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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
Ομαδα   1 . Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού 
της Δ/νση Κοινωνικής ανάπτυξης  

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης. 

Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης 
προµήθειας, µε διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια φαρµακευτικού - 
υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών  της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης και συγκεκριμένα την κάλυψη αναγκών των (10) δέκα Κέντρων 
Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) 
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. 
Υπ.Εσωτ. 11389/93). 
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Π1/3305/2010 και  Π1/3306/2010. 
4. Την Εγκ.3/26-3-13  (άρθρο 4 Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α΄) 
5. Τις διατάξεις του ν.4281/2014 που είναι σε ισχύ και το 4334 / 2015 ( αλλαγή ΦΠΑ )  .  

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση της προμήθειας  

Προµήθειας φαρµακευτικού - υγειονοµικού υλικού συνολικού ποσού 17.992,41€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αναλυτικά έχει ως εξή και θα βαρύνει τους κάτωθι 
κωδικούς αντίστοιχα: 

1. Φαρμακευτικό Υλικό αξίας 1.875,84€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 1.987,39 € και θα 
βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 15-6681.001  του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ηρακλείου για το οικονομικό  έτος 2015. 



2. Υγειονομικό υλικό αξίας 13.176,94€ πλέον ΦΠΑ  ήτοι 15.994,64€ και θα 
βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 15-6631.001  του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ηρακλείου για το οικονομικό  έτος 2015 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τρόπος διενέργειας του Διαγωνισμού  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δώσουν πρόσφορά για μία ή 
περισσότερες  οµάδες των υλικών που αφορούν τον Δήμου Ηρακλείου. 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 
βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο.  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Τρόπος διενέργειας του Διαγωνισμού  

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά η οποία υποβάλλετε µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του διαγωνισµού: τα κάτωθι:  

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς  το Φ.Π.Α. για 
την  ομάδα αναλυτικά   

ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΞΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

χωρίς ΦΠΑ  

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια 
Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού 

της Δ/νση Κοινωνικής ανάπτυξης   15.052,79  302,00 

 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αντιστοιχεί στο άθροισμα 

των επιμέρους ομάδων που επιθυμεί να λάβει μέρος, η αξία της να είναι το 2% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ των ομάδων, για τα οποία 

καταθέτει προσφορά, και αυτό να δηλωθεί με ΥΠ. Δήλωση, ώστε η επιτροπή να 

μπορεί να ελέγξει την εγγυητική επιστολή.  Η Ισχύ των εγγυητικών επιστολών 

θα πρέπει να είναι επτά μήνες (7) από την ημέρα κατάθεσης των προσφορών , 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 



2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού.   

3 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με 

το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 

, και  θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
Α) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν 
τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των 
ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

Β) Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δ) Η παράδοση των Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου 
και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2015 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και 
τιμολογηθεί  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού όχι πέραν τις 31-
12-2015 ώστε να είναι έγκυρη η σχετική προμήθεια. Ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της 
παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας  και συμφωνούν με αυτούς. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων 2 και 3  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και 
κατά τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυµα σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση 
γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη καλύτερη για το φορέα 
προσφορά. 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται  µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται 
από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. λαµβάνονται 
υπόψη:  

1. Η συµφωνία της προσφοράς ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή 
παρεµφερές υλικό.  

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο 
σύνολο των ειδών και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  



 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Χρόνος παράδοσης των υλικών  

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την 
υπογραφή των επιµέρους συµφωνητικών που θα υπογράψει ο Δήμος  Ηρακλείου   
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρόνο που ορίζει 
η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε 
απόφαση του ∆.Σ.  
Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής ή της παραταθείσης προθεσµίας, 
επιβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ σε βάρος του αναδόχου πρόστιµο, ίσο µε 2 % 
επί της συµβατικής αξίας των µη παραδοθέντων υλικών, για κάθε µήνα 
καθυστέρησης.  

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Παραλαβή των υλικών  

Η παραλαβή των υλικών   γίνεται από την αρµόδια επιτροπή, αµέσως µετά την 
παράδοσή τους αφού προηγηθεί ο ποιοτικός και ποιοτικός έλεγχος ν και ελεγχθεί 
η αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης των φαρµάκων, η οποία θα είναι τουλάχιστον 
δύο έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου κατόπιν 

παραγγελίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ποσότητες του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Το φαρµακευτικό υλικό θα έχει έγκριση από τον ΕΟΦ. Τα 

υπόλοιπα είδη θα φέρουν το σήµα CE και θα είναι σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης Η 
εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον 
τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόµενα 
στην παρ.2δ εδάφιο 1 εώς και 12 του άρθρου 26 της υπ' αριθµόν 11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική  και ποιοτική 
παραλαβή του υλικού (σύµφωνα µε την παρ.2ε του άρθρου 26 της υπ' αριθµόν 
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθεται από µορφή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµατίου σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  
 
 



ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των υλικών   

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο 
παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την 
ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους 
από την αρµόδια επιτροπή.  

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Υπογραφής Σύμβασης  

Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
εκπνοή αυτής της προθεσµίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου   

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
Εάν ο προµηθευτής δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη σύµβαση και από τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) η προς 
τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε 
ειδική πρόσκληση του υπευθύνου του αρµοδίου τµήµατος να συµµορφωθεί προς 
τις υποχρεώσεις και τις εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως 
µικρότερη των δέκα ηµερών.  
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσοµένη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των 
δέκα ηµερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν 
ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη 
εκτέλεση της προµήθειας.  
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Διάρκεια Σύμβασης   

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφής της σχετικής συµβάσεως 
ως την 31/12/2015 µε δυνατότητα παράτασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Τόπος Παράδοσης  

Η παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Ηρακλείου και 
συγκεκριμένα των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)  και θα γίνει µετά από τηλεφωνική επικοινωνία 
των αρµοδίων υπαλλήλων.  

 



Ομάδα  2 Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  προμήθεια Εμβολίων της Δ/νση Κοινωνικής 

ανάπτυξης για τις υπυρεσίες του Δήμου και για παιδιά άπορων και 

ανασφάλιστων οικογενειών    
  
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης. 

Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης 
προµήθειας, µε διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προμήθεια Εμβολίων της Δ/νση 

Κοινωνικής ανάπτυξης για τις υπυρεσίες του Δήμου και για παιδιά άπορων και 

ανασφάλιστων οικογενειών    
ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. 
Υπ.Εσωτ. 11389/93). 
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Π1/3305/2010 και  Π1/3306/2010. 
4. Την Εγκ.3/26-3-13  (άρθρο 4 Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α΄) 
5. Τις διατάξεις του ν.4281/2014 που είναι σε ισχύ και το 4334 / 2015 ( αλλαγή ΦΠΑ )  .  

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση της προμήθειας  

Ο Προυπολογισμός της προμήθειας  Εμβολίων της Δ/νση Κοινωνικής ανάπτυξης 

για τις υπυρεσίες του Δήμου και για παιδιά άπορων και ανασφάλιστων 

οικογενειών  είναι συνολικά με ΦΠΑ 8.091,68 €  αναλυτικά έχει ως εξή και θα 
βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς αντίστοιχα: 
Α) Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ”, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015. 

ΚΑ: 20-6631.001 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

1750,27 
 ευρώ 

ΚΑ:30-6631.001 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

341,91 
 ευρώ 

ΚΑ:35-6631.001 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

64,10 
 ευρώ 

ΚΑ:45-6631.001 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
 

 64,10 
ευρώ 
 

ΚΑ:70-6631.001 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 416,70 
ευρώ 
 



Β) Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στις  5.454,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α.15-6631.002 Εξόδων “Προμήθεια εμβολίων για παιδιά απόρων και 
ανασφάλιστων οικογενειών ”, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015. 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
6. Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τρόπος διενέργειας του Διαγωνισμού  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δώσουν πρόσφορά για μία ή 
περισσότερες  οµάδες των υλικών που αφορούν τον Δήμου Ηρακλείου. 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 
βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο.  
ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Τρόπος διενέργειας του Διαγωνισμού  

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά η οποία υποβάλλετε µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του διαγωνισµού: τα κάτωθι:  

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς  το Φ.Π.Α. για 
την  ομάδα αναλυτικά   
Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  προμήθεια Εμβολίων 

της Δ/νση Κοινωνικής ανάπτυξης για 

τις υπυρεσίες του Δήμου και για παιδιά 

άπορων και ανασφάλιστων οικογενειών   
                    

7.968,17 159,36 

 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αντιστοιχεί στο άθροισμα των 
επιμέρους ομάδων που επιθυμεί να λάβει μέρος, η αξία της να είναι το 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ των ομάδων, για τα οποία καταθέτει 
προσφορά, και αυτό να δηλωθεί με ΥΠ. Δήλωση, ώστε η επιτροπή να μπορεί να 
ελέγξει την εγγυητική επιστολή.  Η Ισχύ των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να 
είναι επτά μήνες (7) από την ημέρα κατάθεσης των προσφορών , Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   



3 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των 
υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος , και  θα έχει  
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
Α) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, 
δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας 
του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα.  
Β) Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 
Δ) Η παράδοση των Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου 
Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2015 θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί και τιμολογηθεί  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-
συμφωνητικού όχι πέραν τις 31-12-2015 ώστε να είναι έγκυρη η σχετική προμήθεια. 
Ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της 
προμήθειας  και συμφωνούν με αυτούς. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 2 και 3  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και κατά 
τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυµα σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση 
γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη καλύτερη για το φορέα 
προσφορά. 
ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται  µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται 
από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. λαµβάνονται 
υπόψη:  

4. Η συµφωνία της προσφοράς ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

5. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
6. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή 
παρεµφερές υλικό.  

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο 
σύνολο των ειδών και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
 

 



ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Χρόνος παράδοσης των υλικών  

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την 
υπογραφή των επιµέρους συµφωνητικών που θα υπογράψει ο Δήμος  Ηρακλείου   
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µέσα στο χρόνο που ορίζει 
η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε 
απόφαση του ∆.Σ.  
Σε περίπτωση υπέρβασης της συµβατικής ή της παραταθείσης προθεσµίας, 
επιβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ σε βάρος του αναδόχου πρόστιµο, ίσο µε 2 % 
επί της συµβατικής αξίας των µη παραδοθέντων υλικών, για κάθε µήνα 
καθυστέρησης.  

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Παραλαβή των υλικών  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή, αµέσως µετά την 
παράδοσή τους αφού προηγηθεί ο ποιοτικός και ποιοτικός έλεγχος που 
προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ελεγχθεί η αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία λήξης των φαρµάκων, η οποία θα είναι τουλάχιστον δύο έτη από την 
ηµεροµηνία παράδοσης.  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου κατόπιν 

παραγγελίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να εξαντληθούν όλες οι ποσότητες του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Τα εμβόλια  θα έχουν  έγκριση από τον ΕΟΦ. Τα υπόλοιπα 

είδη θα φέρουν το σήµα CE και θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης  

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των υλικών   

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο 
παραλαβής τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την 
ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους 
από την αρµόδια επιτροπή.  

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 



Υπογραφής Σύμβασης  

Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 
εκπνοή αυτής της προθεσµίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου   

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για 
να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
Εάν ο προµηθευτής δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη σύµβαση και από τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) η προς 
τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε 
ειδική πρόσκληση του υπευθύνου του αρµοδίου τµήµατος να συµµορφωθεί προς 
τις υποχρεώσεις και τις εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως 
µικρότερη των δέκα ηµερών.  
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσοµένη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των 
δέκα ηµερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν 
ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη 
εκτέλεση της προµήθειας.  
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Διάρκεια Σύμβασης   

Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφής της σχετικής συµβάσεως 
ως την 31/12/2015 µε δυνατότητα παράτασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Τόπος Παράδοσης  

Η παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Ηρακλείου  και θα 
γίνει µετά από τηλεφωνική επικοινωνία των αρµοδίων υπαλλήλων.  

 
 
 
Ομάδα  3. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προμήθεια 

Φαρμακευτικού και  Υγειονομικού υλικού     
 

Άρθρο 1ο . Αντικείμενο  

Αντικείμενο είναι η προμήθεια  φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για 
τα σχολεία της Π/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2015 
Άρθρο 2ο. Προϋπολογισμός προμήθειας  

Η δαπάνη για την «Προμήθεια Φαρμάκων και Υγειονομικού Υλικού»  για τις 



ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου έχει 
προϋπολογιστεί στο ποσό των 6.283,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για 
το οικονομικό έτος 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.  
Άρθρο 3ο. Κριτήριο κατακύρωσης  

    Kριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προϊόντων του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού και της ζητούμενης ποσότητας. Για τη σύγκριση των 
προσφορών λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας 

     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 
σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, μετά την υπογραφή 
της σύμβασης. 
Άρθρο 5ο. Παραλαβή των προϊόντων 

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κάθε σχολείου. 
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του φαρμακευτικού και υγειονομικού 
υλικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης  και την προσφορά του 
προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα 
είδη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
Tα σκευάσματα και τα είδη πρέπει να έχουν τις σχετικές εγκρίσεις από τους 
αρμοδίους φορείς.   
Όλα τα φάρμακα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η 
ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του σε 
δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η 
διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.  
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι κατάλληλης ποιότητας νέα, αμεταχείριστα, 
κατάλληλα συσκευασμένα στις πρωτότυπες συσκευασίες τους και να είναι 
πρόσφατης παραγωγής.  
Άρθρο 6o. Ημερομηνία λήξης 

     Η ημερομηνία λήξης των ειδών, ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δύο ετών μετά την ημερομηνία παραλαβής τους  ώστε το ιατροφαρμακευτικό υλικό 
να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων. Κάθε βλάβη που θα 
παρουσιάζεται μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και 
κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο, μετά την ειδοποίηση της 
υπηρεσίας 
 
Άρθρο 7ο. Εγγυήσεις 

    Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, μετά την 
κατά νόμον έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή Π/θμιας 
Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης 
διάρκειας ενός (1) έτους για ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού ποσού χωρίς το 



Φ.Π.Α. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο 
Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 
     Ο χρόνος εγγύησης  των προϊόντων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει 
να υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης.  
 Άρθρο 8ο.Τρόπος πληρωμής 

   Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή 
των αντίστοιχων προϊόντων από τις σχολικές μονάδες και την έκδοση τιμολογίων 
που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Το συνολικό κόστος των φαρμάκων θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την επίσημη 
κρατική διατίμηση (Δελτίο Τιμών Φαρμάκων) του Υπουργείου Υγείας όπως αυτή 
ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσής τους.  
    Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στον Διευθυντή ή 
Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια θα προσκομίζονται στη 
Σχολική Επιτροπή από τους οικονομικούς διαχειριστές των οικείων σχολικών 
κοινοτήτων, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου, από την ημερομηνία 
έκδοσης  του τιμολογίου, μήνα.  
    Ενδέχεται λόγω της φύσεως του αντικειμένου, να προκύψουν ανάγκες 
διαφοροποίησης των ποσοτήτων του υπό προμήθεια φαρμακευτικού και 
υγειονομικού υλικού. Στην περίπτωση αυτή ο μειοδότης υποχρεούται να 
προμηθεύσει τις διαφοροποιημένες ποσότητες (αυξομείωση ποσοτήτων των ειδών 
της μελέτης) χωρίς υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού. 
       Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου διατηρεί 
το δικαίωμα να μην απορροφήσει όλο το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού και 
ο  μειοδότης οφείλει να το δεχτεί με τους ίδιους όρους  και στην ίδια τιμή. 
     Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει  όλο το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
μελέτης και ο μειοδότης οφείλει να το δεχθεί με τους ίδιους όρους και στην ίδια 
τιμή.                                                                                    
Άρθρο 9ο.Φόροι,  Κρατήσεις  

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο 
ΦΠΑ βαραίνει τη Σχολική Επιτροπή.  
 
 
Άρθρο 10ο.Εκχώρηση της προμήθειας 

     Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο 
της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση 
παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
     Έναντι της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου,  ο 
ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον 



υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να 
απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
     Μαζί με την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ 
μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
     Μετά την εκχώρηση  οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 
οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να 
καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
Άρθρο 11ο.Έκπτωση του αναδόχου 

     Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σύμβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόμιμες εντολές και 
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του 
προέδρου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 
     Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την 
αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα ημερών. 
     Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
προμήθειας. 
     Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 
     Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
     Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή 
του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοσή της.  
     Ο έκπτωτος προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με 
οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, για 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 
Άρθρο 12o. Διακοπή της προμήθειας 

     Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας διακοπεί αυτή 
περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα ή εντολή της Σχολικής Επιτροπής ο 
ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στην Σχολική Επιτροπή. Ο 
προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην 
εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
υποβολή της και να τη διαβιβάσει στην Σχολική Επιτροπή με τις τυχόν 
παρατηρήσεις του. 
     Η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση της σύμβασης 
λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 



     Εάν η προμήθεια ματαιωθεί, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου, η σύμβαση 
θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 
     Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των 
παραδοθέντων προϊόντων καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά 
τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες. Η 
αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να 
υπερβεί το 7% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης, 
ελαττωμένου κατά το 1/3 αυτού. 
     Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου, μπορεί να 
εγκριθεί η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, 
πριν από την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση της προμήθειας 
δεν απαιτούνται δοκιμές ή συντήρηση των προϊόντων. 
Άρθρο 13ο. Επίλυση διαφορών 

     Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 
επιλύονται κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Ομάδα  4. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης προμήθεια 

Φαρμακευτικού και  Υγειονομικού υλικού     

 
Άρθρο 1ο . Αντικείμενο  

Αντικείμενο είναι η προμήθεια  φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για 
τα σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2015 
Άρθρο 2ο. Προϋπολογισμός προμήθειας  

Η δαπάνη για την «Προμήθεια Φαρμάκων και Υγειονομικού Υλικού»  για τις 
ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου έχει 
προϋπολογιστεί στο ποσό των 4.582,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για 
το οικονομικό έτος 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.  
Άρθρο 3ο. Κριτήριο κατακύρωσης  

    Kριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προϊόντων του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού και της ζητούμενης ποσότητας. Για τη σύγκριση των 
προσφορών λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
Άρθρο 4ο. Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας 

     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 
σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, μετά την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 5ο. Παραλαβή των προϊόντων 

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κάθε σχολείου. 
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του φαρμακευτικού και υγειονομικού 
υλικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης  και την προσφορά του 
προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα 
είδη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
Tα σκευάσματα και τα είδη πρέπει να έχουν τις σχετικές εγκρίσεις από τους 



αρμοδίους φορείς.   
Όλα τα φάρμακα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η 
ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του σε 
δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η 
διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.  
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι κατάλληλης ποιότητας νέα, αμεταχείριστα, 
κατάλληλα συσκευασμένα στις πρωτότυπες συσκευασίες τους και να είναι 
πρόσφατης παραγωγής.  
Άρθρο 6o. Ημερομηνία λήξης 

     Η ημερομηνία λήξης των ειδών, ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δύο ετών μετά την ημερομηνία παραλαβής τους  ώστε το ιατροφαρμακευτικό υλικό 
να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων. Κάθε βλάβη που θα 
παρουσιάζεται μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και 
κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο, μετά την ειδοποίηση της 
υπηρεσίας 
Άρθρο 7ο. Εγγυήσεις 

    Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, μετά την 
κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στη Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας 
Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του αποτελέσματος για την 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης 
διάρκειας ενός (1) έτους για ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού ποσού χωρίς το 
Φ.Π.Α. 
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο 
Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 
     Ο χρόνος εγγύησης  των προϊόντων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει 
να υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης.  
Άρθρο 8ο.Τρόπος πληρωμής 

   Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή 
των αντίστοιχων προϊόντων από τις σχολικές μονάδες και την έκδοση τιμολογίων 
που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Το συνολικό κόστος των φαρμάκων θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την επίσημη 
κρατική διατίμηση (Δελτίο Τιμών Φαρμάκων) του Υπουργείου Υγείας όπως αυτή 
ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσής τους.  

   Τα τιμολόγια θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στον Διευθυντή της σχολικής    
μονάδας και στη συνέχεια θα προσκομίζονται στη Σχολική Επιτροπή από τους 
οικονομικούς διαχειριστές των οικείων σχολικών κοινοτήτων, μέσα στο πρώτο 
δεκαήμερο κάθε επόμενου, από την ημερομηνία έκδοσης  του τιμολογίου, μήνα.  

    Ενδέχεται λόγω της φύσεως του αντικειμένου, να προκύψουν ανάγκες 
διαφοροποίησης των ποσοτήτων του υπό προμήθεια φαρμακευτικού και 



υγειονομικού υλικού. Στην περίπτωση αυτή ο μειοδότης υποχρεούται να 
προμηθεύσει τις διαφοροποιημένες ποσότητες (αυξομείωση ποσοτήτων των ειδών 
της μελέτης) χωρίς υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού. 
       Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 
διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει όλο το ποσό του συμβατικού 
προϋπολογισμού και ο  μειοδότης οφείλει να το δεχτεί με τους ίδιους όρους  και 
στην ίδια τιμή. 
     Η   Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 
διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει  όλο το ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης και ο μειοδότης οφείλει να το δεχθεί με τους ίδιους 
όρους και στην ίδια τιμή.                                                                                 
  Άρθρο 9ο.Φόροι,  Κρατήσεις  

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο 
ΦΠΑ βαραίνει τη Σχολική Επιτροπή.  
Άρθρο 10ο.Εκχώρηση της προμήθειας 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση 
παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
Έναντι της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου,  ο 
ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρο» υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον 
υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να 
απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 Μαζί με την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους 
του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 
Μετά την εκχώρηση  οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει 
τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
Άρθρο 11ο.Έκπτωση του αναδόχου 

     Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σύμβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόμιμες εντολές και 
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του 
προέδρου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. 
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
ημερών. 
  Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
προμήθειας. 
 Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 



σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή του 
άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επίδοσή της.  
Ο έκπτωτος προμηθευτής στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε 
τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, για χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 
Άρθρο 12o. Διακοπή της προμήθειας 

     Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας διακοπεί αυτή 
περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα ή εντολή της Σχολικής Επιτροπής ο 
ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στην Σχολική Επιτροπή. Ο 
προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην 
εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
υποβολή της και να τη διαβιβάσει στην Σχολική Επιτροπή με τις τυχόν 
παρατηρήσεις του. 
  Η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται 
υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
 Εάν η προμήθεια ματαιωθεί, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου, η σύμβαση 
θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των 
παραδοθέντων προϊόντων καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά 
τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες. Η 
αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να 
υπερβεί το 7% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης, 
ελαττωμένου κατά το 1/3 αυτού. 
 Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου, μπορεί να εγκριθεί 
η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από 
την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση της προμήθειας δεν 
απαιτούνται δοκιμές ή συντήρηση των προϊόντων. 
 
 
ΟΜΑΔΑ 5 . ΔΗ.Κ.Ε.Η  ΦΑΡΜΑΚΑ - Φαρμακευτικό και  Υγειονομικό υλικού 
έτους   2015 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της ανάθεσης  είναι η προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού 
Υλικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  



Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:  
 
Υγειονομικό Υλικό CPVS 33680000-0 
Α/Α ΠΡΟΪΟΝ M/M 
1 Βελονάκια μετρητή Σακχάρου (κουτί 100τεμ.) ΚΟΥΤΙ 

2 
Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα 
(χρώμ. Μπλε) Νο Μ (κουτί 150τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

3 
Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα 
(χρώμ. Μπλε) Νο L (κουτί 150τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

4 
Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα 
(χρώμ. Μπλε) Νο S (κουτί 150τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

5 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 8   ΖΕΥΓΟΣ 
6 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 7  ΖΕΥΓΟΣ 
7 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 6 ΖΕΥΓΟΣ 

8 Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν,  (400ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 
9 Οινόπνευμα  430ml  TEMAXIA 

10 
Υγρό Κρεμοσάπουνο με αντισηπτικό  με 
αντλία 500ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 

11 
Μαντιλάκια Καθαρισμού 200x300mm  (50 
τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

12 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc (100 τεμ.)  ΤΕΜΑΧΙΑ 
13 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc (100 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 
14 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20cc (100 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 
15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
16 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G  (ΠΡΑΣΙΝΕΣ)  ΤΕΜΑΧΙΑ 
17 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G (ΜΠΛΕ)  ΤΕΜΑΧΙΑ 
18 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  (50 τεμ.)   ΚΟΥΤΙ 

19 
ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(100 τεμ.)  ΠΑΚΕΤΟ 

20 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Bonner 40*60εκ. 
(συσκ.30τεμ.) ΠΑΚΕΤΟ 

21 Ιατρικό Ρολό 2πλό 50*70 εκ.  ΡΟΛΟ 

22 Δοχείο απορριμμάτων μολυσμ.υλικού 5λτ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

23 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙ 
 
 
Α/Α ΠΡΟΪΟΝ M/M 

1 Βαμβάκι ρολό 800γρ  ΡΟΛΟ 
2 Αποστειρωμένο Αυτοκόλλητο Επιθέματα 

Γάζας 5*7,20 cm (50 τεμ.)  
ΚΟΥΤΙ 

3 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10*8 cm    (50 τεμ.)  

ΚΟΥΤΙ 



4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10*20 cm    (50 τεμ.) 

ΚΟΥΤΙ 

5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ STRIPS 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (250 τεμ.)  

ΚΟΥΤΙ 

6 Ταινίες σύγκλισης δέρματος για πρώτες 
βοήθειες 12τμχ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

7 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 36*40 (10 
τεμ.)κωδ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

8 Universal Strips σε συσκευασία 40 τεμ  ΚΟΥΤΙ 
9 Λευκοπλάστ ρολό 5χ5 εκ.  ΡΟΛΟ 
10 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 
11 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 5cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 
12 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 
13 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ 5 ΚΙΛΩΝ  ΠΑΚΕΤΟ 
14 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  ΚΟΥΤΙ 
15 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ 

ανάλογα με τον τύπο ταινιών 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

16 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 
ΖΑΚΧΑΡΟΥ 60*30mm(100 τεμ)  

ΚΟΥΤΙ 

17 ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (475ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 
18 ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (100ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
ΦΑΡΜΑΚΑ CPVS 33680000-0 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ M/M 
29 Sodium chloride 0.9% 500ml   ΤΕΜΑΧΙΟ 

30 
 Sodium chloride 0,9% των 10ml 
(συσκ.50τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

 

Α/Α Προιόν M/M 
1 Οξυζενέ Spray  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

1 
 Αλοιφή κατακλήσεων  zincoxide 
(250ml) ΤΕΜΑΧΙΟ 

2  (fusidate Acid. Betamethasone) ΤΕΜΑΧΙΟ 
3 (Sodium Fusidate) ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 
 Levocetizizine Dihydrochloride 5 
mg ΚΟΥΤΙ 

5 Dimenhydrinate+nicotinic+ Vit BG ΚΟΥΤΙ 

6 
Tb Metocloprainide hydrochloride 
10 mg ΚΟΥΤΙ 

7 Tb mefenamic Acide 500 mg ΚΟΥΤΙ 
8 Methylpriduizolone 16 mg ΚΟΥΤΙ 
9  Omeprazole 20 mg ΚΟΥΤΙ 



10 Tb loperamide hydrochloride  2 mg ΚΟΥΤΙ 
11 Tb paracetamol 500mg ΚΟΥΤΙ 

12 
Metoclopramide  hydrochloride 
125ml*5mg/ ΚΟΥΤΙ 

13 solbutamel 100mcg ΚΟΥΤΙ 
14 Tb 500 MG (παρακεταμόλη) ΤΕΜΑΧΙΟ 
15 Tb  5 mg (νιφεδιπίνη)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 
Horseliver catalase + neomycin 
sulfate  spray ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 Povidone  240 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 
18 Paracetamol  maximum ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

Α/Α Προιόν M/M 

1 
Συμπυκνωτές οξυγόνου  cpvs 33157200-7 
(Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου) ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ cpvs 
33000000-0 
(Ιατρικές συσκευές) ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ cpvs 
33000000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
Οι συμπυκνωτές οξυγόνου θα έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 
Να είναι μέγιστου βάρους 18-20kgr 
Να είναι διαστάσεων 60χ40χ30  
Να είναι χωρίς εργασίες συντήρησης και να έχει σήμα ηχητικής έκτακτης ανάγκης 
 
Οι συσκευές θερμών επιθεμάτων θα έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 
� Να είναι επιτραπέζια  
    Να είναι κατασκευασμένες από ατσάλι 
� Να είναι με επένδυση υαλοβάμβακα για διατήρηση θερµοκρασίας.  
� Να διαθέτει θερµοστάτη    
� Να έχει ισχύ από 1000 έως 1500 Watt τουλάχιστον και να είναι βάρους 6-8kg  
� Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης 4 επιθεµάτων τουλάχιστον  
  
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται µε αναλυτικό Φύλλο Συµµόρφωσης για τη 
σύνθεση συσκευής, τους ειδικούς όρους και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά & 
Προδιαγραφές µε όλα τα αναγραφόµενα σε αυτό. Το προσφερόµενο είδος, πρέπει 
να συνοδεύεται από Εγχειρίδια Λειτουργίας 
 
Τα πιεσόμετρα κλασσικά χειρός θα έχουν τις κάτωθι προδιαγραφές 
Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα, με πιστοποιημένο αναλογικό μανόμετρο το 
οποίο να φέρει 
προστατευτικό κάλυμμα από ανθεκτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ και 
βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα. Να παρέχονται με λαβή κατάλληλη για χρήση 



με ένα χέρι και βαθμονομημένη περιχειρίδα ενηλίκων, με κλείσιμο velcro και 
σωλήνα σύνδεσης. Να διαθέτουν ευανάγνωστη κλίμακα διαμέτρου 
65mm περίπου. Να διατίθενται με τσαντάκι αποθήκευσης τύπου νεσεσέρ. 
 
Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις. 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. 
Υπ.Εσωτ. 11389/93). 
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Π1/3305/2010 και  Π1/3306/2010. 
4. Την Εγκ.3/26-3-13  (άρθρο 4 Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α΄) 
5. Τις διατάξεις του ν.4281/2014 που είναι σε ισχύ και το 4334 / 2015 ( αλλαγή ΦΠΑ )  .  

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 00-6631 με τίτλο “Προμήθεια 
Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού” του προϋπολογισμού 2015 και τον 
κωδικο Κ.Α. 00-6694 με τίτλο “Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού προγραμμάτων” 
του προϋπολογισμού 2015 και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.   
Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή 
διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το Δήμο Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 
παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
Άρθρο 4 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

Α) Διακήρυξη  

Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ) Τεχνικές προδιαγραφές 
Δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς  το Φ.Π.Α. για 
την ομάδα αναλυτικά   
ΔΗ.Κ.Ε.Η  ΦΑΡΜΑΚΑ - Φαρμακευτικό 
και  Υγειονομικό υλικού έτους   2015 18.381,84 367,64 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αντιστοιχεί στο άθροισμα 

των επιμέρους ομάδων που επιθυμεί να λάβει μέρος, η αξία της να είναι το 2% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ των ομάδων, για τα οποία 

καταθέτει προσφορά, και αυτό να δηλωθεί με ΥΠ. Δήλωση, ώστε η επιτροπή να 

μπορεί να ελέγξει την εγγυητική επιστολή.  Η Ισχύ των εγγυητικών επιστολών 

θα πρέπει να είναι επτά μήνες (7) από την ημέρα κατάθεσης των προσφορών , 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 



2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού.   

3 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με 

το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος 

, και  θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
Α) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν 
τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των 
ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

Β) Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δ) Η παράδοση των Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου 
και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2015 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και 
τιμολογηθεί  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού όχι πέραν τις 31-
12-2015 ώστε να είναι έγκυρη η σχετική προμήθεια. Ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της 
παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας  και συμφωνούν με αυτούς. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων 2 και 3  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την 
ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Άρθρο 7 Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου. 
 
 
Άρθρο 8 Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. αφού ελεγχθούν από τους αρμόδιους υπάλληλους.  
Άρθρο 9 Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του Υγειονομικού και Φαρμακευτικού 
Υλικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του 



προμηθευτή τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα 
είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Άρθρο 10 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, 
τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος 
& Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
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