 mg/kg  

3a831 Βιταμίνη B2….53 mg/kg  

3a831 Βιταμίνη B12…40 μg/kg 

 

Σωληνάριο 120 g 

(1 τεμάχιο) 

22 
Δισκία με βιταμίνες , 

ιχνοστοιχεία , πρωτεΐνες . Μόνο 

για σκύλους και γάτες.  

30% Πρωτείνες 5,4% Ασβέστιο 5% Λίπος 4,2% 

Φωσφόρος 28% Τέφρα 1,8% Μαγνήσιο 1% Ίνες 

Περιεκτικότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ανά kg 

Βιταμίνη Α 700000 I.U. > D3 10000 I.U. Βιταμίνη 

Ε 2300 mg Βιταμίνη Β1 500 mg Bιταμίνη Β2 500 

Φιαλίδια των 50 

δισκίων 

(1 τεμάχιο) 





mg Bιταμίνη Β6 250 mg Bιταμίνη Β12 500 mg 

Νικοτιναμίδη 2500 mg Φολικό οξύ 25 mg Βιοτίνη 

12000 mg Χαλκός 45 mg Σίδηρος 6000 mg 

Μαγγάνιο 100 mg Ψευδάργυρος 2000 mg 

Περιεχόμενα : Μαγνήσιο, Μαγιά, Φυτικά προιόντα ( 

λεκιθίνη σόγιας ), Μέταλλα, Μείγμα βιταμινών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΜΑΔΑ Α 

Για την προμήθεια αυτή πρέπει 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 με μακροσκοπικό έλεγχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν.4412/2016.  

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 το φορέα 

της προμήθειας.  

Γενικοί Όροι 

1. Όλα τα φάρμακα, που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από 

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΜΕΑ).  

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

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

διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας 

κυκλοφορίας , πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.  

3. Ο χρόνος ζωής των φαρμάκων να είναι μεγαλύτερος από  24  μήνες κατά την  

παράδοση (εκτός και αν εξ ορισμού το φάρμακο έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής). Σε 

αυτή τη περίπτωση, η διάρκεια «ζωής» του προϊόντος – από την ημέρα παράδοσης 

του στο Δήμο ή στα Ν.Π.Δ.Δ. - μέχρι την ημερομηνία λήξεως πρέπει να είναι 

διάρκειας τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής χρονικής διάρκειας ενδεδειγμένης 

χρήσης του είδους ) . 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΟΜΑΔΑ Δ 

Για την προμήθεια αυτή πρέπει 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 με μακροσκοπικό έλεγχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν.4412/2016.  

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 το φορέα 

της προμήθειας.  

Γενικοί Όροι 

1. Όλα τα φάρμακα, που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από 

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΜΕΑ).  

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

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

διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας 

κυκλοφορίας , πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.  

3. Ο χρόνος ζωής των φαρμάκων να είναι μεγαλύτερος από  24  μήνες κατά την  

παράδοση (εκτός και αν εξ ορισμού το φάρμακο έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής). Σε 

αυτή τη περίπτωση, η διάρκεια «ζωής» του προϊόντος – από την ημέρα παράδοσης 

του στο Δήμο ή στα Ν.Π.Δ.Δ. - μέχρι την ημερομηνία λήξεως πρέπει να είναι 

διάρκειας τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής χρονικής διάρκειας ενδεδειγμένης 

χρήσης του είδους ) . 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες και η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί άπαξ ή σταδιακά και ανάλογα με τα 

αιτήματα του εντολέα. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 

30/11/2020. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την 

Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να 

ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.  

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των 

Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να 

προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα 

ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά 

την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον 

προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) 

ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του 

Ν.4412/16.  

                                      

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, πλ. Α. Παπανδρέου 5 – Ιωάννινα (Α.Φ.Μ. 

997908926) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για την Προμήθεια 

Φαρμάκων, σύμφωνα με την 43069/12017-4/8/2020 Διακήρυξη του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ ΄» 

ΟΜΑΔΑ Γ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 

  

Επωνυμία: 

  

Ταχ. Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη): 

 

Τηλέφωνο: 

 

Fax: 

 

E-mail:  

 

Αφού έλαβα γνώση της με αριθμό 5/2020 Μελέτης της Δ/νσης  

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της λεϊσμανίασης» 

καθώς και της αντίστοιχης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη του όρους και τις προδιαγραφές αυτών 

και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Παροχής προμήθειας με το 

ακόλουθο συνολικό τελικό ποσό : 

 

 

 





Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλκοολικό διάλυμα chlorhexidine gluconate 0,5% 
(w/v), συσκευασία 500ml 

TEMAXIA 40,00         

2 
Φαρμακευτικό υγρό σαπούνι chlorhexidine 
gluconate 4% (w/v), συσκευασία 1000ml 

TEMAXIA 10,00         

3 
Τρανεξαμικό οξύ 500mg/5ml, συσκευασία 10 
αμπουλών 5ml η καθεμία 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00         

4 Κρέμα φουσιδικού οξέος 2%, σωληνάριο 15gr TEMAXIA 10,00         

5 
Υδροκορτιζόνη ενέσιμο διάλυμα 250mg/2ml, 
φιαλίδιο των 2ml 

TEMAXIA 4,00         

6 
Propofole MCT/LCT fresenius 1% (10mg/ml), 
συσκευασία 5 φιαλιδίων 20ml το καθένα 

ΤΕΜΑΧΙΑ 30,00         

7 
Heparin/LEO ενέσιμο διάλυμα 25000IU/5ML, 
συσκευασία 10 φιαλιδίων των 5ml  

TEMAXIA 10,00         

8 Ορός Lactated-Ringers, συσκευασία 1 L TEMAXIA 40,00         

9 
Οφθαλμικές σταγόνες τομπραμυκίνης 3mg/ml, 
φιαλίδιο 5ml 

TEMAXIA 10,00         

10 
Οφθαλμικές σταγόνες τομπραμυκίνης 3mg/ml και 
δεξαμεθαζόνης 1mg/ml, φιαλίδιο 5ml  

TEMAXIA 10,00         

11 
Οφθαλμική αλοιφή τομπραμυκίνης 3 mg/g, 
σωληνάριο 3,5g  

TEMAXIA 10,00         

12 
Οφθαλμική αλοιφή τομπραμυκίνης 3 mg/g και 
1mg/g δεξαμεθαζόνης, σωληνάριο 3,5g  

TEMAXIA 10,00         

13 
Ενέσιμο διάλυμμα φουροσεμίδης 20mg/2ml 
αμπούλες των 2 ml, συσκευασία των 5 αμπουλών 

TEMAXIA 5,00         





14 
Caps ιτρακοναζόλης 100mg/cap, συσκευασία 15 
χαπιών ανά κουτί 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00         

15 
Ενέσιμο διάλυμμα θειικής αμικασίνης 250mg/2ml, 
φιαλίδιο 2ml 

TEMAXIA 4,00         

16 
Αερόλυμα neomycin sulfate 2,23mg και horse liver 
catalase 2,70mg (10811 UC), συσκευασία 74gr TEMAXIA 60,00         

17 
Γάντια νιτριλίου μεγέθους M, συσκευασία 100 
τεμαχίων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00         

18 
Γάντια νιτριλίου μεγέθους L, συσκευασία 100 
τεμαχίων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00         

ΣΥΝΟΛΟ Α       

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ 

19 Βαμβακοφόρος επίδεσμος ρολό 1kg ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00         

20 
Αυτοκόλλητη, επιδεσμική ταινία με πορώδη 
κολλητική μάζα για ασφαλή στερέωση καθετήρων 
διαστάσεων 7,5cmx5m, ρολό 

ΤΕΜΑΧΙΑ 50,00         

ΣΥΝΟΛΟ Β       

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

21 Σύριγγες 1ml με ενσωματωμένη βελόνα 27G ΤΕΜΑΧΙΑ 600,00         

22 
Επουλωτικό σπρέϋ καολίνης, υαλουρονικού οξέος, 
συμπλέγματος διοξειδίου του τιτανίου και ιόντων 
Ag , συσκευασία 125 ml 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20,00         

23 
Υπεροξείδιο του υδρογόνου διάλυμμα 3%, 
συσκευασία 500ml 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5,00         





24 
Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης ορού 
μικροσταγόνων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00         

25 
Αποστειρωμένη Nylon χειρουργική οθόνη 
διαστάσεων 50-60X60-120 cm 

TEMAXIA 450,00         

26 
Ράμματα αποστειρωμένα, συνθετικά, 
απορροφήσιμα πολυγλυκολικού οξέος, No 1 
βελόνα 3/8 circle, 30mm, μήκος ράμματος 75cm  

ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00         

ΣΥΝΟΛΟ Γ       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)       

 

 

 

 

 

 





 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Αλκοολικού διαλύματος chlorhexidine gluconate 0,5% (w/v), 

συσκευασία 500 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                               (         €)                                                                        

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια φαρμακευτικού υγρού σαπουνιού chlorhexidine gluconate 4%(w/v), 

συσκευασία 1000 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                               (            €)                                                                          

 

ΑΡΘΡΟ3ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια τρανεξαμικού οξέος 500mg/5ml, συσκευασία  10 αμπουλών 5ml η κάθε 

μία 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                              (               €)                                                  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια κρέμας φουσιδικού οξέος 2%, συσκευασία σε σωληνάριο των 15gr 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                (            €) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια υδροκορτιζόνης ενέσιμου διαλύματος  250mg/2ml, συσκευασία 

φιαλιδίου των 2 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                   (          €) 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ( Τιμή εμπορίου ) 





Προμήθεια propofole MCT/LCT fresenius 1% (10mg/ml) συσκευασία 5 φιαλιδίων 20 

ml το καθένα. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                    (          €) 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Heparin/LEO ενέσιμου διαλύματος 25000IU/5 ML, συσκευασία 
10 φιαλιδίων των 5 ml. 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                   (        €) 

 
ΆΡΘΡΟ 8ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια ορού LACTATED-RINGERS, συσκευασία του 1 lt. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                (          €) 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια οφθαλμικές σταγόνες τομπραμυκίνης 3 mg/ml φιαλίδιο 5ml. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                 (        €) 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια οφθαλμικές σταγόνες τομπραμυκίνης 3 mg/ml και 1mg/ml 

δεξαμεθαζόνης  φιαλίδιο 5ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                 (         €) 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια οφθαλμικής αλοιφής τομπραμυκίνης 3 mg/g σωληνάριο 3,5 gr 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                 (         €) 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια οφθαλμικής αλοιφής τομπραμυκίνης 3 mg/g και 1mg/g 

δεξαμεθαζόνης σωληνάριο 3,5 gr 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                (     €) 





 

ΑΡΘΡΟ 13ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια  ενέσιμου διαλύματος φουροσεμίδης 20mg/2 ml , αμπούλες των 2ml , 

συσκευασία 5 αμπουλών 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                              (      €) 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια δισκία ιτρακοναζόλης 100mg/ cap , συσκευασία 15 χαπιών ανά κουτί 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια  ενέσιμου διαλύματος θειϊκής αμικασίνης 250mg/2 ml, 

φιαλίδιο 2ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                              (        €) 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια  αερολύματος neomycin sulfate 2,23 mg και horse liver catalase 

2,70 mg (10811 UC) συσκευασία 148 gr. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                               (          €) 

ΑΡΘΡΟ 17ο ( Τιμή εμπορίου ) 

 Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μεγέθους Μ συσκευασία των 100 τεμαχίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μεγέθους l συσκευασία των 100 τεμαχίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

 





ΑΡΘΡΟ 19ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια βαμβακοφόρου επίδεσμου σε ρολό του 1 kg 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια αυτοκόλλητης επιδεσμικής ταινίας με πορώδη κολλητική μάζα 

για ασφαλή στερέωση καθετήρων διαστάσεων 7,5cmx 5m, σε ρολό 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                  (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια σύριγγας 1 ml με ενσωματωμένη βελόνα  27G  

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο ( Τιμή εμπορίου )    

Προμήθεια επουλωτικού σπρέϋ καολίνης , υαλουρονικού οξέος, 

συμπλέγματος διοξειδίου του τιτανίου και ιόντων Ag συσκευασία 125ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια υπεροξειδίου του υδρογόνου διαλύματος 3%, συσκευασία 500ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                               (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθειασυσκευής ενδοφλέβιας χορήγησης ορού μικροσταγόνων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο ( Τιμή εμπορίου ) 





Προμήθεια αποστειρωμένης Nylon χειρουργικής οθόνης διαστάσεων 50-60 Χ 

60-120 cm 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια ραμμάτων αποστειρωμένων, συνθετικών, απορροφήσιμων, 

πολυγλυκολικού οξέος  Νο 1 βελόνα 3/8 circle 30mm, μήκος ράμματος 75 

cm 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                                              (       €) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 





Η προμήθεια θα γίνει σε μια ή δύο δόσεις και εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν παραγγελίας από τον κτηνίατρο που 

απασχολείται στον Δήμο Ιωαννιτών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μεταφορά και την παράδοση των ειδών, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τον ίδιο 

και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι 

την παράδοσή τους. Τα είδη θα περιέχονται σε κατάλληλες συσκευασίες  ώστε αυτά να μην 

μολύνονται, σπάνε ή χύνονται κατά τη μεταφορά τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται 

τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. 

Η ημερομηνία λήξης των  ειδών πρέπει να παρατείνεται τουλάχιστον για ένα  

έτος  από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν τα φάρμακα διατίθενται από τις 

εταιρείες με μικρότερη ημερομηνία λήξης οπότε θα διατίθενται (σε συνεννόηση με 

την υπηρεσία) με την πιο μακρινή ημερομηνία λήξης.  

 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ/ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ/ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Α(  ΝΑΙ ή ΌΧΙ) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
συμπληρώνεται σε περίπτωση  
που η απάντηση είναι αρνητική 
(ΟΧΙ) σε μία από τις δύο 
προηγούμενες στήλες ή και στις 
δύο.  

1 
Αλκοολικό διάλυμα 

0,5% (W/V) 

- Chlorhexidine gluconate 0.5% 

w/v. 

Έκδοχα: isopropyl alcohol, 

gluconolactone, carmoisine E 

122, isopropanol, glycerol, 

water purified, castor oil, linalyl 

acetate, synperonic NXU 

Συσκευασία 

των 500 ml 

(1 τεμάχιο) 

 

   

2 

Φαρμακευτικό 

υγρό σαπούνι 

chlorhexidine 

gluconate 4% (w/v) 

- Chlorhexidine gluconate 4% 

(w/v) 

Έκδοχα: synperonic PE F87, 

Lauryl dimethyl amino oxide, 

isopropyl alcohol, edicol 

ponceau 4R (E124), herbacol 

15.393/T glycerol, macrogol 7 

glycerol cocoate, d-

gluconolactone, purified water. 

Συσκευασία 

των 1000ml 

(1 τεμάχιο) 

 

   





Π3 

Τρανεξαμικό οξύ 

ενέσιμο διάλυμα 

500 mg/5ml 

-Κάθε 5ml περιέχουν 500mg 

τρανεξαμικού οξέος. 

Έκδοχα: water for injection 

Συσκευασία 

10 

αμπουλών 

των 5ml η 

καθεμία 

(1 τεμάχιο) 

 

   

4  
Κρέμα φουσιδικού 

οξέος 2% 

-Fucidic acid, butylated 

hydroxyanisole, cetyl alcohol, 

glycerol, potassium sorbate, 

paraffin liquid, polysorbate 60, 

white soft paraffin, purified 

water. 

Συσκευασία 

σωληνάριο 

15 gr 

(1 τεμάχιο) 

 

   

5 

Υδροκορτιζόνη 

ενέσιμο διάλυμα 

250mg/2ml 

-Σε κάθε δίχωρο φιαλίδιο act-o-

vial 2ml περιέχονται: 

Α)διαμέρισμα κόνεως: 250mg 

hydrocortisone(ως 

hydrocortisone sodium 

succinate), sodium phosphate 

monobasic monohydrate, 

sodium phosphate dibasic 

Β)διαμέρισμα διαλύτη: 18mg 

benzyl alcohol, water for 

injection 

Συσκευασία 

ενός 

δίχωρου 

φιαλιδίου 

των 2 ml 

(1 τεμάχιο) 

   

6 

Propofole MCT/LCT 

fresenius 1% 

(10mg/ml) 

-Κάθε 1ml περιέχει 10mg 

προποφόλης 

Έκδοχα: soya-bean oil, refined, 

triglycerides medium-chain, 

purified egg phosphatides, 

glycerol, oleic acid, sodium 

hydroxide, water for 

injections.  

Συσκευασία 

5 φιαλιδίων 

20ml το 

καθένα 

(1 τεμάχιο) 

   

7 

Heparin/LEO 

ενέσιμο διάλυμα 

25000IU/5ml 

-Ηπαρίνη 25000IU/5ml 

Έκδοχα: sodium chloride, 

sodium citrate dehydrate, 

water for injection, 

methylparaben, benzyl 

alcohol, propylparaben 

Συσκευασία 

10 φιαλιδίων 

των 5 ml 

(1 τεμάχιο) 

   

8 
Ορός LACTATED-

RINGERS 

-Sodium Chloride, USP 6 gr/lt 

-Sodium Lactate 3.1 gr/lt 

Συσκευασία 

του  1 lt    





-Potassium Chloride 0.3 gr/lt 

-Calcium Chloride 0.2 gr/lt 

(1 τεμάχιο) 

9 

Οφθαλμικές 

σταγόνες 

τομπραμυκίνης 

3mg/ml 

-Κάθε 1ml διαλύματος περιέχει 

3mg τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Βενζαλκώνιο 

χλωριούχο, Βορικό οξύ,άνυδρο 

θειικό νάτριο, χλωριούχο 

νάτριο, τυλοξαπόλη, θειικό οξύ 

ή/και υδροξείδιο του 

νατρίου(για ρύθμιση του ph), 

ύδωρ κεκαθαρμένο. 

Συσκευασία 

των 5ml 

(1 τεμάχιο) 

   

10 

Οφθαλμικές 

σταγόνες 

τομπραμυκίνης 

3mg/ml και 

δεξαμεθαζόνης 

1mg/ml 

-Κάθε 1ml εναιωρήματος 

περιέχει 1mg δεξαμεθαζόνης 

και 3mg τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Βενζαλκώνιο 

χλωριούχο, 

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό 

δινάτριο άλας, χλωριούχο 

νάτριο, θειικό νάτριο, 

τυλοξαπόλη, 

υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, θειικό 

οξύ ή/και υδροξείδιο του 

νατρίου (για ρύθμιση του ph), 

ύδωρ κεκαθαρμένο. 

Συσκευασία 

των 5ml 

(1 τεμάχιο) 

   

11 

Οφθαλμική αλοιφή 

τομπραμυκίνης 3 

mg/g 

-Κάθε 1g αλοιφής περιέχει 3mg 

τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Άνυδρη 

χλωροβουτανόλη, υγρή 

παραφίνη, λευκή και μαλακή 

παραφίνη. 

Συσκευασία 

των 3,5g 

(1 τεμάχιο) 

   

12 

Οφθαλμική αλοιφή 

τομπραμυκίνης 3 

mg/g και 1mg/g 

δεξαμεθαζόνης 

-Κάθε 1g αλοιφής περιέχει 1mg 

δεξαμεθαζόνης και 3mg 

τομπραμυκίνης 

Έκδοχα: Χλωροβουτανόλη 

(άνυδρη), Παραφίνη υγρή, 

Παραφίνη μαλακή 

Συσκευασία 

των 3,5g 

(1 τεμάχιο) 

   

13 

Ενέσιμο διάλυμα 

φουροσεμίδης 

20mg/2ml 

-Κάθε φύσιγγα περιέχει 20mg 
φουροσεμίδης. 
Έκδοχα: Υδροξείδιο του 
νατρίου, χλωριούχο νάτριο, 
ύδωρ για ενέσιμα 

Συσκευασία 

5 αμπουλών 

των 2ml η 

καθεμία 

(1 τεμάχιο) 

   





14 

Καψάκια 

ιτρακοναζόλης 

100mg/cap 

-Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 

100mg ιτρακοναζόλης και 

σακχαρόζη 

Συσκευασία 

των 15 

χαπιών 

(1 τεμάχιο) 

   

15 

Ενέσιμο διάλυμα 

θειικής αμικασίνης 

250mg/2ml 

-Θειική αμικασίνη ισοδύναμη 

με 250mg δραστικής 

αμικασίνης σε 2ml υδατικού 

διαλύματος. 

Έκδοχα: Sodium citrate 

dehydrate, sodium bisulfite, 

sulfuric acid 96% for ph 

adjustment, nitrogen, water for 

injection 

 Συσκευασία 

των 2ml 

 (1 τεμάχιο) 

   

16 

Αερόλυμα 

neomycin sulfate 

2,23mg και horse 

liver catalase 

2,70mg (10811 UC) 

-Ένα γραμμάριο περιέχει 

2,70mg (10811UC) horse liver 

catalase και 2,23mg neomycin 

sulfate. 

Έκδοχα: Στεατικό μαγνήσιο, 

άνυδρη λακτόζη, Norflurane 

(1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο, 

HFA 134a) 

 Συσκευασία 

των 148γρ 

 (1 τεμάχιο) 

   

17 Γάντια νιτριλίου -Γάντια νιτριλίου μεγέθους Μ 

 Συσκευασία 

των 100 

γαντιών 

 (1 τεμάχιο) 

   

18 Γάντια νιτριλίου -Γάντια νιτριλίου μεγέθους L 

Συσκευασία 

των 100 

γαντιών 

(1 τεμάχιο) 

   

19 
Βαμβακοφόρος 

επίδεσμος 
-Βαμβακοφόρος επίδεσμος 

Συσκευασία 

του 1kg 

(1 τεμάχιο) 

   

20 Επιδεσμική ταινία 

- Αυτοκόλλητη, επιδεσμική 

ταινία με πορώδη κολλητική 

μάζα για ασφαλή στερέωση 

καθετήρων διαστάσεων 

7,5cmx5m 

1 Τεμάχιο    

21 Σύριγγες 
- Σύριγγα 1ml με 

ενσωματωμένη βελόνα 27G 
1 Τεμάχιο    





22 

Επουλωτικό σπρέϋ 

καολίνης, 

υαλουρονικού 

οξέος, 

συμπλέγματος 

διοξειδίου του 

τιτανίου και ιόντων 

Ag 

-TIAB (Νανοκρύσταλλοι 

διοξειδίου του τιτανίου που 

συνδέονται με ομοιοπολικούς 

δεσμούς με μονοσθενή ιόντα 

αργύρου παρουσία 

Benzalkonium chloride), 

καολίνης, υαλουρονικό νάτριο, 

πυρίτιο. 

Συσκευασία 

των 125ml 

(1 τεμάχιο) 

   

23 

Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου 

διάλυμα 3% 

-Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

διάλυμα 3% 

Συσκευασία 

των 500ml 

(1 τεμάχιο) 

   

24 
Συσκευή 

χορήγησης ορού  

-Συσκευή ενδοφλέβιας 

χορήγησης ορού μικροσταγόνων 
1 Τεμάχιο    

25 Χειρουργική οθόνη 

-Αποστειρωμένη Nylon 

χειρουργική οθόνη διαστάσεων 

50-60Χ60-120 cm 

1 Τεμάχιο    

26 
Ράμματα  

 

-Αποστειρωμένα, συνθετικά, 

απορροφήσιμα , 

Πολυγλυκολικού οξέος,No 1 

βελόνα  3/8circle, 30 mm μήκος 

ράμματος 75cm 

1 Τεμάχιο    

 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΆΝΝΙΝΑ   /     /2020                                                                                   Ο ΠΡΟΣΦΈΡΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο

Μ

Α

Δ

Α

 

Β

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 

Επωνυμία: 

Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη): 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail:  

Αφού έλαβα γνώση της με αριθμό 6/2020 Μελέτης της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων - 

αναλωσίμων υλικών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς» καθώς και 

της αντίστοιχης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη του όρους και 

τις προδιαγραφές αυτών και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Παροχής προμήθειας με 

το ακόλουθο συνολικό τελικό ποσό : 

A/A ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
  

1 
Σπιραμυκίνη και μετρονιδαζόλη 

συσκευασία των 20 δισκίων 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2     

2 Miltefocine 20mg/ml φιαλ. 90ml ΤΕΜΑΧΙΑ 1     

3 
Dexamethazone sodium phosphate 

2mg/ml συσκευασία των 50ml 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

  

4 
Ενέσιμο διάλυμα, Carprofen 50mg/ml, 

φιαλίδιο 20 ml 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

  

5 
Ακεπρομαζίνη, συσκευασία των 20 

δισκίων. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 25   

  

6 
Ξυλαζίνη ενέσιμη, συσκευασία των 

50 ml.  
ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

  

7 
Τιλεταμίνη και Ζολαζεπάμη 100 mg/ml  

ενέσιμη, φιαλίδιο των 5 ml. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

  

8 

Πολυδύναμο εμβόλιο κατά της νόσου 

Carre, λοιμώδους ηπατίτιδας, 

παρβοϊού, λεπτοσπείρωσης και 

αναπνευστικής parainfluenza, σετ των 

δύο φιαλιδίων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 400   

  

9 
Εμβόλιο κατά του παρβοϊού, φιαλίδια 

του 1 ml  
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100   
  

10 
Εμβόλιο κατά  του ιού της λύσσας, 

φιαλίδια του 1 ml. 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 400   
  

11 
Sarolaner (chewables) 20 mg, σε 

blister 3 δισκίων 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 50   
  

12 
Sarolaner (chewables) 40 mg, σε 

bliste r3 δισκίων 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 120   
  





13 
Sarolaner (chewables)  80 mg, σε blister 

3 δισκίων 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 80   
  

14 
Praziquantel 50 mg και pyrantel 50 

mg - febantel 150 mg, συσκευασία 

των  104 δισκίων. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

  

15 
Spot on διάλυμα φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 67mg/600mg (4 

πιπέτες) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 8   

  

16 
Spot on διάλυμα φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 134mg/1200mg (4 

πιπέτες) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20   

  

17 
Spot on διάλυμα φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 268mg/2400mg (4 

πιπέτες) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 12   
  

18 
Spray διάλυμα φιπρονίλης, 

μπουκάλι 500ml 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

  

19 
Πάστα Πυραντέλης κατά των 

ενδοπαρασίτων 21,62 mg/gr 

σωληνάριο 24 gr 
TEMAXIA 30   

  

20 
Aglepristone 30mg/ml,σε συσκευασία 

φιαλίδια των 10 ml 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

  

21 
Ενέσιμο iv δ/μα πεντοβαρβιτάλης, 

φιαλίδιο 100 ml 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

  

 ΔΑΠΑΝΗ Α     

 ΦΠΑ 13%    

 ΣΥΝΟΛΟ Α  
  

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  

 

Υψιενεργειακό συμπλήρωμα (15,8 

πολυβιταμινών, ιχνοστοιχείων, 

σωληνάριο 120 gr 
ΤΕΜΑΧΙΑ    

  

23 

Δισκία με βιταμίνες , ιχνοστοιχεία , 

πρωτεΐνες . Μόνο για σκύλους και 

γάτες. Πλαστικά φιαλίδια των 50 

δισκίων. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

  

 ΔΑΠΑΝΗ Β   
  

 ΦΠΑ 24%  
  

 

ΣΥΝΟΛΟ Β 
 

  

 

ΔΑΠΑΝΗ  Α+Β  

ΦΠΑ(13%,24%)  





ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Α+Β  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





ΑΡΘΡΟ 1ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Σπιραμυκίνης και μετρονιδαζόλης, συσκευασία των 20 δισκίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Miltefocine  20mg/ml συσκευασία φιαλιδίου των 90 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Dexamethazone sodium phosphate 2mg/ml, συσκευασία των 50ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Ενέσιμου διαλύματος, Carprofen 50mg/ml, φιαλίδιο 20 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Ακεπρομαζίνης, συσκευασία των 20 δισκίων. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ( Τιμή εμπορίου ) 





Προμήθεια Ξυλαζίνης ενέσιμης, συσκευασία των 50 ml.  

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Τιλεταμίνης και Ζολαζεπάμης 100 mg/ml  ενέσιμη, φιαλίδιο των 

5 ml. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Πολυδύναμου εμβολίου κατά της νόσου Carre, λοιμώδους 

ηπατίτιδας, παρβοϊού, λεπτοσπείρωσης και αναπνευστικής parainfluenza, σετ 

των δύο φιαλιδίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια εμβολίου κατά του παρβοϊού,  σετ των δύο φιαλιδίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Εμβολίου κατά  του ιού της λύσσας, φιαλίδια του 1 ml. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Sarolaner (chewables) 20 mg, σε blister 3 δισκίων 

 





Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Sarolaner (chewables) 40 mg, σε blister3 δισκίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Sarolaner (chewables)  80 mg, σε blister3 δισκίων 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Praziquantel 50 mg και pyrantel 50 mg -febantel 150 mg, 

συσκευασία των  104 δισκίων. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Spot on διάλυμα φιπρονίλης και περμεθρίνης 67mg/600mg (4 

πιπέτες) 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

                                                                                     

ΑΡΘΡΟ 16ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Spot on διάλυμα φιπρονίλης και περμεθρίνης 134mg/1200mg (4 

πιπέτες) 

 

 Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €) 

                                                                                     

 

ΑΡΘΡΟ 17 ο ( Τιμή εμπορίου ) 





Προμήθεια Spot on διάλυμα φιπρονίλης και περμεθρίνης 268mg/2400mg (4 

πιπέτες) 

 

        Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                (           €)                                                                                                                 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια διαλύματος φιπρονίλης σε spray μπουκάλι των 500 ml. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                         (           

€) 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια πάστας Πυραντέλης κατά των ενδοπαρασίτων 21,62 mg/gr 

σωληνάριο 24gr 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                        (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Aglepristone 30mg/ml,σε συσκευασία φιαλίδια των 10 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                        (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Ενέσιμου iv δ/ματος πεντοβαρβιτάλης, φιαλίδιο 100 ml 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                        (           €) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Υψιενεργειακού συμπληρώματος (15,8 MJ / kg)/ συνδυασμός 

πολυβιταμινών, ιχνοστοιχείων, σωληνάριο 120 gr 

 





Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                        (           €) 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο ( Τιμή εμπορίου ) 

Προμήθεια Δισκίων με βιταμίνες , ιχνοστοιχεία , πρωτεΐνες . Μόνο για 

σκύλους και γάτες. Πλαστικά φιαλίδια των 50 δισκίων. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου:                                                                                        (           €) 
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        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η προμήθεια θα γίνει σε μια ή δύο δόσεις και εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν παραγγελίας από τον κτηνίατρο που 

απασχολείται στον Δήμο Ιωαννιτών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

Η ημερομηνία λήξης των κτηνιατρικών φαρμάκων πρέπει να παρατείνεται 

τουλάχιστον για  δύο έτη  από την παράδοση, εκτός και αν διατίθενται στην ελληνική αγορά 

με μικρότερη ημερομηνία λήξεως, οπότε θα ενημερώνεται εγγράφως η υπηρεσία. 





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

κατά την παράδοση να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της 

θερμοκρασίας. Εναλλακτικά επιτρέπεται η παράδοση των προϊόντων σε πιστοποιημένες 

συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

μεταφορά και την παράδοση των ειδών, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τον ίδιο 

και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι 

την παράδοσή τους. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει βιβλιάρια εμβολιασμού ζώου, 

αντίστοιχα σε αριθμό με την ποσότητα των  πολυδύναμων  εμβολίων κατά της νόσου 

Carre, λοιμώδους ηπατίτιδας, παρβοϊού, λεπτοσπείρωσης και αναπνευστικής 

parainfluenza καθώς και κονκάρδες αντίστοιχα σε αριθμό με την ποσότητα των  

αντιλυσσικών εμβολίων. 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

 

Α

/Α 

ΕΙΔΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ/ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(  ΝΑΙ ή ΌΧΙ) 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
συμπληρώνεται σε 
περίπτωση  που η 
απάντηση είναι 
αρνητική (ΟΧΙ) σε μία 
από τις δύο 
προηγούμενες 
στήλες ή και στις 

δύο.  

 

1 
Σπιραμυκίνη και 

μετρονιδαζόλη  
   -Spiramycin 750.000 IU 

-Metronidazole 125 mg 

Συσκευασία 

των 20 δισκίων 

(1 τεμάχιο) 

   

2 
Miltefosine 

20mg 

Miltefosine.20mg 

Hydroxypropylcellulose,Propyl

eneglycol 

Purifiedwater.  

Συσκευασία  

φιαλίδιο των 90 

ml 

(1 τεμάχιο) 

   

3 

Dexamethazone 

sodium 

phosphate 

2mg/ml 

-Dexamethazone sodium 

phosphate 2mg/ml 

-Benzyl alcohol 

Συσκευασία 

των 50 ml. 

(1 τεμάχιο) 

   

4 

Ενέσιμο 

διάλυμα, 

Carprofen 

50mg/ml, 

Carprofen 50mg/ml 

Συσκευασία  

φιαλιδίου των 

20 ml 

 (1 τεμάχιο) 

   





5 

Ακεπρομαζίνη, 

συσκευασία των 

20 δισκίων. 

-Ακεπρομαζίνη μηλεινική 17 

mg /δισκίο ισοδύναμη με 12,5 

mg βάση ακεπρομαζίνης 

Συσκευασία 

των 20 δισκίων 

(1 τεμάχιο) 
   

6 

Ξυλαζίνη 

ενέσιμη, 

συσκευασία των 

50 ml.  

-Xylazine Hydrochloride 23.32 

mg (ισοδύναμη με  20.0 mg 

Xylazine) 

-Methyl Parahydroxybenzoate  

0.65 mg  

-Propyl Parahydroxybenzoate 

0.35 mg  

Συσκευασία 

των 50 ml 

(1 τεμάχιο) 

   

7 
Τιλεταμίνη και 

Ζολαζεπάμη 100 

mg/ml  ενέσιμη 

-Τιλεταμίνη (υδροχλωρική 

μορφή) 250mg 

-Ζολαζεπάμη (υδροχλωρική 

μορφή) 250mg 

Φιαλίδιο των 5 

ml. 

(1 τεμάχιο) 

   

8 

Πολυδύναμο 

εμβόλιο κατά 

της νόσου Carre, 

λοιμώδους 

ηπατίτιδας, 

παρβοϊού, 

λεπτοσπείρωσης 

και 

αναπνευστικής 

parainfluenza. 

-Ζωντανός εξασθενημένος ιός 

της νόσου του Carre στέλεχος 

N-CDV, το ελάχιστο 10 3 

CCID50. 

-Ζωντανό εξασθενημένο 

αδενοϊό τύπος 2,στέλεχος 

Manhattan, το ελάχιστο 103,2 

CCID50. 

-Ζωντανό εξασθενημένο ιό 

παραινφλουένζας, στέλεχος 

NL-CPI-5,το ελάχιστο 106.0 

CCID50.   

-Ζωντανό εξασθενημένο 

παρβοϊό σκύλου, στέλεχος 

NL-35-D, το ελάχιστο 107 

CCID50. 

-Αδρανοποιημένη Leptospira 

canicola, το ελάχιστο 60 NU. 

-Αδρανοποιημένη Leptospira 

icterohaemorrhagiae, το 

ελάχιστο 60NU. 

- Αlbumine max 1.5MG. 

- Water for injection q.s 1 ml. 

Σετ των δύο 

φιαλιδίων  

(1 τεμάχιο) 

   

9 
Εμβόλιο κατά  

του παρβοϊού 

Ζωντανός τροποποιημένος 

παρβοϊός σκύλου, στελέχους 

CORNELL780916 (115 

δίοδοι), που αναπτύχθηκε σε 

καλλιέργειες κυτταρικής 

σειράς νεφρών γάτας, με 

ελάχιστο τίτλο για όλη τη 

διάρκεια της ισχύος: 

103CCID50  

Water for injection  1 ml. 

Σετ των δύο 

φιαλιδίων 

(1 τεμάχιο) 

   





10 

Εμβόλιο κατά  

του ιού της 

λύσσας, φιαλίδια 

του 1 ml. 

-Αδρανοποιημένος ιός λύσσας 

στέλεχος SAD Vnukovo-

32min.,2.0 IU 

-Υδροξείδιο αργιλίου 2.0 mg 

-Θειομερσάλη 0.1 mg 

Φιαλίδιο του 1 

ml. 

(1 τεμάχιο) 
   

11 

Sarolaner 

(chewables) 20 

mg, σε blister 3 

δισκίων 

-sarolaner 20mg 

Συσκευασία 

των 3 δισκίων 

σε blister 

(1 τεμάχιο) 

   

12 

Sarolaner 

(chewables) 40 

mg, σε blister3 

δισκίων 

-sarolaner 40 mg 

Συσκευασία 

των 3 δισκίων 

σε blister 

(1 τεμάχιο) 

   

13 

Sarolaner 

(chewables)  80 

mg, σε blister3 

δισκίων 

-sarolaner 80 mg 

Συσκευασία 

των 3 δισκίων 

σε blister 

(1 τεμάχιο) 

   

14 

Praziquantel 50 

mg και pyrantel 

50 mg -febantel 

150 mg, 

συσκευασία των  

104 δισκίων. 

-Praziquantel 50 mg,  

-Pyrantel 50 mg (equivalent to 

144 mg pyrantel embonate),  

-Febantel 150 mg 

Συσκευασία 

των 104 

δισκίων 

(1 τεμάχιο) 

   

15 

Spot on διάλυμα 

φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 

67mg/600mg (4 

πιπέτες) 

φιπρονίλη 67mg 

 περμεθρίνη 600mg 

Κουτί των 4 

πιπετών  

         (1 

τεμάχιο) 

   

16 

Spot on διάλυμα 

φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 

134mg/1200mg 

(4 πιπέτες) 

φιπρονίλη 134mg 

 περμεθρίνη 1200mg 

Κουτί των 4 

πιπετών  

         (1 

τεμάχιο) 

   

17 

Spot on διάλυμα 

φιπρονίλης και 

περμεθρίνης 

268mg/2400mg 

(4 πιπέτες) 

φιπρονίλη 268mg 

 περμεθρίνη 2400mg 

Κουτί των 4 

πιπετών  

         (1 

τεμάχιο) 

   

18 
Spray διάλυμα 

φιπρονίλης 
Φιπρονίλη 2,5mg/ml 

Μπουκάλι 

500ml 

      (1 τεμάχιο) 

   

19 

Πάστα 

Πυραντέλης 

κατά των 

ενδοπαρασίτων 

21,62 mg/gr  

Pyrantel pemoate 21,62mg 

ισοδύναμο με 7,5 mgpyrantel 

βάση ανά γραμμάριο 

Σωληνάριο των 

24 γρ 

(1 τεμάχιο) 
   

32 
Aglepristone 

30mg/ml 
-Aglepristone 30mg/ml 

Φιαλίδια των 

10 ml 

(1 τεμάχιο) 

   





20 

Ενέσιμο iv δ/μα 

πεντοβαρβιτάλης

, φιαλίδιο 100 ml 

Pentobarbital sodium 20gr 

benzyl alcohol 1 ml 

Φιαλίδιο των  

100 ml   

 (1 τεμάχιο)  

   

21 

Υψιενεργειακό 

συμπλήρωμα 

(15,8 MJ / kg)/ 

συνδυασμός 

πολυβιταμινών, 

ιχνοστοιχείων 

Σιρόπι γλυκόζης,  

Σογιέλαιο,  

Μουρουνέλαιο,  

Υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες,  

Επταϋδρικό θειικό μαγνήσιο. 

Ενέργεια……………......15,8 

MJ/kg  

Ολικές πρωτεΐνες ……....1,20 

%  

Ολικά λιπαρά οξέα 

…….........31,0 %  

Ολικές κυτταρίνες 

…………...2,10%  

Τέφρα………………………2,

30%  

Ωμέγα 

3……………………2,30 %  

Ωμέγα 

6……………………13,60 %  

Μαγνήσιο…………..........66 

mg/kg  

Κάλιο……………. ……...880 

mg/kg  

Ασβέστιο………………...200 

mg/kg  

Φωσφόρος………………73 

mg/kg 

E2 Ιώδιο (Ιωδιούχο 

κάλιο)……………………     

92 mg/kg 

E5 Μαγγάνιο (Θειικό 

μαγγάνιο, 

επταϋδρικό)…….........179 

mg/kg  

E1 Σίδηρος (Χηλικός σίδηρος 

γλυκίνης, 

ένυδρο)….....................92 

mg/kg 

E672 Βιταμίνη A……202 961 

IU /kg  

E671 Βιταμίνη D3    .10 004 

IU/kg  

3a700 Βιταμίνη E…. 1 058 

IU/kg  

3a831 Βιταμίνη PP… 400 

mg/kg  

 

Σωληνάριο 120 g 

(1 τεμάχιο) 

   





3a Βιταμίνη B5…… .330 

mg/kg  

3a831 Βιταμίνη B6….200 

mg/kg  

3a831 Βιταμίνη B2….53 mg/kg  

3a831 Βιταμίνη B12…40 μg/kg 

22 

Δισκία με 

βιταμίνες , 

ιχνοστοιχεία , 

πρωτεΐνες . 

Μόνο για 

σκύλους και 

γάτες.  

30% Πρωτείνες 5,4% 

Ασβέστιο 5% Λίπος 4,2% 

Φωσφόρος 28% Τέφρα 1,8% 

Μαγνήσιο 1% Ίνες 

Περιεκτικότητα βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων ανά kg Βιταμίνη 

Α 700000 I.U. > D3 10000 

I.U. Βιταμίνη Ε 2300 mg 

Βιταμίνη Β1 500 mg Bιταμίνη 

Β2 500 mg Bιταμίνη Β6 250 

mg Bιταμίνη Β12 500 mg 

Νικοτιναμίδη 2500 mg Φολικό 

οξύ 25 mg Βιοτίνη 12000 mg 

Χαλκός 45 mg Σίδηρος 6000 

mg Μαγγάνιο 100 mg 

Ψευδάργυρος 2000 mg 

Περιεχόμενα : Μαγνήσιο, 

Μαγιά, Φυτικά προιόντα ( 

λεκιθίνη σόγιας ), Μέταλλα, 

Μείγμα βιταμινών. 

Φιαλίδια των 50 

δισκίων 

(1 τεμάχιο) 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. Μ.Μ. ΤΙΜΗ 

1 ΑΛΚΟΛΟΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΣ 70ο - 410 ML 15  TEM  

2 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 58x50 cm 4  TEM  

3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ML 20  TEM  





4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML 20  TEM  

5 ΟΞΥΜΕΤΡΟ 1  TEM  

6 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 2  TEM  

7 ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡ 400  TEM  

8 ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 15 ML 6  TEM  

9 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 1  TEM  

10 ΚΡΕΜΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 50 gr 2  TEM  

11 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 τεμ (κουτί) 6  TEM  

      

 ΣΥΝΟΛΟ 477    

 Φ.Π.Α. 24%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1     

      

12 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΕΣ 36Χ40 κουτί 10 τεμ 6     

13 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΕΣ 17Χ30 κουτί 12 τεμ 6     

14 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ  
(strips) Mixed κουτί 20 τεμ 10     

15 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5 CM χ 4 M 10     

16 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5 CM χ 4 M 10     

17 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 
 2,5 CM χ 5 Μ. 8     

18 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 
 5 CM χ 5 Μ. 10     

19 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ SPRAY 50 ML 2     

20 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8 CM – 4 CM 10     

21 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 12CM – 4  CM 10     

22 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 5     

23 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 2     

24 ΒΑΜΒΑΚΙ 100gr 6     

      

 ΣΥΝΟΛΟ 95    

 Φ.Π.Α. 13%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2     

      

25 acetylsalicylic acid  100MG 4     

26 paracetamol 8 tabs Eff 1000 mgr 10     

27 ibuprofen 20 tabs 600mg 8     

28 nifedipine 100 caps 5 mg 1     

29 
CHLORAMPHENICOL + DEXAMETHASONE COLL 10 
ΜΙ 4     

30 DIMETHINDENE gel 30 gr 0,1  6     

31 
HORSE LIVER KATAKACE + NEOMYCIN SULFATE  
spray 74 gr 2     

32 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 Τ. 12     





33 METOCLOPRAMIDE HCL 20TABS 10mg 6     

34  FUCIDIN ACID CREAM 2% TUBx 30g 5     

35 
ALUMINIUM HYDROXIDE+MAGNESIUM  
HYDROXIDE+DIMETHICONE 50 tabs 4     

36 CETIRIZINE HCL 20 tabs 10mg 4     

37 AMP ADRENALINE 1MG/1ML αμπούλες 5     

38 
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 
 4ml 500MG 4     

39 
METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE  
2ml 125MG 4     

40 ACETYLSALICYLIC ACID 500 mg 6     

41 LOPERAMIDE HCL 2mg 6 caps 6     

42 Furosemide 12 Tabl. 40mg 4     

43 PARACETAMOL 20 tabs 500 mg 6     

      

 ΣΥΝΟΛΟ 101    

 Φ.Π.Α. 6%     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3     

      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1-2-3 673    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι: 

1. Τα υλικά φαρμακείου 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 το φορέα της προμήθειας.  

2. Όλα τα φάρμακα, έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό 

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

3. 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 , αναγράφονται στη συσκευασία.  

4. Ο χρόνος ζωής των φαρμάκων θα είναι μεγαλύτερος από  24  μήνες κατά 

την  παράδοση (εκτός και αν εξ ορισμού το φάρμακο έχει πολύ μικρό χρόνο 

ζωής). Σε αυτή τη περίπτωση, η διάρκεια «ζωής» του προϊόντος – από την 

ημέρα παράδοσης του στο Δήμο ή στα Ν.Π.Δ.Δ. - μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής 

χρονικής διάρκειας ενδεδειγμένης χρήσης του είδους ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο

Μ

Α

Δ

Α

 

Δ

 

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 





 

ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 Περιγραφή 

Μον/ 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό Σύνολο 

 Περιγραφή 

Μον/ 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό Σύνολο 

1 BETADINE SOL σε μπουκάλια 240ML   τμχ 1   
 

6% 
 

3 
Αλοιφή για εγκαύματα (τύπου 

FLAMIGEL) 
τμχ 1   

 

13% 
 

4 
Αλοιφή για μώλωπες – χτυπήματα 

(σωληνάριο 50ml) τύπου ARNICA 
τμχ 1   

 

24% 
 

5 
Αλοιφή για τσιμπήματα σε σωληνάριο 

30 ml (τύπου FENISTIL) 
τμχ 1   

 

6% 
 

6 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 

100gr 
τμχ 1   

 

13% 
 

9 
Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 

350ml  
τμχ 1   6%  

10 
Αντιβιοτική αλοιφή σε σωληνάριο των 

15γραμ (τύπου FUCIDIN) τμχ 1   
 

6% 
 

11 

Λευκοπλάστης με γάζα, διάφορα μεγέθη 

κουτιά των 50 τμχ (τύπου 

HANSAPLAST) 

τμχ 3   24%  

12 Οξυζενέ 200ml τμχ 1   24%  

13 
Ταμπλέτες παρακεταμόλης (500 mg/1 

tab) τύπου DEPON 
τμχ 10   6%  

14 

Τοπικό επουλωτικό σκεύασμα για την 

θεραπεία μολυνθέντων και 

επιμολυνθέντων τραυμάτων για τοπική 

χρήση (τύπου PULVO) των 74gr 

τμχ 1   6%  

15 
Θερμόμετρο μετώπου ψηφιακό 

υπερύθρων 
τμχ 1   24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  





1 BETADINE SOL σε μπουκάλια 240ML   τμχ 22   6%  

2 
Αιμοστατικός επίδεσμος για αντιμετώπιση 

αιμορραγιών 6cm*8cm 
τμχ 22   24%  

3 
Αλοιφή για εγκαύματα (τύπου 

FLAMIGEL) 
τμχ 22   13%  

4 
Αλοιφή για μώλωπες – χτυπήματα 

(σωληνάριο 50ml) τύπου ARNICA 
τμχ 22   24%  

5 
Αλοιφή για τσιμπήματα σε σωληνάριο 30 

ml (τύπου FENISTIL) 
τμχ 22   6%  

6 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 

100gr 
τμχ 22   13%  

7 

Γάζες αποστειρωμένες (15*15cm) σε 

κουτιά των 12 τμχ κατασκευασμένα από   

100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα  

τμχ 22   13%  

8 Θερμόμετρα ΓΑΛΛΙΟΥ τμχ 22   24%  

9 
Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 

350ml  
τμχ 22   6%  

10 
Αντιβιοτική αλοιφή σε σωληνάριο των 

15γραμ (τύπου FUCIDIN) 
τμχ 22   6%  

11 
Λευκοπλάστης με γάζα, διάφορα μεγέθη 

κουτιά των 50 τμχ (τύπου HANSAPLAST) 
τμχ 22   24%  

12 Οξυζενέ 200ml τμχ 22   24%  

13 
Ταμπλέτες παρακεταμόλης (500 mg/1 tab) 

τύπου DEPON 
τμχ 24   6%  

14 

Τοπικό επουλωτικό σκεύασμα για την 

θεραπεία μολυνθέντων και 

επιμολυνθέντων τραυμάτων για τοπική 

χρήση (τύπου PULVO) των 74gr 

τμχ 20   6%  

15 
Φυσιολογικός ορός (αμπούλες) κουτί των 

30τμχ*5ml 
τμχ 22   24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1η ΔΟΜΗ (ΚΑΠΗ) 

 Περιγραφή Μον/ 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

  Τελικό  





 

2η ΔΟΜΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

 Περιγραφή 

Μον/ 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό 

Σύνολο 

1 
BETADINE SOL σε μπουκάλια 

240ML   
τμχ 3   6%  

2 

Λευκοπλάστης με γάζα, διάφορα 

μεγέθη κουτιά των 50 τμχ (τύπου 

HANSAPLAST) 

τμχ 2   24%  

3 
Ταμπλέτες παρακεταμόλης (500 mg/1 

tab) τύπου DEPON 
τμχ 2   6%  

4 Οξυζενέ 200ml τμχ 2   24%  

5 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 

100gr 
τμχ 4   13%  

6 

Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 

350ml  
τμχ 4   6%  

7 

Αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο 

μπράτσου (για μέτρηση πίεσης και 

αρρυθμίας τύπου OMRON) 

τμχ 1   24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
 

 

 

Μέτρησης Σύνολο ΦΠΑ Σύνολο 

1 Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου ONE 

TOUCH (50 strips) 

 

τμχ 17 
  

 

6% 
 

2 
Σκαρφιστήρες 100τμχ τμχ 

17 
  

 

24% 
 

3 Παραφινέλαιο άοσμο ειδικό για 

μαλάξεις (1lt)  
τμχ 5   24%  

4 
Αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο 

μπράτσου (για μέτρηση πίεσης και 

αρρυθμίας τύπου OMRON) 

τμχ 4   
 

24% 
 

5 Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 

350ml  
τμχ 10   6%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  





3η ΔΟΜΗ (ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ) 

 Περιγραφή Μον/ 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό Σύνολο 

1 Απλός ελαστικός επίδεσμος  10cm*4m τμχ 5   13%  

2 Απλός ελαστικός επίδεσμος 5cm*4m τμχ 5   13%  

3 Αλοιφή για εγκαύματα (τυπου FLAMIGEL) τμχ 2   13%  

4 Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 100gr τμχ 4   13%  

5 Θερμόμετρα ΓΑΛΛΙΟΥ τμχ 2   24%  

7 
Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου ONE TOUCH (50 
strips) 

τμχ 2   6%  

8 Σκαρφιστήρες 100 τμχ τμχ 2   24%  

9 BETADINE SOL σε μπουκάλια 240ML   τμχ 4   6%  

10 Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 350ml τμχ 10   6%  

11 
Αντιμικροβιακό αερόλυμα για τοπική χρήση 
(νεομυκίνη) των 148gr (τύπου PULVO) 

τμχ 

 

2 

   

6% 

 

12 
Αντιβιοτική αλοιφή σε σωληνάριο των 15γραμ 
(τύπου FUCIDIN) 

τμχ 2   6%  

13 

Αλοιφή ατοπικής δερματίτιδας – τύπου 
FUCICORT(φουσιδικό οξύ-βηταμεθαζόνη)  

Σωληνάριο των 30γραμ τμχ 

2   6%  

14 
Αλοιφή για τσιμπήματα σε σωληνάριο 30 ml 
(τύπου FENISTIL) τμχ 

3   6%  

15 
Αντιερπητική κρέμα (πενσικλοβίρη) 50mg/g 
(τύπου ZOVIRAX) 

τμχ 2   24%  

16 
Τοπική κορτικοστεροειδή αλοιφή (Προπιονική 
κλομπεταζόλη) 0,5mg/g  

τμχ 2   6%  

17 
Αλοιφή με αντιφλεγμονώδη δράση-τύπου 
BETNOVATE (μεθυλπρεδνιζολόνη) 0,1% 15g 

τμχ 
2   6%  

18 
Ρινική αλοιφή (μουπιροσίνη) 2% 15γρ (τύπου 
BACTROBAN) τμχ 2   6%  

19 
Αλοιφή δερματικής μυκητίασης (ισοκοναζολη) 
τύπου TRAVOGEN 15γρ 

τμχ 2   6%  

20 Αλοιφή μυϊκού πόνου 100γρ τμχ 2   24%  





21 
Αποστειρωμένες γάζες 36cm*40cm (κουτί 
10τμχ) 

τμχ 
 

7 
  13%  

22 
Αποστειρωμένες γάζες 15cm*30cm (κουτί 
12τμχ) 

τμχ 7   13%  

23 
Αυτοκόλλητες αδιάβροχες αποστειρωμένες 
γάζες 10cm*10cm (κουτί 5τμχ) τμχ 

7   13%  

24 
Οφθαλμικά δάκρυα μονής δόσης (κουτί 
30τμχ) τμχ 

2 
  6%  

25 Αντιφθειρικό σαμπουάν 200γρ τμχ 3   24%  

26 
Έμπλαστρο για μυϊκούς πόνους 4,8mg 
(12*18cm) κουτί 2τμχ 

τμχ  

5 

   

13% 

 

27 Ταινία λευκοπλάστ  5cm*4,6m τμχ 3   24%  

28 Ταινία λευκοπλάστ 2.5cm*4.6m τμχ 3   24%  

29 
Ταμπλέτες παρακεταμόλης (500 mg/1 tab) 
τύπου DEPON 

τμχ  

15 

   

6% 

 

30 
Παυσίπονο ιβουπροφαίνης (ΜΣΑΦ) 
600mg/1tb (20ΤΑΒ) 

τμχ  

10 

   

6% 

 

31 
Αντιδιαρροικά χάπια (λοπεραδιμη) 2mg/cap 
(τύπου IMMODIUM) 

τμχ  

2 

   

6% 

 

32 
Συνθετικό γλυκοκορτικοειδές (κορτιζόνη) 5mg 
1 BOX * 3 BLPK * 10 TAB (τύπου 
PREZOLON) 

τμχ 
2   6%  

33 
Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 
(κορτικοστεροειδές) 125MG/VIAL 1 AMP x 2 
ML SOLVENT x 2 ML SOLVENT 

τμχ 2   6%  

34 Χάπια στομάχους (ομεπραζολη) 20mg/cap τμχ 1   6%  

35 

Αντισταμινικά χάπια (λεβισεριτιριζινη) 

5mg/tab 

1box * 2blpk * 10 tab τμχ 

2   6%  

36 
Καθαρτικό σιρόπι 3.335g/5ml 

1 box * 1bot * 5000ml 

τμχ 1   6%  

37 

Αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου (για 

μέτρηση πίεσης και αρρυθμίας τύπου 

OMRON) τμχ 

 

1 

  24%  





38 
Λευκοπλάστης με γάζα, διάφορα μεγέθη 

κουτιά των 50 τμχ (τύπου HANSAPLAST) τμχ 

2   24%  

39 
Θερμόμετρο μετώπου ψηφιακό υπερύθρων 

τμχ 

 

1 

  24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

4η ΔΟΜΗ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 

 

Περιγραφή 

Μον/ 

Μέτρηση

ς Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό Σύνολο 

1 
Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου ONE TOUCH (50 

strips) 

τμχ 85   6%  

2 Σκαρφιστήρες 100 τμχ τμχ 45   24%  

3 Μηχάνημα μέτρησης σακχάρου τμχ 12 ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

4 Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 350ml τμχ 50   6%  

5 Σύριγγες 10ml /5ml/2.5ml τμχ 150   24%  

6 Πεταλούδες πράσινες τμχ 80   13%  

7 Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 100gr τμχ 50   13%  

8 

Γάζες αποστειρομένες (15*15cm) σε κουτιά 

των 12 τμχ κατασκευασμένα από   100% 

βαμβακερά υδρόφιλα νήματα  

τμχ 30   13%  

 

9 

Αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου 

(για μέτρηση πίεσης και αρρυθμίας τύπου 

OMRON) τμχ 

3   24%  

 

10 

BETADINE σε μπουκάλια 

Διάλυμα εξωτερικής χρήσης 10% σε φιαλίδιο 

των 30ml, τμχ 

10   6%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

5η ΔΟΜΗ (Κ.Η.Φ.Η.) 

 
Περιγραφή Μον/ 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό Σύνολο 





1 Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου ONE TOUCH 

(50 strips) 
τμχ 3   6%  

2 Σκαρφιστήρες 100 τμχ τμχ 4   24%  

3 Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 

350ml 
τμχ 5   6%  

4 Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 

100gr 
τμχ 5   13%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

6η ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ  

 
Περιγραφή Μον/ 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

ΦΠΑ 

Τελικό Σύνολο 

1 Αντιφθειρικό σαμπουάν 200γρ τμχ 10   24%  

2 
Οινόπνευμα 95o καθαρή λοσιόν των 

350ml 
τμχ 3   6%  

3 
Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 

100gr 
τμχ 3   13%  

4 
Λευκοπλάστης με γάζα, διάφορα μεγέθη 

κουτιά των 50 τμχ (τύπου HANSAPLAST) 
τμχ 2   24%  

5 Θερμόμετρο μετώπου ψηφιακό υπερύθρων τμχ 1   24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: ………….€ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   …./…./2020 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι: 





1. Τα υλικά φαρμακείου 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 το φορέα της προμήθειας.  

2. Όλα τα φάρμακα, έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό 

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

3. 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 , αναγράφονται στη συσκευασία.  

4. Ο χρόνος ζωής των φαρμάκων θα είναι μεγαλύτερος από  24  μήνες κατά 

την  παράδοση (εκτός και αν εξ ορισμού το φάρμακο έχει πολύ μικρό χρόνο 

ζωής). Σε αυτή τη περίπτωση, η διάρκεια «ζωής» του προϊόντος – από την 

ημέρα παράδοσης του στο Δήμο ή στα Ν.Π.Δ.Δ. - μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής 

χρονικής διάρκειας ενδεδειγμένης χρήσης του είδους ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

ΜΕΛΕΤΕΣ 





 

ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΑΠ΄ΟΠΟΥ 

ΜΠΟΡΕΥΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΗΣΕΤΕ: www.ioannina.gr/ΔΗΜΟΤΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

http://www.ioannina.gr/ΔΗΜΟΤΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΙ




[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 

φορέαi  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 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6125 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Καπλάνη 7, Ιωάννινα 45444 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης 

- Τηλέφωνο: 26513 61385 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agounis@ioannina.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ioannina.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος: προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ, προϋπολογισμού 23.752,26 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 - CPV: 33680000-0, 33600000-6 κλπ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6125 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε Προμήθεια 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

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, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 





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 κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να 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:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουςvi; 

[] 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. 

[   ] 

 

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 …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

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. 

 

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).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 





Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 





β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 

 

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 ασφάλισηςxxii, 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; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 





- 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 ;xxiii 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

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): xxiv 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 





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 περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 





Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, 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 σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 





Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 

(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

[] Ναι [] Όχι 





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 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης 

για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 





 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

  





 

 

 

 

 

 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii 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. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi 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). 

xii 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. 

                                                           





                                                                                                                                                                      
xiii 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. 

xiv 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”. 
xv 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.". 
xvi 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii 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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