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ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISFB) 

 

                                                                                                                               Αθήνα: 27/1/2017 

                                                                Αρ. Πρωτ.: Δ 6441 

 

Ταχ. Δ/νση     : Στουρνάρη 57, Αθήνα                         
Ταχ. Κώδικας        : 104 32                                                 
Πληροφορίες        :  κ. Kατρίνης Δημήτρης 
Τηλέφωνο   : 210 5205200                                                   
FAX                          : 210 5205201 
e-mail                     : d.katrinis@praksis.gr 
Ιστοσελίδα            : www.praksis.gr 

 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ  
 Για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φαρμακευτικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων στις Δομές της Κω, της Λέρου, του 

Φυλακίου Ορεστιάδας και της Χίου». 
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη για το σύνολο του έργου: 60.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

 

  

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISFB) της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης πλαίσιο του έργου «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής 

ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια.» (ενάριθμος ΠΔΕ 2015ΣΕ05020006), με συντονιστή φορέα 

την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και δικαιούχο του προγράμματος το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «PRAKSIS». 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Είδος Διακήρυξης Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή 
σφραγισμένων φακέλων 

Τύπος προμήθειας Προμήθεια Φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών 
προϊόντων στις Δομές της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου 

Ορεστιάδας, και της Χίου  

Αναθέτουσα Αρχή Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «PRAKSIS» 

Προοριζόμενοι Φορείς Η Δομή στη Κώ  

(ΠΥΛΙ ΚΩΣ / ΤΚ 85300 -HOTPSOT- ) 

Η Δομή στη Λέρο  

(ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑ /ΤΚ 85400) 

Η Δομή στο Φυλάκιο Ορεστιάδας 

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ /ΤΚ 68006 
Η Δομή στη Χίο  

(ΒΙΑΛ -ΧΑΛΚΕΙΟΣ  / ΤΚ 82100) 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ναι 

Κριτήριο Αξιολόγησης Χαμηλότερη τιμή 

Καταληκτική ημερομηνία  
Υποβολής Ερωτημάτων επί των 
όρων της διακήρυξης 

31/1/2017 

Καταληκτική ημερομηνία  
Παροχής Διευκρινήσεων επί των 
όρων της διακήρυξης 

1/2/2017 

Καταληκτική ημερομηνία  
Υποβολής των Προσφορών 

Τρίτη 7-2-2017 / Ώρα: 12.00 

Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών  

Τρίτη 7-2-2017 / Ώρα: 12.30 

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

PRAKSIS 

Στουρνάρη 57 , Αθήνα Β' Όροφος 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 120 ημέρες  

Αρμόδιο όργανο για την 
αποσφράγιση των προσφορών: 

Η Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών , όπως αυτή ορίστηκε 
από το Δ.Σ. του Σωματείου PRAKSIS  

Προϋπολογισμός Δαπάνης για το 
σύνολο του έργου: 

60.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

Το Δ.Σ. Του Σωματείου PRAKSIS έχοντας υπ΄  όψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

1. Την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 3907/2011 “Ίδρυση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
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σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ/τ. 

Α’/7/26.01.2011) και τις τροποποιήσεις αυτού. 

2. Το ΠΔ 102/2012 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το αρ. 110 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). 

3. Το  Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005” (ΦΕΚ 64/Α΄/2007). 

4. Τη Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026 που 

υπογράφηκε μεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Directorate- General Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία 

αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για τη διαχείριση της ακραίας αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών στην ελληνική και ευρωπαϊκή  επικράτεια.» (“Emergency support 

enhancing the operational capacity of First Reception Service to manage the extreme rise in 

migration flows into Greek national and European territory”) 

5. Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη του 

έργου στη ΣΑΕ 050/2 και των αντίστοιχων πιστώσεων (αριθ. πρωτ. 131702/ 17-12-2015 &  

ΑΔΑ: ΨΩΔΟ4653Ο7-2ΒΠ), με ενάριθμο 2015ΣΕ05020006.  

6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των έργων του σωματείου 

PR.A.K.S.I.S.. 

8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. 

και Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίτση Α., με αριθμό 134453 

που αφορά «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης με 

αριθμ. 46274 (ΦΕΚ 2573/26-09-2014, τ.Β΄), ΦΕΚ 2857/Τ. Β΄/28.12.2015. 

9. Την απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αριθμ. πρωτ. 

15.1/233/16.1.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΧΙ-ΡΓΩ) για την εγγραφή του φορέα «PRAKSIS » στο μητρώο 

του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, με αριθμ. μητρώου ΥΠΥ/02/ΚΤΠ, καθώς πληροί τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. 

10. GUIDE FOR APPLICANTS, ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND (AMIF), 

INTERNATIONAL SECURITY FUND (ISF), EMERGENCY ASSISTANCE. (European Commission, 

Directorate-General for Home Affairs, Version 4 –16-03-2011). 

11. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας 

& Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008). 
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12. Την με Αρ. Πρ: Δ.6377 / 13-1-2017 Διακήρυξη Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε 

Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων φακέλων για την Προμήθεια Φαρμακευτικών και 

παραφαρμακευτικών προϊόντων στις Δομές της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου Ορεστιάδας, 

και της Χίου 

13. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της προαναφερόμενης με Αρ. Πρ: Δ.6377 / 13-1-2017 

Διακήρυξης δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχθεί 

άγονος. 

14. Την απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου PRAKSIS αναφορικά με την επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισμού με την παρούσα, με  αναπροσαρμογή των ζητούμενων σκευασμάτων και 

ποσοτήτων βάσει των αναγκών στις δομές όπως έχουν διαμορφωθεί. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με 

υποβολή προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου / 

αναδόχων  για την Προμήθεια Φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στις Δομές 

της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου Ορεστιάδας, και της Χίου προϋπολογισμού, για το σύνολο του 

έργου, εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 € χωρίς  ΦΠΑ). 

Το έργο, προκειμένου να υλοποιηθεί έχει κατατμηθεί σε τέσσερα (4) τμήματα, ένα για κάθε Δομή 

ως εξής: 

Δομή 
Προϋπολογισμός τμήματος έργου  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΚΩΣ 

(Δ/νση: ΠΥΛΙ ΚΩΣ / ΤΚ 85300 -HOTPSOT-) 

15.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ Β 

ΛΕΡΟΣ 

(Δ/νση: ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑ / ΤΚ:85400) 

15.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

(Δ/νση: ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΚ:68006) 

15.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ Δ 

ΧΙΟΣ 

(Δ/νση: ΒΙΑΛ Χαλκειός: ΤΚ:82100) 

15.000,00€ 

Σύνολο 60.000,00 € 

Γίνονται δεκτές ξεχωριστές προσφορές για όλα τα τμήματα του έργου, ή για τουλάχιστον ένα 

τμήμα του έργου. Οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται ανά τμήμα, όπως περιγράφεται στο 
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Παράρτημα Δ. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος τμήματος. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 

χαμηλότερη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά τμήμα. 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 
Στουρνάρη  57,  Αθήνα 10432 

Τρίτη 7/2/2017  

ΩΡΑ: 12:00 

Τρίτη 7/2/2017  

ΩΡΑ: 12:30 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους ή  ιδιοχείρως, ή αποστέλλοντας τον 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή μέσω Courier στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην 

περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 

και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Εμπρόθεσμες ορίζονται οι 

προσφορές που παραλαμβάνονται έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από το φορέα  που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί 

των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς 

τους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα 

παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται 

ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην 

αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων. 

Αν ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να 

προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό 

και να καταθέσει την προσφορά. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το ελάχιστο 10 ημερολογιακές ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του σωματείου ( www.praksis.gr)  Ως ημερομηνία 

και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 7/2/2017 στις 12:30. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών, ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι  έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί θεμάτων της παρούσης Διακήρυξης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, έως 31/1/2017. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές 

πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής όσο και 

τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική 

διεύθυνση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση 

προφορικές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα υποβληθούν μετά την 31/1/2017. 
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Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές).  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης 

ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας 

συμπεριλαμβανομένης.   

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών 

ανά Τμήμα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά τμήμα θα απορρίπτεται. 

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα 

επισυναπτόμενα σ’ αυτήν παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής: 

 

Α. Αντικείμενο Προμήθειας Παράρτημα Α΄ 

Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού Παράρτημα Β΄ 

Γ. Δικαιολογητικά Διαγωνισμού Παράρτημα Γ΄ 

Δ. Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων και 

Συμμόρφωσης   

Παράρτημα Δ΄ 

Ε. Πίνακας/Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  Παράρτημα Ε΄ 

ΣΤ. Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της 

Σύμβασης 

Παράρτημα ΣΤ΄ 

Ζ. Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα Ζ΄ 

 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί  στην επίσημη ιστοσελίδα της PRAKSIS:  

www.praksis.gr ,  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 7/2/2017 και ώρα 12.00. 

Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία του Σωματείου PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Αθήνα, Β' 

Όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως 

απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι με την υποβολή προσφοράς και την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
                                                                                                                       
 
 

 Τζανέτος Αντύπας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο παρών διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων 

στις Δομές της Κω, της Λέρου, του Φυλακίου Ορεστιάδας, και της Χίου συνολικού 

Προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της προμήθειας δίνονται στους πίνακες που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Δ: Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης. 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α  

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η Δαπάνη χρηματοδοτείται κατά  100% από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας(ISF) της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ  

Η Δομή στη Κώ  

(ΠΥΛΙ ΚΩΣ / ΤΚ 85300 -HOTSPOT- ) 

Η Δομή στη Λέρο  

(ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑ /ΤΚ 85400) 

Η Δομή στο Φυλάκιο Ορεστιάδας 

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ /ΤΚ 68006 
Η Δομή στη Χίο  

(ΒΙΑΛ -ΧΑΛΚΕΙΟΣ  / ΤΚ 82100) 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα τις 
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπο προμήθεια είδη 
στους αποθηκευτικούς χώρους εντός της δομής στο μέρος που θα 
του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της 
ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, δύναται η διάρκεια 
παράδοσης να μετατεθεί κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας 
αρχής. 

 

Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι οι αναφερόμενες στον ακόλουθο πίνακα: 

ΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδικός CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 

33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 

33711540-4 Παρά-φαρμακευτικές κρέμες ή λοσιόν 

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για τις προμήθειες θα πρέπει να καλύπτει την αντικατάσταση 

τυχόν ελαττωματικών ή μη σύμφωνων με τις προδιαγραφές ειδών για το σύνολο του έργου. Οι 

επιμέρους παραδόσεις των προϊόντων δύναται να γίνουν τμηματικά ή συνολικά, βάσει 

παραγγελιών στις κατά τόπους δομές και σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική 

γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Θα γίνουν 

αποδεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά τμήμα. 

Γίνονται δεκτές ξεχωριστές προσφορές για όλα τα τμήματα του έργου, ή για τουλάχιστον ένα 

τμήμα του έργου. Οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται ανά τμήμα, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Δ. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος τμήματος. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 

χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα. 

1.2. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους 

για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

1.3. Για κάθε τμήμα του έργου υποβάλλονται ξεχωριστές προσφορές. Στο φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την προμήθεια. 

1.3.3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης καθώς και το τμήμα του έργου για το οποίο 

υποβάλλεται προσφορά. 

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι υπό-φάκελοι και 

συγκεκριμένα οι εξής : 

1.4.1. Ο υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο 

τοποθετούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα στοιχεία 

του φακέλου των δικαιολογητικών, τα οποία ήδη υποβάλλονται για συμμετοχή στο διαγωνισμό 

ενός τμήματος, μπορεί να μην επανυποβληθούν εφόσον απαιτούνται και στο διαγωνισμό του 

άλλου τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

1.4.2 Ο υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται ο Πίνακας 

Συμμόρφωσης, καθώς και τυχόν οποιοδήποτε άλλο υλικό καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 
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1.4.3 Ο υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (Οικονομική Πρόσφορά). 

1.4.4 Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία θα είναι σε 

δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

1.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερομένου.  

1.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.7 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών της PRAKSIS. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την προθεσμία υποβολής 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες. 

Τα στάδια της αποσφράγισης, για κάθε τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά,  

είναι τα ακόλουθα: 

1. Αριθμούνται όλες οι προσφορές με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. 

2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των Δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της 

Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού όλα 

τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών 

κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).  

3. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Το άνοιγμα του 

Φακέλου «Οικονομική  Προσφορά» συνοδεύεται από τη μονογραφή από τα μέλη της 

Επιτροπής ανά φύλλο των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.  

4. Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών σε κλειστή συνεδρίασή της (α) ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και (β) ελέγχει τις 

τεχνικές προσφορές, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
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προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι υποβληθείσες 

οικονομικές προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται 

5. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι Οικονομικές Προσφορές των υποψηφίων αναδόχων για τους 

οποίους δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της διακήρυξης στο 

προηγούμενο στάδιο και αναδεικνύεται ο Προσωρινός Ανάδοχος. Προσωρινός ανάδοχος θα 

αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανά Τμήμα, εφόσον τo προσφερόμενο είδος καλύπτει 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.  

6. Μετά από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές, προκειμένου να αναδειχθεί ο προσωρινός 

Ανάδοχος. Εν συνεχεία, υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο για τη διοίκηση του 

φορέα όργανο, που την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του 

στους προσφέροντες και καλώντας τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλει σε κλειστό φάκελο, 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη  

δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

7. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, διαβιβάζει τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων της 

στο αρμόδιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους 

υποψήφιους αναδόχους, η απόφαση του οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

A. Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού 

1. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

ανάθεση της προμήθειας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται, υποβάλλει σε κλειστό φάκελο με σήμανση: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στο άρθρο19. 

2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα 

Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο 

Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως 

ανωτέρω. 

3. Μετά τη μονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, αυτή υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο 

αποφασίζον όργανο (με ενυπόγραφο πρακτικό), που την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, 

διαβιβάζοντας την απόφασή του στον οριστικό ανάδοχο, ο οποίος καλείται εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών -από την κοινοποίηση- να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 

Β. Ματαίωση Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, 
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ιδίως: 

-) Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

-) Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

-) Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

-) Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 

-) Εφόσον αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 

ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης, 

-) Εφόσον αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007). 

 

2. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών/φορέων που 

υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να 

εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να έχουν 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 

να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Στην 

περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ο / Οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα θα ορίζει. 

  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΕΣ 
 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για τα προς προμήθεια είδη, με βάση τις οριζόμενες 

τεχνικές προδιαγραφές  του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά που δεν δίνει 

τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται, ως 

απαράδεκτη. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 

και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

Ι. Τιμή ανά είδος (συσκευασία), σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών  

ΙΙ. Κόστος υπηρεσίας διαχείρισης και μεταφοράς υπό προμήθεια ειδών. 

ΙΙ. Συνολική προσφερόμενη τιμή τμήματος 

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

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται, αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής 

άνευ Φ.Π.Α., ανά τμήμα. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει 

τα στοιχεία αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου στις κατά τόπους δομές όπως ορίζεται στην παρούσα, εντός της Δομής, σε μέρος που θα 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση μπορεί να γίνει Τμηματικά, ή συνολικά. Η παράδοση 

θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή θα γίνεται 

από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών, με 

βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα περιλαμβάνει μακροσκοπικό 

έλεγχο των ειδών. Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, δύναται η 

διάρκεια παράδοσης να μετατεθεί κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας αρχής. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από 

αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα προβληματικά/ελαττωματικά είδη στο 

συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε.  

   

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνει, έπειτα από την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή τους, την έκδοση του σχετικού πρακτικού και την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων διαδικασιών εκκαθάρισης της δαπάνης και έκδοσης εντολής πληρωμής αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης 

επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 

δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.  



Σελ 15 of 95 
 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 

όργανο του φορέα, ως εξής:   

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  Στον διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.   

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

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

διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 

γνωμοδότηση αυτού.  Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.   

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα 

ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η 

ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο 

και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.   

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, η υποβολή ένστασης γίνεται μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του 

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.   

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.   

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με 

φροντίδα τους.   

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 

("παράβολα από κάθε αιτία"). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω 

ποσών.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το σχέδιο της οποίας έχει επισυναφθεί 

στην παρούσα διακήρυξη. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Την περιγραφή της προμήθειας και την ποσότητα αυτής. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις προδιαγραφές των ειδών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 

προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής . 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών που περιγράφονται στη σύμβαση. 

β.  Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη προμήθεια. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρακολούθηση της παραλαβής των ειδών, ο μακροσκοπικός έλεγχος αυτών, καθώς και η 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, θα γίνει από την αρμόδια 

Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών, που ορίζεται με 

απόφαση  του Δ.Σ. της Praksis.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
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Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 

των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά 

από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της 

Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την προμήθεια, 

πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται όλες οι νόμιμες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στο συμμετέχοντα. 

Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 

ξενόγλωσσου κειμένου. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για 

οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις ποσότητες των ειδών που 

παραλαμβάνονται. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή 

μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία 

που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και 

δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία. 

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για 

λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών 

δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Αναθέτουσας Αρχής, που τα αποκτούν 

με οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της 

υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει 

αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση 

στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το 

(Παράρτημα Β΄) της παρούσας διακήρυξης, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα 

οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/ οδηγίες: 

 

Ο (υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

 

1. Άδεια λειτουργίας φαρμακείου 

 

2. Βεβαίωση ότι ο προσφέρων είναι μέλος του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i.    Να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει. 

ii.    Ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του 

 Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο 

άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 και το άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

 Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη 

διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). 

 Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 
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 Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και 

είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 

 Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή 

πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή 

του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του. 

 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων 

έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησής της. 

 Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων.  

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να 

προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 

τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

 Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

 Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός. 

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  

 

3. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

 ΦΕΚ σύστασης 

 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 

 Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί 

έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος 

 Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών  

B. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: 

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
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 Μόνο στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος, απαιτείται έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί 

έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς. 

 Σε περίπτωση νομικών πρόσωπον που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές 

του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

E. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

-στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό, 

-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

-να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  

-να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

-να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

-να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 

του Έργου,  

-να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου. 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός 

του, θα πρέπει να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή 

εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή 

πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο 

το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

 Ενώσεις /Κοινοπραξίες: (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας) της 

Διακήρυξης. 
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5. Ένορκη βεβαίωση 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη 

μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το 

αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής». 

  

Γ.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα μετά 

την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον Προσφέροντα διευκρινίσεις σχετικά με 

το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην 

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις 

συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται 

τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν 

ελλιπή ή ανακριβή. 

 Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στη στελέχωση του υποψηφίου αναδόχου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται 

άτομα τα οποία εργάζονταν-με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά την τελευταία τριετία- 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο (υπό)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

 

1. Τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ΄ της 

παρούσας Διακήρυξης. Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ σε 

ΟΛΑ τα πεδία της στήλης <<Απάντηση >>, αφού τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα των προς 

προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά. «Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων των τεχνικών 
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χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών.  Στη συνέχεια  ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

συμμετέχοντα οικονομικού φορέα  θα υπογράψει και θα σφραγίσει (με την σφραγίδα της 

επιχείρησης), τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης.  

 

2. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

στοιχείων των υπό προμήθεια ειδών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α. ). 

 

Η  Τεχνική  προσφορά  δεν  αξιολογείται  για  την  κατάταξη  του  υποψηφίου.  Τα  στοιχεία της  

χρησιμοποιούνται  μόνο  για  τον  αποκλεισμό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις 

της διακήρυξης (Παράρτημα Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακας απαιτήσεων και συμμόρφωσης).  

Γίνονται δεκτές ξεχωριστές τεχνικές προσφορές για όλα τα τμήματα του έργου, ή για τουλάχιστον 

ένα τμήμα του έργου. Οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται ανά τμήμα, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακας απαιτήσεων και συμμόρφωσης  Δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τμήματος. 

Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν 

ενιαία το σύνολο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Ο υπο-φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο –επί ποινή  αποκλεισμού- τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε  της παρούσας Διακήρυξης.  

 

Ο Πίνακας θα συμπληρώνεται  ως εξής: 

Ι. Τιμή ανά είδος (συσκευασία), σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών  

ΙΙ. Κόστος υπηρεσίας διαχείρισης και μεταφοράς υπό προμήθεια ειδών. 

ΙΙ. Συνολική προσφερόμενη τιμή τμήματος 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται, αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής 

άνευ Φ.Π.Α., ανά τμήμα. 

Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την υπογραφή του/ων νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων 

και την σφραγίδα του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας (προσωρινός 

ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά 

υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και είναι:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα 
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οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 

και δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) ήτοι: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου, 

 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και  

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

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

κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του 

Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και 

των εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 

του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό 
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αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, ή 

Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και ότι διαθέτει συναφή δραστηριότητα. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

9. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Β. Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή 

που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης των προσώπων αυτών. 

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

παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου 

Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση 

Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα 

οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται 

επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου 

Επιτηδευματία. 

 Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες: 

i. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.  
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ii. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, 

είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι 

κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 

από μια προσφορά. 

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεώνεται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλλει την προσφορά της. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ 

Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν 

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 

να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 

ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 

O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩ 

Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Nifedipine 5mg caps 2 ΝΑΙ   

2 Nifedipine 10mg caps 2 ΝΑΙ   

3 Nifedipine 20mg caps 2 ΝΑΙ   

4 Nifedipine 1X50mlX5mg vial 2 ΝΑΙ   

5 Adrenalin /Epinephrine 1mg/1ml amps  30 ΝΑΙ   

6 desloratadine 5mg/ml oral sol 3 ΝΑΙ   

7 Salbutamol 100UG/{inh} inh 20 ΝΑΙ   

8 Salbutamol 2mg/5ml syr 2 ΝΑΙ   

9 ibuprofen 600mg tabs 30 ΝΑΙ   

10 ibuprofen 100mg syr 10 ΝΑΙ   

11 Amoxiciline 250mg syr 15 ΝΑΙ   

12 Amoxiciline 500mg syr 15 ΝΑΙ   

13 Amoxiciline 500mg tabs 20 ΝΑΙ   

14 Amoxiciline 1g/tab tabs 20 ΝΑΙ   

15 Dextrose 100mg/ml (1000ml) inj sol 7 ΝΑΙ   

16 Amlodpine 5mg tabs 2 ΝΑΙ   

17 Amlodpine 10mg tabs 2 ΝΑΙ   

18 Clomipramine Hcl 75mg tabs 2 ΝΑΙ   

19 Amiodarone  200mg tabs 2 ΝΑΙ   

20 Amiodarone  150mg amps 2 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

21 etoricoxib 90mg tabs 15 ΝΑΙ   

22 Acetylsalicylic 100mg tabs 3 ΝΑΙ   

23 Acetylsalicylic 500mg tabs 3 ΝΑΙ   

24 Hydroxyzin 25mg tabs 10 ΝΑΙ   

25 Hydroxyzin 10mg syr 10 ΝΑΙ   

26 Atorvastatin 10mg tabs 2 ΝΑΙ   

27 Amoxiciline glauclamic acid 625 tabs 30 ΝΑΙ   

28 Amoxiciline glauclamic acid 1000 tabs 30 ΝΑΙ   

29 Amoxiciline glauclamic acid 457 syr 15 ΝΑΙ   

30 Amoxiciline glauclamic acid 1g/vial amps 15 ΝΑΙ   

31 buspirone 10mg tabs 7 ΝΑΙ   

32 Povidon 100mg/ml sol  13 ΝΑΙ   

33 Povidon 50mg/g cream 7 ΝΑΙ   

34 Povidon 100mg/ml vag sol 13 ΝΑΙ   

35 Povidon 40mg/ml shampoo 13 ΝΑΙ   

36 Povidon 100mg/ml tincture 3 ΝΑΙ   

37 Povidon 75mg/ml surgical scrub 3 ΝΑΙ   

38 Betamethasole Valerate 1mg/g cream 10 ΝΑΙ   

39 Atropin     1mg/1ml amps  3 ΝΑΙ   

40 Hyosline Buttylbromide 10mg tabs 20 ΝΑΙ   

41 Hyosline Buttylbromide 6X1mlX20mg amps 15 ΝΑΙ   

42 Hyosline Buttylbromide 10mg tabs 15 ΝΑΙ   

43 Hyosline Buttylbromide 20mg/ 1ml amps 20 ΝΑΙ   

44 Hyosline Buttylbromide +paracetamol 10mg/tab tabs 13 ΝΑΙ   

45 calcium 1260mg tabs 13 ΝΑΙ   

46 Cefaclor 500mg caps 20 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

47 Cefaclor 750mg caps 20 ΝΑΙ   

48 Cefaclor 125mg syr 7 ΝΑΙ   

49 Cefaclor 250mg syr 7 ΝΑΙ   

50 Cefaclor 375mg syr 7 ΝΑΙ   

51 Cefaclor 250mg susp 7 ΝΑΙ   

52 Cefaclor 375mg susp 7 ΝΑΙ   

53 escitalopram 10mg tabs 12 ΝΑΙ   

54 clarithromycin 500mg tabs 12 ΝΑΙ   

55 loratadine pseudoephedrine 5+120mg tabs 20 ΝΑΙ   

56 diosmin 450+50mg  tabs 12 ΝΑΙ   

57 miconazole 20mg/g cream 12 ΝΑΙ   

58 Clindamicyn 300mg/cap  caps 25 ΝΑΙ   

59 Clindamicyn 1x4mlx600mg amps 15 ΝΑΙ   

60 Clindamicyn 20mg cream vaginal 15 ΝΑΙ   

61 Clindamicyn 10mg top sol  15 ΝΑΙ   

62 valproate acid 200mg/ml oral sol 3 ΝΑΙ   

63 Paracetamol 1000mg tabs 20 ΝΑΙ   

64 Paracetamol 200mg supp 2 ΝΑΙ   

65 Paracetamol 600mg supp 2 ΝΑΙ   

66 Paracetamol 120mg/5ml syr 25 ΝΑΙ   

67 Paracetamol 1000mg tabs 13 ΝΑΙ   

68 Dexamethasone  1000mg tabs 13 ΝΑΙ   

69 Dexamethason Sodium 8mg/2ml amp/inj sol 7 ΝΑΙ   

70 Digosine 0,25mg tabs 2 ΝΑΙ   

71 Digosine 0,5mg amps 2 ΝΑΙ   

72 otilionium bromide 10mg tabs 13 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

73 lidocaine prilocaine 25mg/g cream 3 ΝΑΙ   

74 sodium phosphate 7.5G/125ML rectal 7 ΝΑΙ   

75 Dimentidene 4mg/4ml amp 10 ΝΑΙ   

76 Dimentidene 1mg gel 10 ΝΑΙ   

77 ferrous glycine sulfate 100mg caps 20 ΝΑΙ   

78 Dextriferron 50mg/5ml syr 15 ΝΑΙ   

79 folic acid 5mg tabs 20 ΝΑΙ   

80 Metronidazole 500mg caps 10 ΝΑΙ   

81 Metronidazole 500mg vial 7 ΝΑΙ   

82 Metronidazole 500mg susp 7 ΝΑΙ   

83 SODIUM PHOSPHATE 10,8g/45ml sol 7 ΝΑΙ   

84 Fluticasone propionate 50UG/dose inh 7 ΝΑΙ   

85 Fluticasone propionate 125UG/dose inh 7 ΝΑΙ   

86 Fluticasone propionate 250UG/dose inh 7 ΝΑΙ   

87 Betamethasone fucidic acid  20mg cream 15 ΝΑΙ   

88 fucidic acid   250mg  tabs 7 ΝΑΙ   

89 fucidic acid  250mg/5ml syr 7 ΝΑΙ   

90 fucidic acid  10mg/ te impl 25 ΝΑΙ   

91 tolfenamic acid 200mg/g caps 7 ΝΑΙ   

92 Metformine 850mg tabs 10 ΝΑΙ   

93 Ferrous sulfate 256.3mg tabs 25 ΝΑΙ   

94 Dextriferron 100mg tabs 13 ΝΑΙ   

95 Human insulin 7mg/ml inj sol 2 ΝΑΙ   

96 Loperamide hydrochloride 2mg caps 7 ΝΑΙ   

97 Propanolole 40mg tabs 3 ΝΑΙ   

98 tinzaparin 4500[iU]/0.45ML inj sol 3 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

99 verapamil 5mg/2ml inj sol 7 ΝΑΙ   

100 Klarithromicyn 500mg tabs 26 ΝΑΙ   

101 Klarithromicyn 250mg syr 15 ΝΑΙ   

102 Furosemide 40mg tabs 2 ΝΑΙ   

103 Furosemide 250mg amps 2 ΝΑΙ   

104 fenticonazole 20mg/g gel 20 ΝΑΙ   

105 Metoprolol 100mg tabs 2 ΝΑΙ   

106 Omeprazole 40mg amps 35 ΝΑΙ   

107 Omeprazole 10mg tabs 30 ΝΑΙ   

108 lysozyme 20mg/g tabs 25 ΝΑΙ   

109 Methylpredizolone 16mg tabs 20 ΝΑΙ   

110 Methylpredizolone 4mg tabs 20 ΝΑΙ   

111 Nimesulid 100mg tabs 25 ΝΑΙ   

112 montelukast 10mg tabs 7 ΝΑΙ   

113 betamethasone 1mg/1ml lotion 7 ΝΑΙ   

114 Amoxicillin trihydrate + CLAVULANATE POTASSIUM 500mg + 125mg tabs 15 ΝΑΙ   

115 Ambroxol Hydrocloride 15mg syr 15 ΝΑΙ   

116 Thiocolchicoside 4mg amps 20 ΝΑΙ   

117 naproxen 500mg tabs 15 ΝΑΙ   

118 Esomeprazole 20mg tabs 20 ΝΑΙ   

119 niflumic acid 250mg caps 23 ΝΑΙ   

120 Nimesulide 100mg tabs 15 ΝΑΙ   

121 oxaprozin 600mg tabs 10 ΝΑΙ   

122 Glyceryl trinitrate 2,6mg tabs 2 ΝΑΙ   

123 Glyceryl trinitrate 5mg plaster 3 ΝΑΙ   

124 Glyceryl trinitrate 10mg plaster 3 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

125 orphenadine citrate 100mg/tab tabs 7 ΝΑΙ   

126 paracetamol orphenadine citrate 450mg tabs 25 ΝΑΙ   

127 ketotifen 0,25mg/ml drops 10 ΝΑΙ   

128 ibuprofen 256mg tabs 15 ΝΑΙ   

129 Xylometazoline 0,5mg/ml sol drops 13 ΝΑΙ   

130 Paracetamol 500mg tabs 15 ΝΑΙ   

131 Paracetamol 500mg tabs 30 ΝΑΙ   

132 Paracetamol 500mg tabs 10 ΝΑΙ   

133 Paracetamol 160mg/5ml syr 20 ΝΑΙ   

134 
 

Choline Salicylate  + Cetalkonium Chloride  15ml gel 7 ΝΑΙ   

135 rabeprazole 20mg tabs 20 ΝΑΙ   

136 isotonic sterile sea water 115ml spray 10 ΝΑΙ   

137 Clopidogrel 75mg tabs 2 ΝΑΙ   

138 Clopidogrel 300mg tabs 2 ΝΑΙ   

139 Mefanamic Acid 500ng tabs 25 ΝΑΙ   

140 Mefanamic Acid 500mg susp 7 ΝΑΙ   

141 Mefanamic Acid 500mg supp 2 ΝΑΙ   

142 Mefanamic Acid 50mg syr 10 ΝΑΙ   

143 Mefanamic Acid 500mg supp 3 ΝΑΙ   

144 menefamic acid 500mg tabs 13 ΝΑΙ   

145 Predizolone 5mg tabs 7 ΝΑΙ   

146 cefprozil 250mg PWD_F_SUSP 10 ΝΑΙ   

147 Metoclopamide 5mg/ml syr 7 ΝΑΙ   

148 Metoclopamide 10mg amps 13 ΝΑΙ   

149 cefprozil 250mg tabs 10 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

150 Flyocinoline acetonide - lidocaine 0,1mg/g cream 7 ΝΑΙ   

151 neomycine sulfate +Catalase 2,7mg/ g aer 25 ΝΑΙ   

152 Phycodol 500mg sachets 13 ΝΑΙ   

153 thiocolchicoside 4mg caps 20 ΝΑΙ   

154 rifaximin 200mg tabs 10 ΝΑΙ   

155 Electrolytes 8,6mg/ml inj sol 13 ΝΑΙ   

156 rupatadine 10mg tabs 13 ΝΑΙ   

157 acetylsalicylic acid 100mg/tab tabs 2 ΝΑΙ   

158 dexibuprofen 400mg tabs 10 ΝΑΙ   

159 butamirate 7,5mg syr 13 ΝΑΙ   

160 Sodium chloride 9mg/ml (100ml) inj sol 7 ΝΑΙ   

161 Sodium chloride 9mg/ml (250ml) inj sol 10 ΝΑΙ   

162 Sodium chloride 9mg/ml (500ml) inj sol 10 ΝΑΙ   

163 Sodium chloride 9mg/ml (2000ml) inj sol 2 ΝΑΙ   

164 Sodium chloride 9mg/ml (3000ml) inj sol 2 ΝΑΙ   

165 dexamethasone 2mg drops 2 ΝΑΙ   

166 Hydrocortizone sodium succinate 500mg inj sol 3 ΝΑΙ   

167 Hydrocortizone sodium succinate 500mg inj 3 ΝΑΙ   

168 Methylprednizolone sodium succinate 40mg inj 3 ΝΑΙ   

169 clenbuterol 5mg/5ml syr 3 ΝΑΙ   

170 dychlorobenzyl alcohol +amylmetacresol 1,56 mg tabs 25 ΝΑΙ   

171 zinc+ lanolyne+benzyl 250gr cream 3 ΝΑΙ   

172 Flucinolone Acetonide 0,25mg/ml otic sol 20 ΝΑΙ   

173 levothyroxine sodium 112mg tabs 2 ΝΑΙ   

174 benzydamine hydrochloride 1,5mg/ml oral 10 ΝΑΙ   

175 Tetracaine 5mg/ml sol drops 3 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

176 tetanus 250iU/1ml amps 25 ΝΑΙ   

177 Tobramycin + Dexamethazone 3mg/ml eye drop 29 ΝΑΙ   

178 Tobramycin 3mg/ml eye drop 20 ΝΑΙ   

179 thirotrichin chlorexidine diglugonate+lidocayne  0,5mg tabs 20 ΝΑΙ   

180 acetylcysteine 600mg tabs or sachets 13 ΝΑΙ   

181 megnesium 1229.6mg tabs 13 ΝΑΙ   

182 saccharomyces boulardii 50mg caps 13 ΝΑΙ   

183 progesterone 100mg caps 2 ΝΑΙ   

184 progesterone 200mg caps 2 ΝΑΙ   

185 mebendazole 20mg/ml susp 13 ΝΑΙ   

186 Diclofenac 25mg tabs 20 ΝΑΙ   

187 Diclofenac 50mg tabs 39 ΝΑΙ   

188 Diclofenac 75mg/3ml amps 20 ΝΑΙ   

189 Diclofenac 5mg/supp supp 3 ΝΑΙ   

190 Diclofenac 75mg inj sol 15 ΝΑΙ   

191 dimenhydrinate 16,5mg/5ml syr 7 ΝΑΙ   

192 lornoxicam 8mg tabs 10 ΝΑΙ   

193 levocetirizine 5mg tabs 15 ΝΑΙ   

194 levocetirizine 5mg/ml syr 4 ΝΑΙ   

195 Lidocaine prilocaine 25mg cream 2 ΝΑΙ   

196 ranitidine 150mg tabs 20 ΝΑΙ   

197 Glycerine  2,4g/supp supp 3 ΝΑΙ   

198 Cetirizine 10mg tabs 20 ΝΑΙ   

199 Cetirizine 10mgX20 oral drops 2 ΝΑΙ   

200 Aciclovir 200mg tabs 12 ΝΑΙ   

201 Aciclovir 50mg cream  12 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

202 Aciclovir 50mg cream  15 ΝΑΙ   

203 Aciclovir 30mg eye cream  5 ΝΑΙ   

204 Aciclovir 800mg tabs  5 ΝΑΙ   

205 Potassium chloride 150mg/ml amp/inj sol 7 ΝΑΙ   

 

 

Βεβαιώνω  ότι: 

-) Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών 
διατάξεων.  
-) Όλα τα προσφερόμενα είδη έχουν πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Φ.. 
-) Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής. 
-) Όλα τα προσφερόμενα είδη  θα προσφερθούν σε συσκευασίες που κυκλοφορούν στο εμπόριο  και η ημερομηνία λήξης τους θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσης. 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗ ΛΕΡΟ 

Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Nifedipine 5mg caps 3 ΝΑΙ   

2 Nifedipine 10mg caps 3 ΝΑΙ   

3 Nifedipine 20mg caps 3 ΝΑΙ   

4 Nifedipine 1X50mlX5mg vial 3 ΝΑΙ   

5 Adrenalin /Epinephrine 1mg/1ml amps  5 ΝΑΙ   

6 desloratadine 5mg/ml oral sol 5 ΝΑΙ   

7 Salbutamol 100UG/{inh} inh 8 ΝΑΙ   

8 Salbutamol 2mg/5ml syr 4 ΝΑΙ   

9 ibuprofen 600mg tabs 4 ΝΑΙ   

10 ibuprofen 100mg syr 4 ΝΑΙ   

11 Amoxiciline 250mg syr 4 ΝΑΙ   

12 Amoxiciline 500mg syr 4 ΝΑΙ   

13 Amoxiciline 500mg tabs 4 ΝΑΙ   

14 Amoxiciline 1g/tab tabs 4 ΝΑΙ   

15 Dextrose 100mg/ml (1000ml) inj sol 8 ΝΑΙ   

16 Amlodpine 5mg tabs 2 ΝΑΙ   

17 Amlodpine 10mg tabs 2 ΝΑΙ   

18 Clomipramine Hcl 75mg tabs 4 ΝΑΙ   

19 Amiodarone  200mg tabs 2 ΝΑΙ   

20 Amiodarone  150mg amps 2 ΝΑΙ   

21 etoricoxib 90mg tabs 4 ΝΑΙ   

22 Acetylsalicylic 100mg tabs 8 ΝΑΙ   

23 Acetylsalicylic 500mg tabs 4 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

24 Hydroxyzin 25mg tabs 8 ΝΑΙ   

25 Hydroxyzin 10mg syr 8 ΝΑΙ   

26 Atorvastatin 10mg tabs 2 ΝΑΙ   

27 Amoxiciline glauclamic acid 625 tabs 8 ΝΑΙ   

28 Amoxiciline glauclamic acid 1000 tabs 20 ΝΑΙ   

29 Amoxiciline glauclamic acid 457 syr 20 ΝΑΙ   

30 buspirone 10mg tabs 4 ΝΑΙ   

31 Povidon 100mg/ml sol  40 ΝΑΙ   

32 Povidon 50mg/g cream 8 ΝΑΙ   

33 Povidon 100mg/ml vag sol 4 ΝΑΙ   

34 Povidon 75mg/ml surgical scrub 4 ΝΑΙ   

35 Betamethasole Valerate 1mg/g cream 20 ΝΑΙ   

36 Atropin     1mg/1ml amps  8 ΝΑΙ   

37 amoxicillin-potassium clavulanate  875/mg +125/mg tabs 8 ΝΑΙ   

38 Hyosline Buttylbromide 10mg tabs 20 ΝΑΙ   

39 Hyosline Buttylbromide 6X1mlX20mg amps 8 ΝΑΙ   

40 Hyosline Buttylbromide 10mg tabs 20 ΝΑΙ   

41 Hyosline Buttylbromide 20mg/ 1ml amps 20 ΝΑΙ   

42 Hyosline Buttylbromide +paracetamol 10mg/tab tabs 20 ΝΑΙ   

43 calcium 1260mg tabs 8 ΝΑΙ   

44 Cefaclor 500mg caps 8 ΝΑΙ   

45 Cefaclor 750mg caps 8 ΝΑΙ   

46 Cefaclor 125mg syr 8 ΝΑΙ   

47 Cefaclor 250mg syr 8 ΝΑΙ   

48 Cefaclor 375mg syr 8 ΝΑΙ   

49 Cefaclor 250mg susp 20 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

50 Cefaclor 375mg susp 20 ΝΑΙ   

51 escitalopram 10mg tabs 20 ΝΑΙ   

52 clarithromycin 500mg tabs 8 ΝΑΙ   

53 loratadine pseudoephedrine 5+120mg tabs 4 ΝΑΙ   

54 diosmin 450+50mg  tabs 8 ΝΑΙ   

55 miconazole 20mg/g cream 20 ΝΑΙ   

56 Clindamicyn 300mg/cap  caps 8 ΝΑΙ   

57 Clindamicyn 1x4mlx600mg amps 2 ΝΑΙ   

58 Clindamicyn 20mg cream vaginal 8 ΝΑΙ   

59 Clindamicyn 10mg top sol  8 ΝΑΙ   

60 valproate acid 200mg/ml oral sol 4 ΝΑΙ   

61 Paracetamol 500mg tabs 8 ΝΑΙ   

62 Paracetamol 1000mg tabs 8 ΝΑΙ   

63 Paracetamol 200mg supp 2 ΝΑΙ   

64 Paracetamol 600mg supp 20 ΝΑΙ   

65 Paracetamol 120mg/5ml syr 8 ΝΑΙ   

66 Paracetamol 1000mg tabs 20 ΝΑΙ   

67 Paracetamol 600mg supp 8 ΝΑΙ   

68 Dexamethasone  1000mg tabs 5 ΝΑΙ   

69 Dexamethason Sodium 8mg/2ml amp/inj sol 5 ΝΑΙ   

70 Digosine 0,5mg amps 2 ΝΑΙ   

71 otilionium bromide 10mg tabs 4 ΝΑΙ   

72 lidocaine prilocaine 25mg/g cream 8 ΝΑΙ   

73 sodium phosphate 7.5G/125ML rectal 4 ΝΑΙ   

74 Dimentidene 4mg/4ml amp 4 ΝΑΙ   

75 Dimentidene 1mg gel 20 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

76 ferrous glycine sulfate 100mg caps 20 ΝΑΙ   

77 Dextriferron 50mg/5ml syr 20 ΝΑΙ   

78 folic acid 5mg tabs 20 ΝΑΙ   

79 Metronidazole 500mg caps 20 ΝΑΙ   

80 Metronidazole 500mg vial 2 ΝΑΙ   

81 Metronidazole 500mg susp 8 ΝΑΙ   

82 Fluticasone propionate 50UG/dose inh 8 ΝΑΙ   

83 Fluticasone propionate 125UG/dose inh 8 ΝΑΙ   

84 Fluticasone propionate 250UG/dose inh 8 ΝΑΙ   

85 Betamethasone fucidic acid  20mg cream 40 ΝΑΙ   

86 fucidic acid   250mg  tabs 8 ΝΑΙ   

87 fucidic acid  250mg/5ml syr 8 ΝΑΙ   

88 fucidic acid  10mg/ te impl 8 ΝΑΙ   

89 tolfenamic acid 200mg/g caps 12 ΝΑΙ   

90 Metformine 850mg tabs 12 ΝΑΙ   

91 Ferrous sulfate 256.3mg tabs 20 ΝΑΙ   

92 Dextriferron 100mg tabs 20 ΝΑΙ   

93 Human insulin 7mg/ml inj sol 8 ΝΑΙ   

94 Loperamide hydrochloride 2mg caps 8 ΝΑΙ   

95 Propanolole 40mg tabs 2 ΝΑΙ   

96 tinzaparin 4500[iU]/0.45ML inj sol 2 ΝΑΙ   

97 verapamil 5mg/2ml inj sol 4 ΝΑΙ   

98 Klarithromicyn 500mg tabs 20 ΝΑΙ   

99 Klarithromicyn 250mg syr 8 ΝΑΙ   

100 Furosemide 40mg tabs 2 ΝΑΙ   

101 Furosemide 250mg amps 2 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

102 fenticonazole 20mg/g gel 8 ΝΑΙ   

103 Metoprolol 100mg tabs 4 ΝΑΙ   

104 Omeprazole 40mg amps 12 ΝΑΙ   

105 Omeprazole 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

106 lysozyme 20mg/g tabs 20 ΝΑΙ   

107 Methylpredizolone 16mg tabs 8 ΝΑΙ   

108 Methylpredizolone 4mg tabs 8 ΝΑΙ   

109 Nimesulid 100mg tabs 20 ΝΑΙ   

110 montelukast 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

111 betamethasone 1mg/1ml lotion 8 ΝΑΙ   

112 Amoxicillin trihydrate + CLAVULANATE POTASSIUM 500mg + 125mg tabs 8 ΝΑΙ   

113 Ambroxol Hydrocloride 15mg syr 20 ΝΑΙ   

114 Thiocolchicoside 4mg amps 8 ΝΑΙ   

115 naproxen 500mg tabs 20 ΝΑΙ   

116 Esomeprazole 20mg tabs 20 ΝΑΙ   

117 niflumic acid 250mg caps 20 ΝΑΙ   

118 Nimesulide 100mg tabs 20 ΝΑΙ   

119 oxaprozin 600mg tabs 8 ΝΑΙ   

120 Glyceryl trinitrate 2,6mg tabs 5 ΝΑΙ   

121 orphenadine citrate 100mg/tab tabs 8 ΝΑΙ   

122 paracetamol orphenadine citrate 450mg tabs 20 ΝΑΙ   

123 ketotifen 0,25mg/ml drops 8 ΝΑΙ   

124 ibuprofen 256mg tabs 20 ΝΑΙ   

125 Xylometazoline 0,5mg/ml sol drops 8 ΝΑΙ   

126 Paracetamol 500mg tabs 20 ΝΑΙ   

127 Paracetamol 500mg tabs 28 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

128 Paracetamol 500mg tabs 40 ΝΑΙ   

129 Paracetamol 160mg/5ml syr 28 ΝΑΙ   

130 rabeprazole 20mg tabs 20 ΝΑΙ   

131 isotonic sterile sea water 115ml spray 28 ΝΑΙ   

132 Clopidogrel 75mg tabs 5 ΝΑΙ   

133 Mefanamic Acid 500ng tabs 40 ΝΑΙ   

134 Mefanamic Acid 50mg syr 40 ΝΑΙ   

135 menefamic acid 500mg tabs 40 ΝΑΙ   

136 Predizolone 5mg tabs 8 ΝΑΙ   

137 Metoclopamide 5mg/ml syr 8 ΝΑΙ   

138 Metoclopamide 10mg amps 4 ΝΑΙ   

139 cefprozil 250mg tabs 8 ΝΑΙ   

140 Flyocinoline acetonide - lidocaine 0,1mg/g cream 20 ΝΑΙ   

141 neomycine sulfate +Catalase 2,7mg/ g aer 20 ΝΑΙ   

142 Phycodol 500mg sachets 8 ΝΑΙ   

143 thiocolchicoside 4mg caps 8 ΝΑΙ   

144 rifaximin 200mg tabs 8 ΝΑΙ   

145 Electrolytes 8,6mg/ml inj sol 4 ΝΑΙ   

146 rupatadine 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

147 acetylsalicylic acid 100mg/tab tabs 8 ΝΑΙ   

148 dexibuprofen 400mg tabs 8 ΝΑΙ   

149 butamirate 7,5mg syr 8 ΝΑΙ   

150 Sodium chloride 9mg/ml (100ml) inj sol 40 ΝΑΙ   

151 Sodium chloride 9mg/ml (250ml) inj sol 20 ΝΑΙ   

152 Sodium chloride 9mg/ml (500ml) inj sol 20 ΝΑΙ   

153 dexamethasone 2mg drops 20 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

154 Hydrocortizone sodium succinate 500mg inj sol 20 ΝΑΙ   

155 Hydrocortizone sodium succinate 250mg inj 20 ΝΑΙ   

156 Hydrocortizone sodium succinate 500mg inj 20 ΝΑΙ   

157 Methylprednizolone sodium succinate 40mg inj 20 ΝΑΙ   

158 clenbuterol 5mg/5ml syr 20 ΝΑΙ   

159 dychlorobenzyl alcohol +amylmetacresol 1,56 mg tabs 40 ΝΑΙ   

160 zinc+ lanolyne+benzyl 250gr cream 40 ΝΑΙ   

161 Flucinolone Acetonide 0,25mg/ml otic sol 20 ΝΑΙ   

162 levothyroxine sodium 112mg tabs 8 ΝΑΙ   

163 benzydamine hydrochloride 1,5mg/ml oral 20 ΝΑΙ   

164 Tetracaine 5mg/ml sol drops 8 ΝΑΙ   

165 tetanus 250iU/1ml amps 20 ΝΑΙ   

166 Tobramycin + Dexamethazone 3mg/ml eye drop 20 ΝΑΙ   

167 Tobramycin 3mg/ml eye drop 20 ΝΑΙ   

168 thirotrichin chlorexidine diglugonate+lidocayne  0,5mg tabs 20 ΝΑΙ   

169 acetylcysteine 600mg tabs or sachets 20 ΝΑΙ   

170 megnesium 1229.6mg tabs 20 ΝΑΙ   

171 saccharomyces boulardii 50mg caps 20 ΝΑΙ   

172 progesterone 100mg caps 8 ΝΑΙ   

173 progesterone 200mg caps 8 ΝΑΙ   

174 mebendazole 20mg/ml susp 20 ΝΑΙ   

175 Diclofenac 25mg tabs 8 ΝΑΙ   

176 Diclofenac 50mg tabs 20 ΝΑΙ   

177 Diclofenac 75mg/3ml amps 20 ΝΑΙ   

178 Diclofenac 5mg/supp supp 8 ΝΑΙ   

179 Diclofenac 75mg inj sol 20 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

180 dimenhydrinate 16,5mg/5ml syr 8 ΝΑΙ   

181 lornoxicam 8mg tabs 12 ΝΑΙ   

182 levocetirizine 5mg tabs 20 ΝΑΙ   

183 levocetirizine 5mg/ml syr 8 ΝΑΙ   

184 Lidocaine prilocaine 25mg cream 4 ΝΑΙ   

185 ranitidine 150mg tabs 20 ΝΑΙ   

186 Glycerine  2,4g/supp supp 20 ΝΑΙ   

187 Cetirizine 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

188 Cetirizine 10mgX20 oral drops 8 ΝΑΙ   

189 Cetirizine 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

190 Aciclovir 200mg tabs 8 ΝΑΙ   

191 Aciclovir 50mg cream  8 ΝΑΙ   

192 Aciclovir 30mg eye cream  5 ΝΑΙ   

193 Aciclovir 800mg tabs  5 ΝΑΙ   

194 Aciclovir 400mg/5ml susp   5 ΝΑΙ   

Βεβαιώνω  ότι: 
-) Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών 
διατάξεων.  
-) Όλα τα προσφερόμενα είδη έχουν πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Φ.. 
-) Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής 
-)Η ημερομηνία λήξης όλων των προσφερόμενων ειδών θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Nifedipine 10mg caps 8 ΝΑΙ   

2 Nifedipine 20mg caps 8 ΝΑΙ   

3 Adrenalin /Epinephrine 1mg/1ml amps  60 ΝΑΙ   

4 desloratadine 5mg/ml oral sol 15 ΝΑΙ   

5 Salbutamol 100UG/{inh} inh 18 ΝΑΙ   

6 Salbutamol 2mg/5ml syr 36 ΝΑΙ   

7 ibuprofen 600mg tabs 36 ΝΑΙ   

8 ibuprofen 100mg syr 8 ΝΑΙ   

9 Amoxiciline 250mg syr 8 ΝΑΙ   

10 Amoxiciline 500mg syr 8 ΝΑΙ   

11 Amoxiciline 500mg tabs 24 ΝΑΙ   

12 Amoxiciline 1g/tab tabs 24 ΝΑΙ   

13 Dextrose 100mg/ml (1000ml) inj sol 8 ΝΑΙ   

14 Amlodpine 5mg tabs 8 ΝΑΙ   

15 Amlodpine 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

16 Amiodarone  200mg tabs 5 ΝΑΙ   

17 Amiodarone  150mg amps 8 ΝΑΙ   

18 etoricoxib 90mg tabs 12 ΝΑΙ   

19 Hydroxyzin 25mg tabs 24 ΝΑΙ   

20 Hydroxyzin 10mg syr 24 ΝΑΙ   

21 Amoxiciline glauclamic acid 625 tabs 36 ΝΑΙ   

22 Amoxiciline glauclamic acid 1000 tabs 36 ΝΑΙ   

23 Amoxiciline glauclamic acid 457 syr 24 ΝΑΙ   

24 Amoxiciline glauclamic acid 1g/vial amps 24 ΝΑΙ   

25 Povidon 50mg/g cream 8 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

26 Povidon 100mg/ml vag sol 8 ΝΑΙ   

27 Betamethasole Valerate 1mg/g cream 8 ΝΑΙ   

28 Atropin     1mg/1ml amps  8 ΝΑΙ   

29 amoxicillin-potassium clavulanate  875/mg +125/mg tabs 12 ΝΑΙ   

30 Hyosline Buttylbromide 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

31 Hyosline Buttylbromide 6X1mlX20mg amps 25 ΝΑΙ   

32 Hyosline Buttylbromide 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

33 Hyosline Buttylbromide +paracetamol 10mg/tab tabs 18 ΝΑΙ   

34 calcium 1260mg tabs 25 ΝΑΙ   

35 Cefaclor 500mg caps 25 ΝΑΙ   

36 Cefaclor 750mg caps 8 ΝΑΙ   

37 Cefaclor 125mg syr 8 ΝΑΙ   

38 Cefaclor 250mg syr 8 ΝΑΙ   

39 Cefaclor 375mg syr 8 ΝΑΙ   

40 escitalopram 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

41 clarithromycin 500mg tabs 25 ΝΑΙ   

42 loratadine pseudoephedrine 5+120mg tabs 20 ΝΑΙ   

43 diosmin 450+50mg  tabs 8 ΝΑΙ   

44 miconazole 20mg/g cream 12 ΝΑΙ   

45 Clindamicyn 300mg/cap  caps 8 ΝΑΙ   

46 Clindamicyn 20mg cream vaginal 18 ΝΑΙ   

47 Clindamicyn 10mg top sol  8 ΝΑΙ   

48 valproate acid 200mg/ml oral sol 2 ΝΑΙ   

49 Paracetamol 500mg tabs 36 ΝΑΙ   

50 Paracetamol 1000mg tabs 36 ΝΑΙ   

51 Paracetamol 200mg supp 18 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

52 Paracetamol 600mg supp 12 ΝΑΙ   

53 Dexamethasone  1000mg tabs 8 ΝΑΙ   

54 Digosine 0,25mg tabs 2 ΝΑΙ   

55 Digosine 0,5mg amps 2 ΝΑΙ   

56 otilionium bromide 10mg tabs 8 ΝΑΙ   

57 lidocaine prilocaine 25mg/g cream 2 ΝΑΙ   

58 sodium phosphate 7.5G/125ML rectal 18 ΝΑΙ   

59 Dimentidene 1mg gel 12 ΝΑΙ   

60 ferrous glycine sulfate 100mg caps 48 ΝΑΙ   

61 Dextriferron 50mg/5ml syr 8 ΝΑΙ   

62 folic acid 5mg tabs 36 ΝΑΙ   

63 Metronidazole 500mg caps 8 ΝΑΙ   

64 SODIUM PHOSPHATE 10,8g/45ml sol 8 ΝΑΙ   

65 Fluticasone propionate 50UG/dose inh 12 ΝΑΙ   

66 Fluticasone propionate 125UG/dose inh 12 ΝΑΙ   

67 Fluticasone propionate 250UG/dose inh 12 ΝΑΙ   

68 Betamethasone fucidic acid  20mg cream 18 ΝΑΙ   

69 fucidic acid   250mg  tabs 18 ΝΑΙ   

70 fucidic acid  250mg/5ml syr 18 ΝΑΙ   

71 fucidic acid  10mg/ te impl 18 ΝΑΙ   

72 Metformine 850mg tabs 8 ΝΑΙ   

73 Ferrous sulfate 256.3mg tabs 24 ΝΑΙ   

74 Dextriferron 100mg tabs 24 ΝΑΙ   

75 Human insulin 7mg/ml inj sol 2 ΝΑΙ   

76 Loperamide hydrochloride 2mg caps 8 ΝΑΙ   

77 Propanolole 40mg tabs 8 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

78 tinzaparin 4500[iU]/0.45ML inj sol 8 ΝΑΙ   

79 Klarithromicyn 500mg tabs 24 ΝΑΙ   

80 Klarithromicyn 250mg syr 24 ΝΑΙ   

81 Furosemide 40mg tabs 8 ΝΑΙ   

82 Furosemide 250mg amps 8 ΝΑΙ   

83 fenticonazole 20mg/g gel 8 ΝΑΙ   

84 Metoprolol 100mg tabs 2 ΝΑΙ   

85 Omeprazole 40mg amps 8 ΝΑΙ   

86 lysozyme 20mg/g tabs 36 ΝΑΙ   

87 Methylpredizolone 16mg tabs 2 ΝΑΙ   

88 Methylpredizolone 4mg tabs 8 ΝΑΙ   

89 Nimesulid 100mg tabs 8 ΝΑΙ   

90 montelukast 10mg tabs 12 ΝΑΙ   

91 betamethasone 1mg/1ml lotion 8 ΝΑΙ   

92 Amoxicillin trihydrate + CLAVULANATE POTASSIUM 500mg + 125mg tabs 18 ΝΑΙ   

93 Ambroxol Hydrocloride 15mg syr 36 ΝΑΙ   

94 Thiocolchicoside 4mg amps 24 ΝΑΙ   

95 naproxen 500mg tabs 24 ΝΑΙ   

96 Esomeprazole 20mg tabs 24 ΝΑΙ   

97 niflumic acid 250mg caps 12 ΝΑΙ   

98 oxaprozin 600mg tabs 6 ΝΑΙ   

99 Glyceryl trinitrate 5mg plaster 6 ΝΑΙ   

100 Glyceryl trinitrate 10mg plaster 2 ΝΑΙ   

101 orphenadine citrate 100mg/tab tabs 6 ΝΑΙ   

102 paracetamol orphenadine citrate 450mg tabs 6 ΝΑΙ   

103 ketotifen 0,25mg/ml drops 6 ΝΑΙ   
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Α/Α ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

104 ibuprofen 256mg tabs 6 ΝΑΙ   

105 Xylometazoline 0,5mg/ml sol drops 24 ΝΑΙ   

106 Paracetamol 500mg tabs 36 ΝΑΙ   

107 Paracetamol 500mg tabs 24 ΝΑΙ   

108 Paracetamol 500mg tabs 12 ΝΑΙ   

109 Paracetamol 160mg/5ml syr 12 ΝΑΙ   

110 
 

Choline Salicylate  + Cetalkonium Chloride  15ml gel 6 ΝΑΙ   

111 rabeprazole 20mg tabs 6 ΝΑΙ   

112 isotonic sterile sea water 115ml spray 12 ΝΑΙ   

113 Clopidogrel 75mg tabs 5 ΝΑΙ   

114 Clopidogrel 300mg tabs 2 ΝΑΙ   

115 Mefanamic Acid 500ng tabs 24 ΝΑΙ   

116 Mefanamic Acid 500mg susp 8 ΝΑΙ   

117 Mefanamic Acid 500mg supp 18 ΝΑΙ   

118 Mefanamic Acid 50mg syr 12 ΝΑΙ   

119 Predizolone 5mg tabs 8 ΝΑΙ   

120 cefprozil 250mg PWD_F_SUSP 8 ΝΑΙ   

121 Metoclopamide 5mg/ml syr 2 ΝΑΙ   

122 Metoclopamide 10mg amps 8 ΝΑΙ   

123 cefprozil 250mg tabs 12 ΝΑΙ   

124 Flyocinoline acetonide - lidocaine 0,1mg/g cream 12 ΝΑΙ   

125 Phycodol 500mg sachets 6 ΝΑΙ   

126 thiocolchicoside 4mg caps 6 ΝΑΙ   

127 rifaximin 200mg tabs 6 ΝΑΙ   

128 Electrolytes 8,6mg/ml inj sol 12 ΝΑΙ   


