
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 63.257,82  € ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η  Προμήθεια  Φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016 

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη , τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές , την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον 
Προϋπολογισμό Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 18/11 /2016ημέρα  
Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου 
Τίτου 1 ΤΚ  71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση 
προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την 
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση  «Προμήθεια  Φαρμάκων και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων για το 
έτος 2016» , μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας 
(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή 
την 25 /11/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10: 00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  

ΑΡΘΡΟ  2 ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις 

Α Τις διατάξεις : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  

           άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την  

            παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της   
            παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

Β. Τις αποφάσεις : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 
Τ.Κ: 71202 
Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης  
Τηλ.: 2813409185 
Fax:  5810229207 
E-mail : Tzanidakis-v@heraklion.gr  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια  Φαρμάκων και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου 
Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων για 
το έτος 2016 

Αρ.Πρωτ. Προκήρυξης : 126163 
 

 

 



1. Την  υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ. 34/25-04-2016 της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σχολικής  Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου με την οποία αποφασίστηκε η προμήθεια  και η διάθεση πίστωσης φαρμάκων και 
υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων της Π/θμιας Εκπ/σης Δ. 
Ηρακλείου για το έτος 2016 η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την  εγκύκλιο 3/26-3-2013 του 
Υπουργείου Εσωτερικών από το συνολικό διαγωνισμό του Δήμου . 
2. Την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ.  63/2016  της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σχολικής  Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου με την οποία Τροποποιεί  την  υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ. 34/25-04-2016 που αφορούσε την 
ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το έτος 
2016 βάση της υπ’ αριθμ. 3/26-03-2013 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ λόγω αλλαγής ΦΠΑ. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για την προμήθεια  φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολικών μονάδων της Π/θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου για το έτος 2016 είναι 5.469,48 ευρώ.  
3. Την υπ΄αρίθμου  37/2016 Α.Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σχολικής  Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου με την οποία αποφασίστηκε η προμήθεια και η διάθεση πίστωσης φαρμάκων και 
υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων της Δ/θμιας  Εκπ/σης 
Σχολικής  Επιτροπής Δ. Ηρακλείου για το έτος 2016 η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την  εγκυκλίο 
3/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών από το συνολικό διαγωνισμό του Δήμου . 
4. Την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ.  69/2016  της Δ/βάθμιας Εκπ/σης Σχολικής  Επιτροπής του Δήμου 
Ηρακλείου με την οποία Τροποποιεί  την  υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ. 37/25-04-2016 που αφορούσε την 
ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το έτος 
2016 βάση της υπ’ αριθμ. 3/26-03-2013 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ λόγω αλλαγής ΦΠΑ. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για την προμήθεια  φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολικών μονάδων της Δευτερο /θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου για το έτος 2016 είναι 4.208,10 ευρώ.  
5. Την υπ΄αρθμού Α.Δ.Σ 124/2016 απόφασης περί Προγραμματισμού Προμηθειών φαρμακευτικού 
και Υγειονομικού υλικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με την οποία αποφασίστηκε η προμήθεια να εκτελεστεί σύμφωνα 
με την  εγκύκλιο 3/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών από το συνολικό διαγωνισμό του Δήμου . 
6. Την αριθμ. Α.Δ.Σ.  239 /2016 απόφαση της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου η οποία Τροποποιεί την υπ΄αρθμού 124/2016 
απόφασης περί Προγραμματισμού Προμηθειών φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού στην 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
λόγω αλλαγής ΦΠΑ . Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια  φαρμάκων και υγειονομικού υλικού 
για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου είναι 
14.661,07 ευρώ.  
7. Την αριθμ. Α.Δ.Σ.  170 / 2016 απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ περί Προγραμματισμού 
Προμηθειών φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού και με την οποία αποφασίστηκε η προμήθεια 
να εκτελεστεί σύμφωνα με την  εγκύκλιο 3/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών . Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για την προμήθεια  φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
είναι 3.142,43€ 
8. Την 58120/ 2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 
Αντιδημάρχους  
9. Την με αριθμ.746./2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 
Α) Εγκρίνεται η  Προμήθεια  Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου 
και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016. 
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Γ)  Εγκρίνονται οι  τεχνικές προδιαγραφές και ή μελέτη της σύμβασης της προμήθειας Προμήθεια  
Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του 
Προσώπων για το έτος 2016 
Δ) Ψηφίζονται οι όροι  του συνοπτικού διαγωνισμού. 
Ε) Εγκρίνεται η διάθεση πίστωση  των παρακάτω Κ.Α. για την Προμήθεια  Φαρμάκων και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των υπηρεσιών του  Δήμου Ηρακλείου  
1. ΠΟΣΟ 1.664,70 €  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 15-6681.001  με τίτλο << Υλικά Φαρμακείου  >>. 
2. ΠΟΣΟ  19.296,98 €  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 15-6631.001 με τίτλο << Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού >>. 
3. ΠΟΣΟ  4.088,99 €     €  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. . 70-6631.001με τίτλο <<  Προμήθεια υγειονομικού 
και φαρμακευτικού υλικού >>. 
4. ΠΟΣΟ  10.726,07 €     €  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. . 20-6631.001  με τίτλο << Προμήθεια 
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού >>. 



 
ΑΡΘΡΟ    3 ο 

Πληροφορίες  
Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και 
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από  την Δ/νση  Οικονομικών, 
Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου ( ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 -  1ος όροφος, τηλ.  2813-409185 -186-189 ) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες  
Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη (συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και 
θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση: 
http://www.heraklion.gr/press/auction, καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του φορέα 
κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου.  
Ακόμα, περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί στα  Επιμελητήρια .  

ΑΡΘΡΟ    4 ο 

 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :  

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.  

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.  

γ. Συνεταιρισμοί.  

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ    5 ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και θα 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας 
προκήρυξης   και  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, η οποία είναι το 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος 
όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το 
αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το 
Φ.Π.Α. και να το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάψει. Η εγγυητική επιστολή θα έχει 
ισχύ 4 μήνες .  
2. Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

• Έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και των λοιπών εγγράφων της παρούσας σύμβασης 
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Δεν έχουν  συμμετάσχει:  
α) σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) σε δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 



καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) σε απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 
166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

• Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

• Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο και μπορούν να προσκομίσουν 
Πιστοποιητικό  Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το 
ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 
οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος . 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες 
από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 
για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος 
από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής .  
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 
 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει εντός 10 ημερών από έγγραφη ειδοποίηση του από την 
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω  έγγραφα και 
πιστοποιητικά: 
Α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 



Υποχρέωση προσκόμισης έχουν : 
α1.Τα φυσικά πρόσωπα   
α2.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε). οι 
διαχειριστές τους. 
α3.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Β)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό 
επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ΑΡΘΡΟ     6ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους με 
όλα τα απαραίτητα  στοιχεία   ενώπιων της Επιτροπής την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού στη 
Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 ,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για 
την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση Προμήθεια  Φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016 .   
Οι προσφορές μπορεί να σταλούν και ταχυδρομικά η να κατατεθούν  στο πρωτόκολλο του Δήμου 
στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
Διαγωνισμού.  
Η έναρξη υποβολής των προσφορών , που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Προσφορές  
 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  
β) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ο τίτλος της σύμβασης Προμήθεια  Φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016, 
δ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 
υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),  



ε) Τα στοιχεία του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.(Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, 
Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγυητική 
συμμετοχής. 
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αν απαιτείται,  τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος 
Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές 
προδιαγραφές για τα προσφερόμενα υλικά ). Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος  της  
οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Η οικονομική προσφορά 
δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο Προϋπολογισμού Προσφοράς.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 
εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα  σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους 
της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της προκήρυξης  προκειμένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση όρου της προκήρυξης.  
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού είτε 
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της . 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που  ζητήθηκαν.  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη 
της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  παρούσα προκήρυξη. 
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Εναλλακτικές προσφορές 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε  περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 



Ένσταση κατά πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο είναι 
η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 του Δήμου 
Ηρακλείου η οποία θα εξετάσει και θα γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να 
αποφασίσει επί των ενστάσεων είναι  η  Οικονομική Επιτροπή .  
5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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Προσφερόμενη τιμή 
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), κατ’  είδος του προϋπολογισμού της μελέτης  για τα προσφερόμενα 
είδη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και η παράδοση σε χώρους 
όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
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Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Η αρμόδια  γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Επιτροπή»,  προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση, την ημερομηνία και ώρα και 
στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης 
παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10:30 π.μ., η Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα την λήξη του 
χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση 
αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νομίμως 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης.. 
 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή 
και  θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.  
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

 3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 



ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Η 
αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια την ημέρα και ώρα που 
έχει ορίσει η Επιτροπή  παρουσία ή μη των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
επιτροπής 
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Η 
Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης 
σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση 
στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, ώρα και 
τόπο αποσφράγισης του φακέλου. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς 
προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή 
αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος  
α)δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
β)κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τότε 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του στο διαγωνισμό και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 
τις παραγράφους , είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ   13 ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου αυτή σαν 
αποφαινόμενο  όργανο αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μέρος  της  ποσότητας. 
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών.  



Η Οικονομική Επιτροπή  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

ΑΡΘΡΟ   14 ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή 
της σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ    15 ο 

Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων ,οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  
προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία 
θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ    16ο 

Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 
1.075,57ευρώ. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος 
αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και να το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση 
που θα επισυνάψει. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 Αν ο προμηθευτής επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό μόνο για κάποιο τμήμα των ειδών της 
προμήθειας, τότε θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή η οποία θα καλύπτει το 2 % του ενδεικτικού  
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που θα προσφέρει, και θα το κάνει γνωστό στην Επιτροπή 
με δήλωσή του. Στην δήλωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα είδη ή οι ομάδες των 
ειδών της προμήθειας  τα οποία αφορά η προσφορά.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια με 
την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες: α/α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και 
β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
 



2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής 
στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας (των άρθρων που του 
κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί 
μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση 
από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο 
Ηρακλείου |) , δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ    17 ο 

Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια , ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι  
1. Μέχρι τις  31/12/2016  όσον  αφορά το Δήμο Ηρακλείου . 
2. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
3. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων 
Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει  τμηματικά  στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ    18 ο 



Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  
1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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Παραλαβή Υλικών προμήθειας  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής.  
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια 
της μακροσκοπικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ    20ο 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 
της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 



ΑΡΘΡΟ    21ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 
να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους . 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν4412/16. 
  
ΑΡΘΡΟ    22ο 
 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  
Α) Τιμολόγιο του προμηθευτή  
Β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
N.4412/2016.  
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου  
Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.   
Άρθρο 202 
 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 
α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  



δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ    23ο  
Δημοσίευση 
Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  
• στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου 

Ηρακλείου  
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 
• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
• θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  

 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

 
Καραντινός Γεώργιος  

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αρμόδιος  : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
 

Ηράκλειο  03/ 11  / 2016 
Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης :126163 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ    

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 
71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής ανά είδος προϋπολογισμού δαπάνης είναι  63.257,82 €  με το Φ.Π.Α. με τίτλο “  Προμήθεια  
Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του 
Προσώπων για το έτος 2016 ”. 

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την 
ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την 
καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών .  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. 
Ακόμα περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο 
Ηρακλείου και στο φαρμακευτικό σύλλογο Ηρακλείου   .  
3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 18/11 /2016ημέρα  
Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου 
Τίτου 1 ΤΚ  71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση 



προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την 
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση  «Προμήθεια  Φαρμάκων και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων για το 
έτος 2016» , μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας 
(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή 
την 23 /11/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10: 00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.   

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς 
το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 
1.075,57ευρώ. Εάν κάποιος επιθυμεί να λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος 
αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και να το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση 
που θα επισυνάψει. 

 
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                           
                                                     ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              ΗΡΑΚΛΕΙΟ  14./ 10/2016 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :  Τζανιδάκης Βασίλης  
Τηλ.: 2813409-185-186-189-403 
Fax:  2810-229-207 
E-mail : prom@heraklion.gr 

                                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ 2016 

                                                 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 63.257,82  ΕΥΡΩ .  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«Προμήθεια φαρμάκων για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
1.664,70 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15-6681.001) 

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α  &  Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Κ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΦΠΑ 

1 Μεθυλπρεδνιζολόνη tab 16mg (14x16 mg) Medrol tab 14x16mg ΤΕΜ 2,80 14 39,20  6% 

2 Υοσκίνη tab 10mg  (20 x 10mg) Buscopan 10mgx20  tab ΤΕΜ 1,80 18 32,40  6% 

3 Παρακεταμόλη tab 500mg (20 x 500 mg) Depon tab 500mgx20 tab ΤΕΜ 0,72 72 51,84  6% 

4 Παρακεταμόλη disp. Tab 1gr (συσκ. 8 x 1 gr) Depon disp. Tab 1gr ΤΕΜ 1,55 66 102,30  6% 

5 Νιφεδιπίνη caps 5mg (50 x 5 mg) Adalat caps 5mg ΤΕΜ 2,95 9 26,55  6% 

6 Δινιτρικός ισοσορβίτης tab 5mg (40x5mg) Pensordil tab 5mg  ΤΕΜ 1,30 4 5,20  6% 

7 Ρανιτιδίνη tab 150mg (20x150mg) Lumaren tab(20x150mg) ΤΕΜ 4,00 31 124,00  6% 

8 Μεφαιναμικό οξύ tab 500mg (15 x 500 mg) Ponstan tab 500mg ΤΕΜ 2,00 34 68,00  6% 



9 Διμεθινδένη gel 30 gr Fenistil gel 30 gr ΤΕΜ 4,30 33 141,90  6% 

10 Δικλοφαινάκη gel 150 gr Voltaren gel 150 gr ΤΕΜ 6,25 43 268,75  6% 

11 Τομπραμυκίνη coll – οφθαλμικές σταγόνες 5 ml Tobrex coll 5ml ΤΕΜ 2,30 23 52,90  6% 

12 Δικλοφαινάκη tab 20 x 50mg Tb Voltaren 20x50 mg ΤΕΜ 2,39 17 40,63  6% 

13 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ tab 500mg (20x500 mg) – για 
ενήλικες 

Tb Aspirine 500 mg ΤΕΜ 1,80  22 39,60  6% 

14 Λοπεραμίδη caps 2mg (6x2mg) Imodium Tab 6x2 mg ΤΕΜ   1,58 19 30,02  6% 

15 Τρινιτρική γλυκερίνη Tab 5 mg (30 x 5mg) Nitrodyl Tab 5 mg ΤΕΜ 7,16 9 64,44  6% 

16 Δεσλοραταδίνη tab 5 mg (30x5mg) Tb Aerius 5mg ΤΕΜ 5,38 6 32,28  6% 

17 Σετιριζίνη tab 10 mg (20x10 mg)  Tb Zirtek 10 mg ΤΕΜ  4,40 5 22,00  6% 

18 Παρακεταμόλη Amp 600+20/4mlχ3 im Amp Apotel plus ΤΕΜ  3,75 1 3,75  6% 

19 Φουσιδικό Οξύ Cream  15 mg Cream Fucidin 15 mg TEM 2,56 7 17,92  6% 

20 Ακικλοβίρη Cream 5mg Cream Zovirax 5mg TEM 4,93 3 14,79  6% 

21 Μουπιροσίνη Cream 15 gr Cream Bactroban 15 gr TEM 4,58 4 18,32  6% 

22 Μικοναζόλη+Fluprednidene acetate Cream  20 gr Cream Verdal Hermal 20 
gr 

TEM 7,03 3 21,09  6% 

23 Μετρονιδαζόλη caps 500 mg (30x500 mg) Caps Flagyl 30x500 mg ΤΕΜ 3,8 12 45,60  6% 

24 Xylocaine INJ. 2%(20MG/ML) ενέσιμο διάλυμα ξυλοκαϊνης 
συσκ. 5Χ50ml 

Xylozan 
ING.2%(20MG/ML) 

 ΤΕΜ 6,84 2 13,68  6% 

25 Hydrocortisone sodium succinate συσκ. 250 mg  Solucortef Inj 250 mg ΤΕΜ 5,53 2 11,06  6% 

26 Ενέσιμο διάλυμα επινεφρίνης (epinephrine bitartrate) 
1Χ1mg/ml 

Inj Epinephrine 
bitartrate1Χ1mg/ml 

ΤΕΜ 1,21 2 2,42  6% 

27 Οξυζενέ  συσκ. 240ml  ΤΕΜ 1,34 21 28,14  6% 

28 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ  λοσιόν 70 βαθμών (300 ml)  ΤΕΜ      1,96   108 211,68  6% 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ                                          1.530,46    
                                                                                                    ΦΠΑ 6%                                             91,83              

                                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6%                       1.622,29         

29 Stick αμμωνίας (για τσιμπήματα ) 15 ml Stick αμμωνίας ΤΕΜ 1,8 19 34,20 24% 

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ                  34,20 
                                                                                                                           ΦΠΑ 24%                 8,21        

                                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24%            42,41 
 
 

 «Προμήθεια υγειονομικού  υλικού για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.296,98 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.  
Κ.Α. 15-6631.001 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
χωρίς 
ΦΠΑ  

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

1 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤ. Accutrend 
(συσκ. 25 τεμ) 

ΣΥΣΚ 
25 ΤΕΜ 58,00 36 

 
2.088,00 24% 

2 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤ. Multicare (συσκ. 
25 τεμ) 

ΣΥΣΚ 
25 ΤΕΜ 45,00 12 

 
540,00 24% 

3 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚ. Accutrend 
(συσκ. 25 τεμ) 

ΣΥΣΚ 
25 ΤΕΜ 58,00 19 

1.102,00 
24% 

4 
TAINIEΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚ. Multicare (συσκ. 
25 τεμ) 

ΣΥΣΚ 
25 ΤΕΜ 45,00 10 

450,00 
24% 

5 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  (συσκ. 
25 τεμ) 

ΣΥΣΚ 
25 ΤΕΜ 70,00 2 

 
140,00 

24% 

6 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 2ΠΛΟ 50X70 εκ                     (μη 
ανακυκλωμένο χαρτί) ΡΟΛΟ 3,50 155 

 
542,50 24% 

7 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  συσκ. 100 ml ΤΕΜ 2,00 41 82,00 24% 

8 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL ΧΩΡΙΣ 
ΠΛΥΣΙΜΟ συσκ. 500 ml ΤΕΜ 5,50 54 

 
297,00 24% 



9 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ.- ΜΟΛΥΣΜ. ΥΛΙΚΟΥ βελονών  
χωρητικ. 5,4 λίτρων ΤΕΜ 1,60 14 

 
22,40 24% 

10 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ.- ΜΟΛΥΣΜ. ΥΛΙΚΟΥ βελονών 
χωρητικ. 2,7 λίτρων ΤΕΜ 1,40 22 

 
30,80 24% 

11 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜ 12,00 23 276,00 24% 

12 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ συσκ. 250 ml ΤΕΜ 2,00 22 44,00 24% 

13 Spray ΠΑΓΟΥ συσκ. 400 ml  ΤΕΜ 4,80 18 86,40 24% 

14 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Bonner 40x60εκ (συσκ. 40 τεμ) 
Συσκ.  
40 τεμ. 

8,00 
3 

 
24,00 24% 

15 ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ συσκ. 5 κιλών ΤΕΜ 22,00 6 132,00 24% 

16 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΕΜ 0,20 190 38,00 24% 

17 ΛΑΔΙ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ συσκ. 1 λίτρου ΤΕΜ 5,00 4 20,00 24% 

18 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΜΑΣΑΖ Naturel συσκ. 5 λίτρων ΤΕΜ 50,00 7 350,00 24% 

19 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΘΗΚΗ 6x8 εκ. (σετ 4 τεμ) ΣΕΤ 4 τεμ. 18,00 2 
36,00 

 24% 

20 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ HARD ΤΕΜ   8,50 12 102,00 24% 

21 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM ΤΕΜ   8,50 10 
 

85,00 24% 

22 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SOFT ΤΕΜ   8,50 14 119,00 24% 

23 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 0,40 14 5,60 24% 

24 
Αναλγητική γέλη κρυοθεραπείας (ICE POWER 
COLD GEL) συσκ. 150 ml  ΤΕΜ 13,00 17 

221,00 
24% 

25 
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
συσκ. 50 τεμ. 

Συσκ.  
50 Τεμ. 4,50 20 

 
90,00 24% 

26 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 10 ΤΕΜ 0,40 17 6,80 24% 

27 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 ΤΕΜ 0,40 23 9,20 24% 

28 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 15 ΤΕΜ 0,46 13 5,98 24% 

29 ΨΑΛΙΔΙ 14cm ευθύ ΤΕΜ 6,00 4 24,00 24% 

30 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 20x30 εκ. ΤΕΜ 11,00 8 88,00 24% 

31 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 13x18 εκ. ΤΕΜ   5,00 14 70,00 24% 

32 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 15x25 εκ. ΤΕΜ   6,00 10 60,00 24% 

33 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 20x50 εκ. ΤΕΜ 14,00 11 154,00 24% 

34 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΕΜ 4,00 8 32,00 24% 

35 
ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 
ΜΑΛΑΚΑ  ΤΕΜ 6,70 20 

 
134,00 24% 

36 
ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 
ΣΚΛΗΡΑ ΤΕΜ 6,70 13 

 
87,10 24% 

37 
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
συσκ. 1 λίτρου ΤΕΜ 5,00 52 

 
260,00 24% 

38 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ συσκ. 100 τεμ. 
ΣΥΣΚ.  

100 Τεμ. 2,00 17 

 
34,00 24% 

39 
ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ. Συσκ. 100 
τεμ. 

Συσκ.  
100 ΤΕΜ  4,00 1 

4,00 
24% 

40 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ EosSpec medium ΤΕΜ 0,60 1000 600,00 24% 

41 ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΤΕΜ 20,00 4 80,00 24% 

42 ΔΟΧΕΙΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 20,00 2 40,00 24% 

43 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ 
ΜΕΣΑΙΟΣ  ΤΕΜ 6,50 21 

 
136,50 24% 

44 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ  
ΣΚΛΗΡΟΣ  ΤΕΜ 7,00 22 

 
154,00 24% 

45 
ΕΛΑΣΤ. ΙΜΑΝΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΔΙΩΝ με VELCRO 5 x 
60 cm 5 Χ 60 cm 7,50 11 

 
82,50 24% 

46 
ΕΛΑΣΤ. ΙΜΑΝΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΔΙΩΝ με VELCRO  5 
Χ 100 cm ΤΕΜ  9,00 12 

 
108,00 24% 

47 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜ. 4,50 13 58,50 24% 



48 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ (STICK 
ΟΥΡΩΝ) συσκ. 100 τεμ 

συσκ. 100 τεμ. 28 
4 

 
112,00 24% 

49 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ BTL-08 ECGs TEM 3,5 2 
 

7,00 24% 

50 ΧΑΡΤΙ HΚΓ Shiller AT-2 plus TEM 8,00 10 
 

80,00 24% 

51 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΣΥΣΚ. 
ΤΩΝ 10 ΤΕΣΤ  

ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 
ΤΕΣΤ 220,00 12 

 
2.640,00 

24% 

52 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 0,10 100 10,00 24% 

53 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 0,12 600 72,00 24% 

54 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 0,15 400 60,00 24% 

55 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 0,20 30 6,00 24% 

56 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX ΝΟ S ΣΥΣΚ 100 
ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 3,80 8 

 
30,40 24% 

57 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  LATEX ΝΟ M ΣΥΣΚ 
100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 3,80 22 

 
83,60 24% 

58 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡ 
ΠΟΥΔΡ ΝΟ S  - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ 6,00 9 

 
54,00 24% 

59 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡ 
ΠΟΥΔΡ ΝΟ M - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 6,00 74 

 
444,00 24% 

60 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡ 
ΠΟΥΔΡ ΝΟ L - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 6,00 58 

 
348,00 24% 

61 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No 81/2 (ζεύγος) ΤΕΜ 0,50 30 15,00 24% 

62 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (απλά) - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 
ΣΥΣΚ. 
100 τεμ  0,90 33 

 
29,70 24% 

63 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23 G  ΤΕΜ. 0,20 21 4,20 24% 

64 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 50 ΤΕΜ 
ΣΥΣΚ.   
50 ΤΕΜ    3,00 8 

 
24,00 24% 

65 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ συσκ. 5 κιλών ΤΕΜ 9,20 72 662,40 24% 

66 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18 G – συσκ. 100 
ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ.  
100 ΤΕΜ. 3,00 1 

 
3,00 24% 

67 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 21 G - ΣΥΣΚ 
100 ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ. 3,00 5 

 
15,00 24% 

68 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 27 G - ΣΥΣΚ 
100 ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 100 
ΤΕΜ. 3,00 12 

 
36,00 24% 

69 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ) ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 τεμ. 9,00 40 

 
360,00 24% 

70 ECG GEL ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  συσκ. 1 λίτρου ΤΕΜ 6,00 2 
 

12,00 24% 

71 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR) Coaguchek XS PT TEST  
- συσκ. 24 τεμαχίων 

ΣΥΣΚ.   
24 ΤΕΜ 150,00 1 

 
150,00 

24% 

72 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΕ 
ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΚΡΗ - ΣΥΣΚ 50 ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 
50 ΤΕΜ 3,00 30 

 
90,00 24% 

73 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟΥ 
ΤΕΣΤ ΠΑΠ – συσκ. 100 ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ.  
100 ΤΕΜ. 10,00 5 

 
50,00 24% 

74 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 23 G – συσκ. 100 
ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 
100 ΤΕΜ. 3,50 1 

 
3,50 24% 

75 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SPIROBANK G 
ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ)  ΤΕΜ 0,45 100 

 
 

45,00 24% 

76 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (UA 
Sure) -   συσκ. 25 τεμ. 

ΣΥΣΚ.  
25 ΤΕΜ 55,00 2 

 
110,00 24% 

77 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ/COBAS H 
232 POC SYSTEM TAINIEΣ - συσκ. 5 τεμ. 

ΣΥΣΚ.  
5 ΤΕΜ 85,00 1 

 
 

85,00 24% 



78 

ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 
(FOBT MAYER RAPID TEST) - συσκ. 20 τεμ. 

ΣΥΣΚ.  
20 ΤΕΜ 75,00 3 

 
 

225,00 
24% 

79 ΧΑΡΤΙ Καρδιογράφου ECG 1210 ΤΕΜ  8,50 10 
        

      85,00 24% 

80 
ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 6,00 20 

 
120,00 24% 

81 

 
ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΕΜ 6,00 50 

 
300,00 

24% 

82 
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΤΕΜ 38,00 1 38,00 24% 

                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ             15.562,08 

                                                                                          ΦΠΑ  24%             3.734,90  

                                                                      ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  24%         19.296,98    

 
 

Προμήθεια φαρμάκων & λοιπού υγειονομικού  υλικού για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης & λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  4.088,99 €     ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  
Φ.Π.Α. / Κ.Α. 70-6631.001 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ Ποσό 
τητα  

Σύνολο  ΦΠΑ  

1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (με τον ανάλογο μετρητή) - συσκ. 50 
ΤΕΜ 

ΠΑΚ 50 τεμ. 18,00 95 1.710,00 13% 

2 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 6 εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,35  17 5,95 13% 

3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8 εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,40  27 10,80 13% 

4 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10 εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,50 51 25,50 13% 

5 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 15 εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,55 39 21,45 13% 

6 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 20 εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,70 17 11,90 13% 

7 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ρολό 5 εκ. λευκό υποαλλεργικό ΡΟΛΟ 2,80 20 56,00 13% 

8 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ρολό 2,5 εκ. λευκό υποαλλεργικό ΡΟΛΟ 2,00 15 30,00 13% 

9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ συσκ. 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 10 
τεμαχίων 

2,50 39  
97,50 

13% 

10 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΓΑΖΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ  5m x 8cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 5  
20,00 

13% 

11 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ - Ρολό των 1000 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 8,70 23  
200,10 

13% 

12 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 7X5 εκ. (τύπου 
SAFEPORE)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,20 120  
24,00 

13% 

13 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 8X10 εκ. (τύπου 
SAFEPORE) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,25 200  
50,00 

13% 

14 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 15X10 εκ. (τύπου 
SAFEPORE)   

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,30 125  
37,50 

13% 

15 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 10X30εκ. (τύπου 
SAFEPORE)   

ΤΕΜΑΧΙΟ 0,55 75  
41,25 

13% 

16 ΓΑΖΕΣ MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ 7,5x7,5 - συσκ. 100 τεμ. ΣΥΣΚ. 100 τεμ. 2,50 5 12,50 13% 

17 ΓΑΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ 10x10 - συσκ. 100 τεμ. ΣΥΣΚ. 100 τεμ. 3,50 20 70,00 13% 

18 ΓΑΖΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15X15 -  συσκ. 10 τεμ. ΣΥΣΚ. 10 
τεμαχίων 

0,65 28 18,20 13% 

19 ΓΑΖΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15X30 - συσκ. 10 τεμ. ΣΥΣΚ. 10 
τεμαχίων 

1,00 40 40,00 13% 

20 ΓΑΖΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 36X40 - συσκ. 10 τεμ. ΣΥΣΚ. 10 
τεμαχίων 

1,30 42 54,60 13% 



21 ΜΑΝΤHΛΑΚΙΑ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ - συσκ. 100 τεμ. ΣΥΣΚ. 100 
τεμαχίων 

3,80 13  
49,40 

13% 

22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 
(τύπου HANSAPLAST συσκ. 20 τεμ.) 

ΣΥΣΚ. 20 
τεμαχίων 

1,60 26  
41,60 

13% 

23 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5m (τύπου 
HANSAPLAST) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 4 16,00 13% 

24 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 19x72mm συσκ. 100 τεμ. 
(τύπου HANSAPLAST) 

ΣΥΣΚ. 100 
τεμαχίων 

7,00 8 56,00 13% 

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ     2.700,25 
                                                                                                                          ΦΠΑ 13%        351,03 

                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 13%    3.051,28  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΟΥΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι 

1 Ιωδιούχος ποβιδόνη sol 240ml Betadine sol 240 ml ΤΕΜ 3,10 44 136,40 6% 

2 Ιωδιούχος ποβιδόνη cream 30 gr Betadine cream 30 g ΤΕΜ 2,20 20 44,00 6% 

3 Επίδεσμος εμποτισμένος με 
αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 
30mg/cm2, σε συσκευασία των 10 
επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM 
ο καθένας 

Fusidin gaze Συσκ. 10 
τεμαχίων 

5,80 4 23,20 6% 

4 Oxygenated water 3% 100 ml Oxygenated water 3% 100 ml ΤΕΜ 1,30 3 3,90 6% 

5 Oxygenated water 3% 240 ml 
 

Oxygenated water 3% 240 ml ΤΕΜ 1,72 21 36,12 6% 

6 Amp sodium chroride 0,9% 1x10 ml Amp sodium chroride 0,9% 10 cc ΤΕΜ 0,27 110 29,70 6% 

7 Sodium chroride 0,9% 100 ml sodium chroride 0,9% 100 ml ΤΕΜ 1,20 12 14,40 6% 

8 Φυσιολογικός Ορός (ΝACL 0,9%) 
250 ml 

Φυσιολογικός Ορός (ΝACL 
0,9%) 250ml 

ΤΕΜ 1,20 25 30,00 6% 

9 Φυσιολογικός Ορός (ΝACL 0,9%) 
συσκ. 50x10 ml 

Φυσιολογικός Ορός (ΝACL 
0,9%) 50x10 ml 

ΣΥΣΚ. 50 τεμ 12,35 14 172,90 6% 

Ε Ι Σ Π Ν Ε Ο Μ Ε Ν Α 

1 Amp Βρωμιούχο ιπρατρόπιο + 
Σαλβουταμόλη (0,5+2,5mg) 

Αmp Berovent (0,5+2,5mg) ΣΥΣΚ. 30 amp 11,3 12 135,60 6% 

2 Αmp Βουδεσονίδη 0,5mg/ml Αmp Pulmicort 0,5mg/ml ΤΕΜ 26,3 11 289,30 6% 

3 Ιnhaler Σαλβουταμόλη 100 
MCG/δόση (200 δόσεων) 

Ιnhaler Aerolin (200 δόσεις) ΤΕΜ 2,35 27 63,45 6% 

                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ               978,97 
                                                                                                                          ΦΠΑ 6%                58,74    

                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΜΟΥ 6%         1.037,71 

 
Προμήθεια φαρμάκων & λοιπού υγειονομικού  υλικού για τις  ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας   
Και  Ανακύκλωσης  Κ.Α.20-6631.001  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.726,07 ευρώ  
 
 
Προμήθεια Υγειονομικού υλικού επείγουσας φροντίδας για το Ιατρείο του Δήμου που λειτουργεί στο αμαξοστάσιο και στο χώρο της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας  Κ.Α.20-6631.001  Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 

 
α/α ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΠΑ 

 
1. 

Αποστειρωμένες γάζες  μεγέθους 10 ή 15 cm Κουτιά των 10τμχ 30 κουτιά 
 

1,20 
 

36,00 
 

13% 
2. 

Επίδεσμος 2,5m Χ8cm Ελαστικός 20 τεμάχια 
 

0,8 
 

16,00 
 

13% 
3. Επίδεσμος 2,5m Χ 15cm Ελαστικός 20 τεμάχια    



1,50 30,00 13% 
4. 

Τριγωνικός επίδεσμος Κουτί 1 τεμαχίου 5 τεμάχια 
1,33 6,65  

13% 
5. 

Αιμοστατικός επίδεσμος Ρολά γάζας 20 τεμάχια 
 

2,2 
 

44,00 
 

13% 
6. 

Λευκοπλάστης πλάτους 5cm Ταινία κολλητική 10 τεμάχια 
 

2,00 
 

20,00 
 

13% 
7. 

Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη 

ΜΙΚΡΑ 
(ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ) 
κουτί πολλών 
τεμαχίων 

10 κουτιά 

 
 

3,00 

 
 

30,00 

 
 

13% 

8. 
Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη HMM 

5MM 

ΜΕΣΑΙΑ 
(ΚΟΥΤΙΠΛΑΣΤ) 

κουτί 
10 κουτιά 

 
 

4,00 

 
 

40,00   

 
 

13% 
9. 

Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη HNZ 
19X71mm 

ΜΕΓΑΛΑ 
(ΚΟΥΤΙΠΛΑΣΤ) 

κουτί 100 
τεμαχίων 

5 κουτιά 

 
 

11,00 

 
 

55,00 

 
 

13% 

10. Sterile-Stripe (αυτοκόλλητα ράμματα) 
Αποστειρωμένα σε 
συσκευασία 

5 συσκ. 
 

6,00 
 

 
30,00 

 
13% 

11. Παγοκύστες (εκτός ψυγείου) αυτόματη ψύξη Φάκελοι με gel 
χημικής ψύξης 

10 τεμάχια 
 

4,00 
 

40,00 
 

13% 
12. Δίχτυ ορθοπεδικό επίδεσης   Ποδιού Μεγάλο 

Τεμ 2,70 μ 2 τεμ 
 

1,80 
 

3,60  
 

13% 
13. Δίχτυ ορθοπεδικό επίδεσης Καρπού Μεσαίο 

Τεμ 2,70 μ 2 τεμ 
 

1,80 
 

3,60 
 

13% 
14. Δίχτυ ορθοπεδικό επίδεσης Δάκτυλο μικρό 

Τεμ 2,70 μ 2 τεμ 
 

1,60 
 

3,20 
 

13% 
15 

Ουροσυλλέκτες 
Αποστειρωμένα 

δοχεία 
20 τεμάχια 

 
0,45 

 
9,00 

 
13% 

16. 
Βαμβάκι 

Υδρόφιλο σε ρολό 
1000 

5 ρολά 
 

8,70  
 

 
43,50 

 
13% 

 ΣΥΝΟΛΟ    410,55 
ΦΠΑ13%      53,37 
                    463,92 

17. Γλωσσοπίεστρα μιας χρήσης 
Αποστειρωμένα σε 

κουτί 100 
5 κουτιά  

 
3,50 

 

 
17,50  

 
24% 

 
18. Γάντια μιας χρήσεως 

Μέγεθος Large σε 
κουτιά 100τμχ 

5 κουτιά 
 

9,00 
 

 
45,00 

 
24% 

 
19. Γάντια μιας χρήσεως Μέγεθος Medium σε 

κουτιά 100τμχ 
2 κουτιά 

9,00 
 

18,00  
24% 

20 
Χαρτί εξεταστικής κλίνης 

Ρολά χάρτινα 
μεγάλα 

5 ρολά 
 

3,50 
 

17,50 
 

 
24% 

21. 
 

Βαμβάκι 

 
Υδρόφιλο σε ρολό 

1000 γραμ. 

 
5 ρολά  

 
8,70  

 

 
43,50 

 
24% 

22. 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΙΜΟ Φιάλες 500ml 5 φιάλες 

 
5,50 

 
27,50 

 
24% 

23. 
Stick αμμωνίας 

Stick-roller 
αμμωνίας για 
τσιμπήματα 

10Τεμ  
 

1,50 
 

15,00 
 

24% 

24. 
SPRAY ΨΥΚΤΙΚΟ 

Φιάλη με 
προωθητικό spray 

2 φιάλες 
 

4,00 
 

8,00 
 

24% 
25. Φιάλη Ο2 5λίτρων με ροόμετρο και υγραντήρα  Τεμ  1 τεμ  177,00 177,00 24% 
26. Κουβέρτα Αλουμινίου  Τεμ  10τεμ  1,80 18,00 24% 
27. ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 40 τεμ  0,15 6,00 24% 
28. ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 40 τεμ  0,12 4,80 24% 
29.  

Διάλυμα για οφθαλμολογική πλύση  

Φιάλη 5ml κουτιά 
των 40 τεμ  
 

2. κουτιά 
των 40 τεμ        6,05 

12,10 

 
                                                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ    409,90 

                                                                                                                                                              ΦΠΑ 24%    98,37 
                                                                                                                                                                                 508,27 



 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ επείγουσας φροντίδας για το Ιατρείο του Δήμου που λειτουργεί στο αμαξοστάσιο και στο χώρο της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας ΚΑΙ  Ανακύκλωσης   
 Κ.Α.20-6631.001  Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 

 
Α/Α ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΦΠΑ 

25 
Αντισηπτικό διάλυμα με ιώδιο 

solution ext. use Povidone 
Iodine 10% φιαλίδια 240ml 

10 φιαλίδια 
 

3,10 
 

32,00 
 

6% 
26 

Αντισηπτικό διάλυμα χωρίς ιώδιο Φιαλίδια 30ml 10 φιαλίδια 
 

1,72 
 

17,20 
 

6% 
27 Oξυζενέ Φιαλίδια 240ml 10 φιαλίδια 1,34 13,40 6% 
28 

Φυσιολογικός ορός Φιάλες 250ml 0,9% NaCl 10 φιάλες 
 

1,20 
 

12,00 
 

6% 
29 

Φυσιολογικός ορός  Φιάλες 500ml 0,9% NaCl 10 φιάλες 
 

1,30 
 

13,00 
 

6% 
 

30 
Oινόπνευμα φαρμακευτικό  καθαρό 
70%  

Φιαλίδια 400ml 10 φιαλίδια 
 

1,96 
 

19,60 
 

 
6% 

31 
Aντιϊσταμινική αλοιφή Σωληνάριο  10 σωληνάρια 

 
4,30 

 
43,00 

 
6% 

32 
Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων cream 5 σωληνάρια 

 
2,80 

 
14,00 

 
6% 

33 
Αντιβιοτική αλοιφή με κορτιζόνη  Celestoderm V- Garemycin 5σωληνάρια 

 
6,50 

 
32.50 

 
6% 

34 
Aντισηπτικό κολλύριο φιαλίδια  5ml 10φιαλίδια 

 
2.27 

 
22.70 

 
6% 

 
35 

Δισκία Aκετυλοσαλικυλικού οξέος ΑΣΠΙΡΙΝΗ 500mg 10 κουτιά 
 

1,70  
 

17.00 
 

6% 
36 

Δισκία Παρακεταμόλης DEPON / PANADOL 500mg 20 κουτιά 
 

0,72 
 

14.40   
 

6% 
37 

Δισκία Παρακεταμόλης για μυαλγίες NORGESIC 10 κουτιά 
 

1,40 
 

14.00 
 

6% 
38 

Αντιϊσταμινικά δισκία Κουτί  5 κουτιά 
 

4,40  
 

 
22.00 

 
6% 

39 Δισκία κορτιζόνης Κουτί δισκία 4 mg 5 κουτιά 2,40 12.00 6% 
40 Αντιόξινα δισκία Κουτί δισκία 50 tem 10 κουτιά 4,40 44.00 6% 
41 

Σπασμολυτικά χάπια υοσκίνη  Κουτί δισκία κουτί 40 τεμ  10 κουτιά 
 

3,40  
 

 
44.00 

 
6% 

42 
Αντιδιαρροϊκά δισκία Κουτί δισκία 6 τεμ  5 κουτιά 

 
1,60 

 
8.00 

 
6% 

43 Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης Μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg 
(σε σκόνη, παραμονή εκτός 
ψυγείου) 

5 τεμάχια 
 

3,00 
 

15.00 
 

6% 

44 Αμπούλες μυοχάλασης (ενέσιμες 
Πακέτο των 5 τεμαχίων (σε 
ψυγείο) 

1 πακέτο 
 

4,10 
 

4.10 
 

6% 
 

45 Αμπούλες κωλικού (ενέσιμες)  Πακέτο των 5 τεμαχίων (σε 
ψυγείο) 

1 πακέτο  
1,60 

 
1.60 

 
6% 

45 Αμπούλες παυσίπονες (ενέσιμες) 
VOLTAREN 

Πακέτο των 5 τεμαχίων (σε 
ψυγείο) 

 
1 πακέτο 

 
1,96 

 
1.96 

 
6% 

46 SPRAY VOLTAREN 
Φιάλη με προωθητικό spray 2 φιάλες 

 
8,95 

 
17.90 

 
6% 

47 Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό 
(Fusidic acid) 

Κουτιά των 10τμχ 2 κουτιά 
 

6,00 
 

12.00 
 

6% 
48 Εκνέφωμα με αντιβιοτικό  spray  Τεμ  2 τεμ.  4,72  9,44 6% 
49 Μη στεροειδή  αντιφλεγμωνώδη  

δισκία  
Ταμπλέτες 75 mgr κουτί  3κουτιά  

4,29 12,87 6% 

50. Τοπικό αντιμικροβιακό  Αλοιφή σωληνάριο  2 σωληνάρια  2,57 5,14 6% 

51. Ενεργός Άνθρακας  Δισκία  2 κουτιά  2,53 5,06 6% 
52. Εισπνεόμενο Βρογχοδιασταλτικό   Συσκευή  2 τεμ  2,29 4,58 6% 
53. Ενέσιμη αδρεναλίνη δόση ενηλίκου  Κουτί δύο τεμαχίων έτοιμη  1 κουτί  68,63 68,63 6% 



                                                                                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  583,08 
                                                                                                                                                                                 ΦΠΑ  6%   34,98 

                                                                                                           
                                                                                                                                                                              618,06 

ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 9135.82 ευρώ Υπηρεσίας Καθαριότητας ΚΑΙ  Ανακύκλωσης   
Κ.Α.20-6631.001  Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Εμβόλιο για Ηπατίτιδα Β’ Ενηλίκων (Απαιτούνται 3 δόσεις για 
κάθε εμβολιαζόμενο) Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη 
σύριγγα. CPV 33651680-8  

ΤΕΜΑΧΙΑ 270 12,03 3.248,10 

2.  Εμβόλιο για Ηπατίτιδα Α’ Ενηλίκων (Απαιτούνται 2 δόσεις για 
κάθε εμβολιαζόμενο) Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη 
σύριγγα.  
CPV 33651600-4 

ΤΕΜΑΧΙΑ 180 24,27 4.368,60 

3.  Αντιτετανικός ορός Ενηλίκων (Απαιτούνται 3 δόσεις για κάθε 
εμβολιαζόμενο) Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα.  
CPV 33651610-7 

ΤΕΜΑΧΙΑ 600 1,67 1.002,00 

    8.618,70 
   ΦΠΑ 6 % 517,12 
   ΣΥΝΟΛΟ 9.135,82 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 

1 Αντισηπτικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ ml σε φιάλη 240ml  

ΤΕΜ. 41 3,30 135,30 6% 

2 
Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε 
συσκευασία των 20  

ΣΥΣΚ. 172 0,75 129,00 6% 

3 
Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 500mg/ 
δισκίο σε συσκευασία των 10 δισκίων   

ΣΥΣΚ. 72 1,15 82,80 6% 

4 
Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με παρακεταμόλη 
120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml  

ΤΕΜ. 11 2,15 23,65 6% 

5 Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με δραστική ουσία 
μεφαναιμικό οξύ 50mg/50ml σε μπουκάλι των 125ml    

ΤΕΜ. 10 1,60 16,00 6% 

6 Αντιμικροβιακό σπρέι για τοπική δερματική χρήση με 
νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε 
φιαλίδιο των 74g  

ΤΕΜ. 30 6,30 189,00 6% 

7 Αντισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο 
των 30 gr  

ΤΕΜ. 36 4,60 165,60 6% 

8 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι 
των 100ml διαλύματος 

ΣΥΣΚ. 25 1,30 32,50 6% 

9 
Οξυζενέ διάλυμα για χρήση εξωτερική υπερξείδιο 
υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 

ΤΕΜ. 31 1,10 34,10 6% 

10 

Οινόπνευμα φαρμακευτικό καθαρό 95 βαθμών 150ml 

ΤΕΜ. 29 2,40 69,60 6% 

11 Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/ δόση 
εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g  

ΣΥΣΚ. 21 2,45 51,45 6% 



12 Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 
10mg/ g σε σωληνάριο των  

ΤΕΜ. 7 2,80 19,60 6% 

13 
Αναλγητικά δισκία με μεφαιναμικό οξύ 500mg/δισκίο  

ΣΥΣΚ. 5 2,00 10,00  

14 Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 
100mg/g σε σωληνάριο των 100gr  

ΤΕΜ. 3 6,50 19,50 6% 

15 Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε 
συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 

ΣΥΣΚ. 3 1,80 5,40 6% 

16 Οφθαλμολογικό διάλυμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και 
υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύματος  

ΤΕΜ. 6 3,20 19,20 6% 

17 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο και 
καφεΐνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων   

ΣΥΣΚ. 6 2,20 13,20 6% 

18 Ενέσιμο διάλυμα για ενδομυική χορήγηση (αντιτετανικός 
ορός) 

ΤΕΜΑΧΙ
Ο 

2 10,00 20,00 6% 

19 
Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργιλίου 200mg/ταμλέτα , 
υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέτα,  διμεθικόνη 25mg/ 
ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών  

ΣΥΣΚ. 2 4,40 8,80 6% 

20 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/ 
δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων   

ΣΥΣΚ. 3 1,60 4,80 6% 

21 
Οινόπνευμα λοσιόν 70 βαθμών 400ml 

ΤΕΜ. 7 2,00 14,00 6% 

22 
Ενέσιμη Κορτιζόνη 250mg/2ml  

ΤΕΜ. 5 5,80 29,00 6% 

23 
Διάλυμα δεξτρώζης - Ηλεκτρολυτών από το στόμα σε σκόνη  

ΣΥΣΚ. 1 5,95 5,95 6% 

24 Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/ κάψουλα σε 
συσκευασία των 6 τεμαχίων  

ΣΥΣΚ. 4 1,60 6,40 6% 

25 Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 40 δισκίων  

ΣΥΣΚ. 1 3,40 3,40 6% 

26 Αντιαλεργικά ή βρογχοδιασταλτικά, αντισταμινικά  δισκία 
5mg/δισκίο  

ΣΥΣΚ. 3 5,50 16,50 6% 

27 

Αντιόξινα δισκία μασώμενα με άρωμα μέντα με υδροξείδιο 
αργιλίου 282mg/δισκίο, υτδροξείλιο μαγνησίου 
85mg/δισκίο, διμεθικόνη 25mg/ δισκίο σε συσκευασία των 
60 δισκίων  

ΣΥΣΚ.  5 2,70 13,50 6% 

28 
Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με 
παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων  
 

ΣΥΣΚ. 3 2,00 6,00 6% 

29 

Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 
30mg/cm2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 
10CMX10CM ο καθένας  
 

ΣΥΣΚ. 1 6,00 6,00 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.150,25  

Φ.Π.Α. 69,01  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.219,26  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ με Φ.Π.Α. 13% 

30 Αυτοκόλλητα επιθέματα για τραύματα κουτί σε διάφορα 
μεγέθη 40 τεμ. 

ΣΥΣΚ. 39 4,00 156,00 13% 

31 Λευκοπλάστ ρολό  (πλάτος 5cm) ΤΕΜ.. 32 1,60 51,20 13% 

32 Γάζες αποστειρωμένες 15cmΧ15cm σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων 

ΣΥΣΚ. 30 1,20 36,00 13% 



33 Γάζες αποστειρωμένες 17cmΧ30cm σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων 

ΣΥΣΚ. 35 1,40 49,00 13% 

34 Γάζες αποστειρωμένες 36cmΧ40cm σε συσκευασία των 10 
τεμαχίων 

ΣΥΣΚ. 26 2,30 59,80 13% 

35 Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cmX4m ΤΕΜ. 79 1,20 94,80 13% 

36 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 100gr ΤΕΜ. 79 1,50 118,50 13% 

37 
Βαμβάκι αιμοστατικό σε φιάλη (σε μπουκάλι των 2,5gr) 

ΤΕΜ. 28 6,50 182,00 13% 

38 Αυτοκόλλητα ράμματα ΤΕΜ. 41 1,20 49,20 13% 

39 
Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε 
ατομική συσκευασία  

ΤΕΜ. 90 0,20 18,00 13% 

40 
Σύριγγες                                                                                                                     
των 10 ml χωρίς βελόνα 

ΤΕΜ. 89 0,20 17,80 13% 

41 Επίδεσμοι ελαστικοί 7cmΧ4m ΤΕΜ. 34 1,30 44,20 13% 

42 Επίδεσμοι  ελαστικοί 6cmΧ4m ΤΕΜ. 43 1,80 77,40 13% 

43 Επίδεσμοι  ελαστικοί15cmΧ4,5m ΤΕΜ. 16 2,40 38,40 13% 

44 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmX90cmX127cm ΤΕΜ. 6 1,55 9,30 13% 

45 Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες 10cmX10cm ΤΕΜ. 7 2,30 16,10 13% 

46 
Κολάρο Αυχένα μαλακό από αφρώδες 4υλικό με 100% 
βαμβακερή επένδυση 

ΤΕΜ. 1 13,80 13,80 13% 

47 
Επίδεσμος αιμοστατικός αποςτειρωμένος (αιμοστατικό 
επίθεμα τραύματος εντός ελαστικού επιδέσμου) μέγεθος 
medium 

ΤΕΜ. 1 2,00 2,00 13% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.033,50  

Φ.Π.Α. 134,36  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.167,86  

 
 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ με Φ.Π.Α. 24% 

48 Αμμωνία σε stick 15 ml ΤΕΜ. 31 1,50 46,50 24% 

49 Σπρέι συνθετικού πάγου για μικρές τραυματικές κακώσεις 
των 400ml  

ΤΕΜ. 37 4,00 148,00 24% 

50 Γάντια μιας χρήσεως ΤΕΜ. 365 0,45 164,25 24% 

51 Σερβιέτες ΣΥΣΚ. 74 2,40 177,60 24% 

52 Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα 
ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης 

ΤΕΜ. 30 4,00 120,00 24% 

53 Πιεσόμετρο ψηφιακό ΤΕΜ. 11 52,30 575,30 24% 

54 Παγοκύστες  jel ΤΕΜ. 32 2,80 89,60 24% 

55 Παγοκύστες  10 X 10 ΤΕΜ. 4 8,70 34,80 24% 

56 Παγοκύστες  10 X 26,5 ΤΕΜ. 2 12,20 24,40 24% 

57 
Ψαλίδι  διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού & γαζών 

ΤΕΜ. 2 10,34 20,68 24% 

58 
Απολυμαντικό, αντισηπτικό gel καθαρισμού χεριών 100ml 

ΤΕΜ. 2 1,70 3,40 24% 

59 
Σετ αφαίρεσης κεντριού 

ΤΕΜ. 16 4,00 64,00 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.468,53  

Φ.Π.Α. 352,45  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.820,98  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.652,28 



Φ.Π.Α. 6%      69,01 
Φ.Π.Α. 13%    134,36 
Φ.Π.Α. 24%    352,45 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.208,10 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ηρακλείου 

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Τιμή 

Μονάδος  

 
 

Σύνολο  

 
 

ΦΠΑ 

1 
Αντισηπτικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης με 
ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml Τεμ 100 

 
 

3,10 

 
 

310 

 
 

6% 

2 
Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ 
δισκίο σε συσκευασία των 20 Τεμ 70 

 
0,72 

 
50,00 

 
6% 

3 

Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με 
παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε συσκευασία 
των 10 δισκίων   Τεμ 70 

 
1,15 

 
80,50 

 
6% 

4 

Σιρόπι με δραστική ουσία την παρακεταμόλη  
150 ml         (αναλγητικό-αντιπυρετικό για 
παιδιά) Τεμ 70 

 
2,15 

 
150,50 

 
6% 

5 
Σιρόπι με δραστική ουσία μεφαιναμικό οξύ 
125ml (αναλγητικό-αντιπυρετικό ) Τεμ 70 

 
1,60 

 
112,00 

 
6% 

6 

Αντιμικροβιακό σπρέι για τοπική δερματική 
χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver 
catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g Τεμ 100 

 
 
 

6,30 

 
 
 

630,00 

 
 
 

6% 

7 
Αντιισταμινική γέλη με διμεθινδενη 1mg/g σε 
σωληνάριο των 30γρ  Τεμ 100 

 
4,30 

 
430,00 

 
6% 

8 Φυσιολογικός ορός 100ml 0,9% Τεμ 100 

 
1,30 

 
130,00 

 
6% 

9 
Oξυζενέ για απολύμανση τραυμάτων σε φιάλη 
100ml Τεμ 100 

 
1,1 

 
110,00 

 
6% 

10 Οινόπνευμα καθαρό 95ο  150ml Τεμ 120 

 
2,40 

 
288,00 

 
6% 

11 Οινόπνευμα λοσιον 70ο 400ml Τεμ 100 

 
2,00 

 
200,00 

 
6% 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  2.491,40 
  149,48 
2.640,88 ΦΠΑ    6% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου ΜΕ ΦΠΑ 
13% 

12 
Αυτοκόλλητα επιθέματα για τραύματα κουτί σε 
διάφορα μεγέθη κουτι 40 τεμ. Τεμ 100 

 
4,00 

 
400,00 

 
13% 

13 Λευκοπλαστ ρολο 5m Τεμ 100 

 
1,60 

 
160,00 

 
13% 

14 
Γάζες αποστειρωμένες 15x15cm                 (κουτι 
12τεμ.)  Τεμ 100 

 
1,20 

 
120,00 

 
13% 

15 
Γάζες αποστειρωμένες 17x30cm                 (κουτί 
12τεμ.) Τεμ 100 

 
1,40 

 
140,00 

 
13% 

16 
Γάζες αποστειρωμένες 36x40cm                (κουτί 
10τεμ) Τεμ 100 

 
2,30 

 
230,00 

 
13% 



17 Επίδεσμοι ελαστικοί 10x4εκ Τεμ 100 

 
1,20 

 
120,00 

 
13% 

18 Βαμβάκι 100% υδροφιλο (συσκ.100γρ) Τεμ 100 

 
1,50 

 
150,00 

 
13% 

19 
Σύριγγες 10ml αποστειρωμένες μιας χρήσης 
χωρίς βελόνα Τεμ 100 

 
0,20 

 
20,00 

 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 13% 1.340,00 
  174,20 
1.514,20 ΦΠΑ    13% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου ΜΕ ΦΠΑ 24% 

20 Αμμωνία σε stick 15ml Τεμ 100 

 
1,50 

 
150,00 

 
24% 

21 
Σπρέι συνθετικού πάγου για μικρές τραυματικές 
κακώσεις των 400ml Τεμ 100 

 
4,00 

 
400,00 

 
24% 

22 Παγοκύστες jel ψυχρου-θερμού 10χ10 Τεμ 100 

 
2,80 

 
280,00 

 
24% 

23 
Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα 
ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης Τεμ 20 

 
 

4,00 

 
 

80,00 

 
 

24% 

24 Κουτί φαρμακείου 22x38 Τεμ 5 

 
30,00 

 
150,00 

 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  2% 1.060,00 
  254,40 
1.314,40 ΦΠΑ    24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 4.891,00 

Φ.Π.Α. 6%   149,48 
Φ.Π.Α. 13%    174,20 
Φ.Π.Α. 24%    254,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.469,08 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού  ΔΗΚΕΗ  

                    (Κωδικός Προϋπολογισμού 10-6631)   

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.   ΠΡΟ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βελονάκια μετρητή Σακχάρου (κουτί 100τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 80 9,37 749,60 

2 
Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα 
(χρώμ. Μπλε) Νο Μ (κουτί 100τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 100 5,00 500,00 

3 
Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα 
(χρώμ. Μπλε) Νο L (κουτί 100τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 100 5,00 500,00 

4 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 8  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 5,00 150,00 

5 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 7  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 5,00 150,00 

6 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 6  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5,00 50,00 

7 Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν,  (400ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 150 2,08 312,00 



8 
Υγρό Κρεμοσάπουνο με αντισηπτικό  με 
αντλία 500ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 80 4,80 384,00 

9 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc (100 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 10 20,00 200,00 

10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 50,00 
11 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G  (ΠΡΑΣΙΝΕΣ)  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,50 15,00 

12 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G (ΜΠΛΕ)  ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,50 15,00 

13 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  (50 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 36 2,60 93,60 

14 
ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 
τεμ.)  ΠΑΚΕΤΟ 18 4,50 81,00 

15 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (100 τεμ.) ΚΟΥΤΙ 2 3,30 6,60 

16 ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (475ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 60 4,80 288,00 

17 ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (100ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,70 85,00 
    ΣΥΝΟΛΟ     3.629,80 

    ΦΠΑ 24%     871,15 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     4.500,95 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.   ΠΡΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10*8 cm    (50 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 25 14,50 362,50 

2 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10*20 cm    (50 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 25 25,00 625,00 

3 Universal Strips σε συσκευασία 40 τεμ  ΚΟΥΤΙ 40 1,20 48,00 

4 Λευκοπλάστ ρολό 5χ5 εκ.  ΡΟΛΟ 24 4,75 114,00 

5 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,20 30,00 

6 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 5cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 24 1,60 38,40 

7 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 24 2,50 60,00 

8 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  ΚΟΥΤΙ 200 25,00 5000,00 

9 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ 
ανάλογα με τον τύπο ταινιών ΤΕΜΑΧΙΑ 18 0,00 0,00 

10 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 
ΖΑΚΧΑΡΟΥ 60*30mm(100 τεμ)  ΚΟΥΤΙ 80 3,80 304,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 6.581,90 

    ΦΠΑ 13% 1.513,84 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.095,74 

  ΦΑΡΜΑΚΑ         

Α/Α Προιόν M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.   ΠΡΟ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Οξυζενέ Spray  ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,50 100 



    ΣΥΝΟΛΟ     100 

    ΦΠΑ 13%     13 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     113 

  ΦΑΡΜΑΚΑ         

1 
FUCICORT CREAM (fusidate Acid. 
Betamethasone) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 9,56 191,20 

2 FUCIDIN CREAM (Sodium Fusidate) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,73 54,60 

3 Tb Ponstan 500 mg ΚΟΥΤΙ 18 2,03 36,54 

4 Tb Medrol 16 mg ΚΟΥΤΙ 18 2,90 52,20 

5 Tb Imodium 2 mg ΚΟΥΤΙ 18 1,58 28,44 

6 Tb Depon 500mg ΚΟΥΤΙ 50 0,75 37,50 

7 Depon συροπι ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,50 20,00 

8 Tb Adalat 5 mg (νιφεδιπίνη)  ΤΕΜΑΧΙΟ 18 3,09 55,62 

9 Betadine solution 240 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,89 115,60 

10 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΩΝ MAXIMUM ΤΕΜΑΧΙΟ 36 1,64 59,04 

11 N/S 0.9% 500ml Φυσιολογικός Ορός  ΤΕΜΑΧΙΟ 48 1,37 65,76 

12 
Amp. N/S 0,9% φυσιολογικός ορός των 10ml 
(συσκ.50τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 10 13,50 135,00 

    ΣΥΝΟΛΟ     851,5 

    ΦΠΑ 6%     51,09 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     902,59 

  ΦΑΡΜΑΚΑ         

1 Υγρή αμμωνία 120ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,80 8,00 

    ΣΥΝΟΛΟ     8,00 

    ΦΠΑ 24%     1,92 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ     9,92 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού προγραμμάτων   

                    (Κωδικός Προϋπολογισμού 10-6699)   

Ιατρικός εξοπλισμός προγραμμάτων 

1 οξυμετρα ΤΕΜΑΧΙΟ 13 60,00 780,00 

2 πιεσόμετρα κλασσικά χειρός ΤΕΜΑΧΙΟ 2 28,90 57,80 

ΣΥΝΟΛΟ     837,80 

ΦΠΑ 24%     201,07 

ΓΕΝΙΚΟ     1038,87 



ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ  



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ  Φ.Π.Α. 

1. Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε
συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 

24 1,7 40,80 6% 

2. Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ 
δισκίο σε συσκευασία των 20 

72 0,72 54,00 6% 

3. Αντιαλεργικά ή βρογχοδιασταλτικά, αντισταμινικά  
δισκία 5mg/δισκίο x 30τμχ. 

24 5,50 132,00 6% 

4. ΔΙΣΚΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ (ΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ 
4mg)x50τμχ. 

24 2,40 57,60 6% 

5. ΕΝΕΣΙΜΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ 
(ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ) 125mg  

24 3,00 72,00 6% 

6. Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργιλίου 
200mg/ταμλέτα , υδροξείδιο μαγνησίου 
200mg/ταμπλέτα,  διμεθικόνη 25mg/ ταμπλέτα σε 
συσκευασία των 50 ταμπλετών ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ 
x 50τμχ. 

24 4,40 105,60 6% 

7. Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 40 δισκίων ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ 
ΔΙΣΚΙΑ  

24 3,40 81,60 6% 

8. Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/ κάψουλα 
σε συσκευασία των 6 τεμαχίων   ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ 
ΔΙΣΚΙΑ X 6 caps 

24 1,60 38,40 6% 

9. ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΗ x 2O τμχ. 

24 8,7 208,80 6% 

10. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ 5 ml 24 2,27 54,48 6% 

11.  Αντισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε 
σωληνάριο των 30 gr   ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ 
30gr 

24 4,60 110,40 6% 

  12.  Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό 
οξύ 30mg/cm2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων 
διαστάσεων 10CMX10CM ο καθ  ΓΑΖΕΣ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ (FUCIDIC 
ACID) 

           24            6,00 144,00            6% 

  13. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΟΡΟΣ 250 ΜL 24 1,33 31,92 6% 

   14. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (10%) 30ml 24 1,72 41,28 6% 

   15. Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella 
asiatica 10mg/ g σε σωληνάριο των 50 ΓΡΑΜ. 
ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 50gr 

24 2,80 67,20 6% 

                                                                       Σύνολο                                                   1.240.08                                  
                                                                         Φ.Π.Α                                                        74.40     

                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                   1.314,48  
                                                                                                                      
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 13% 
   16  Γάζες αποστειρωμένες 15cmΧ15cm σε 

συσκευασία των 12 τεμαχίων ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΓΑΖΕΣ 15 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

24 1,20 28,80 13% 

   17. Γάζες αποστειρωμένες 17cmΧ30cm σε 
συσκευασία των 12 τεμαχίων 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

24 1,40 33,60 13% 

   18. Γάζες αποστειρωμένες 36cmΧ40cm σε 
συσκευασία των 10 τεμαχίων 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

24 2,30 55,20 13% 

   19.  Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 100gr 
 ΒΑΜΒΑΚΙ 70γρ 

24 1,50 36,00 13% 



 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
                                                                                            α/α  
 
 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   

 
 
 
 
 
 
 
 

   20 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ 1,25x5m ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 24 1,60 38,40 13% 

   21 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 40 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

24 2,74 65,76 13% 

  22 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5Χ10 24 1,15 27,60 13% 

  23 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 4,5Χ12 24 1,33 31,92 13% 

  24 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ  24 1,33 31,92 13% 

 25 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8 cm 24 2,22 53,28 13% 

26 ΟΞΥΖΕΝΕ 200 ML 24 0,89 21,36 13% 

                                                                       Σύνολο                                                     423.84                                  
                                                                         Φ.Π.Α                                                       55.09     

                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                     478,93  
                                                                                                             

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ  23% 

27 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με 
βελόνα σε ατομική συσκευασία 

48 0,20 9,60 24% 

28 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 475ml 24 11,4 273,60 24% 

29 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

24 2,7 64,80 24% 

30. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 24 4,64 111,36 24% 

31. ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΥ-ΨΥΧΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(10ΕΚ*27ΕΚ) 

24 10 240,00 24% 

32 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ 24 0,33 7,92 24% 

33 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 24 4,07 97,68 24% 

34 ΟΙΜΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 245ml 24 11,79 282,96 24% 

                                                                       Σύνολο                                                    1.087,92                                  
                                                                         Φ.Π.Α                                                       261,10     

                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                   1.349,02  
                                                                                                                      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :  Τζανιδάκης Βασίλης  
Τηλ.: 2813409185 
Fax:  2810-229-207 
E-mail : prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο   14/ 10/2016 
        

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
  1 . Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση Κοινωνικής 
ανάπτυξης και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου  
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης. 
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε 
διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος για την προµήθεια 
φαρµακευτικού - υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη αναγκών  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 
και Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  Κρήτης. 
ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  

           άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
7. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την  

            παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση              
           38 της    παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση της προμήθειας  
Προµήθειας φαρµακευτικού - υγειονοµικού υλικού συνολικού ποσού 35.362,69€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ αναλυτικά έχει ως εξή και θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς αντίστοιχα: 
Α) Προμήθεια  φαρμάκων για τις  ανάγκες των της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης  του Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης ποσού 4.088,99 €   σε βάρος του Κ.Α.70-6631.001  <<Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού >>.  
Β) Προμήθεια  φαρμάκων για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης  του Δήμου Ηρακλείου 
Κρήτης ποσού 19.296,98 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6631.001  <<Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού >>.  
Γ) Προμήθεια Υγειονομικού υλικού επείγουσας φροντίδας για το Ιατρείο του Δήμου που λειτουργεί στο 
αμαξοστάσιο και στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας   ποσού 10.312,02 €     σε βάρος του Κ.Α.20-
6631.001  <<Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού >>.  
Δ) Προμήθεια  φαρμάκων για τις  ανάγκες των της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης  του Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης ποσού 1.664,70 €   σε βάρος του Κ.Α.15-6681.001  <<Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού >>. 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
2.  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. η -Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τρόπος διενέργειας του Διαγωνισμού  



Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία συνοπτικού  διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες 
μπορούν  να δώσουν πρόσφορά για οποιαδήποτε ποσότητα επιθυμούν . 
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 

Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από τη γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος λαµβάνονται 
υπόψη:  

1. Η συµφωνία της προσφοράς ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
3. Την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.  

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος και η 
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Χρόνος παράδοσης των υλικών  
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια , ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι τις  
31/12/2016  Αν τα υλικά  φορτωθούν  παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
  

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Παραλαβή των υλικών  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής.  
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια 
της μακροσκοπικού ελέγχου αφού αι 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.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 



γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής 
στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας (των άρθρων που του 
κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί 
μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση 
από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο 
Ηρακλείου |) , δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

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 13Ο 

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 14Ο 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου   



Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν4412/16. 
  

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Διάρκεια Σύμβασης   
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφής της σχετικής συµβάσεως ως την 31/12/2016 
µε δυνατότητα παράτασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

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 του Ιατρείου του 
Δήμου στο Αμαξοστάσιο  και θα γίνει µετά από τηλεφωνική επικοινωνία των αρµοδίων υπαλλήλων.  

 
  2. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προμήθεια Φαρμακευτικού και  Υγειονομικού υλικού  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    
 
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 2016 
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 5.469,48 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για το οικονομικό έτος 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.  
Άρθρο 3ο. Κριτήριο κατακύρωσης  
    Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος στο σύνολο των προϊόντων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και της ζητούμενης ποσότητας. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ανά 
είδος  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 Ν. 4412/2016   
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 5% 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 Ν. 4412/2016 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 Ν. 4412/2016  
 
3. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης προμήθεια Φαρμακευτικού και  Υγειονομικού 
υλικού  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    
 
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 4.208,10 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για το οικονομικό έτος 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου.  
Άρθρο 3ο. Κριτήριο κατακύρωσης  
    Kριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος  των προϊόντων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και της ζητούμενης ποσότητας. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική τιμή ανά είδος  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 Ν. 4412/2016   
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 5% 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 Ν. 4412/2016 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. 
 
 4 . ΔΗ.Κ.Ε.Η  ΦΑΡΜΑΚΑ - Φαρμακευτικό και  Υγειονομικό υλικού έτους   2016 
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 

1 
Βελονάκια μετρητή Σακχάρου (κουτί 
100τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

2 

Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς 
πούδρα (χρώμ. Μπλε) Νο Μ (κουτί 
100τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

3 

Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς 
πούδρα (χρώμ. Μπλε) Νο L (κουτί 
100τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

4 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 8  ΤΕΜΑΧΙΑ 

5 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 7  ΤΕΜΑΧΙΑ 

6 Γάντια Αποστειρωμένα Νο 6  ΤΕΜΑΧΙΑ 

7 Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν,  (400ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 

8 
Υγρό Κρεμοσάπουνο με αντισηπτικό  με 
αντλία 500ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 

9 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc (100 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

11 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G  (ΠΡΑΣΙΝΕΣ)  ΤΕΜΑΧΙΑ 

12 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G (ΜΠΛΕ)  ΤΕΜΑΧΙΑ 

13 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  (50 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

14 
ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(100 τεμ.)  ΠΑΚΕΤΟ 

15 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (100 τεμ.) ΚΟΥΤΙ 

16 ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (475ml)  ΤΕΜΑΧΙΑ 

17 ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (100ml) ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ M/M 



1 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10*8 cm    (50 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

2 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10*20 cm    (50 τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

3 Universal Strips σε συσκευασία 40 τεμ  ΚΟΥΤΙ 

4 Λευκοπλάστ ρολό 5χ5 εκ.  ΡΟΛΟ 

5 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

6 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 5cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

7 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

8 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  ΚΟΥΤΙ 

9 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ 
ανάλογα με τον τύπο ταινιών ΤΕΜΑΧΙΑ 

10 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 
ΖΑΚΧΑΡΟΥ 60*30mm(100 τεμ)  ΚΟΥΤΙ 

  ΦΑΡΜΑΚΑ   

Α/Α Προιόν M/M 

1 Οξυζενέ Spray  ΤΕΜΑΧΙΟ 

  ΦΑΡΜΑΚΑ   

1 
FUCICORT CREAM (fusidate Acid. 
Betamethasone) ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 FUCIDIN CREAM (Sodium Fusidate) ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 Tb Ponstan 500 mg ΚΟΥΤΙ 

4 Tb Medrol 16 mg ΚΟΥΤΙ 

5 Tb Imodium 2 mg ΚΟΥΤΙ 

6 Tb Depon 500mg ΚΟΥΤΙ 

7 Depon συροπι ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 Tb Adalat 5 mg (νιφεδιπίνη)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 Betadine solution 240 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΩΝ MAXIMUM ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 N/S 0.9% 500ml Φυσιολογικός Ορός  ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 
Amp. N/S 0,9% φυσιολογικός ορός των 
10ml (συσκ.50τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

   

  ΦΑΡΜΑΚΑ   

1 Υγρή αμμωνία 120ml ΤΕΜΑΧΙΟ 

 Ιατρικός εξοπλισμός προγραμμάτων 

1 οξυμετρα ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 πιεσόμετρα κλασσικά χειρός ΤΕΜΑΧΙΟ 
 
 
 
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 
 



 

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 Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την  

            παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση    
            38 της  αρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 00-6631 με τίτλο “Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού 
Υλικού” του προϋπολογισμού 2016 και τον κωδικο Κ.Α. 00-6694 με τίτλο “Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού 
προγραμμάτων” του προϋπολογισμού 2016 και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.   
Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το 
Δήμο Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
Α) Διακήρυξη  
Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ) Τεχνικές προδιαγραφές 
Δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
Άρθρο 5 
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 221 του Ν. 4412/2016 . 
Άρθρο 6 Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 
Άρθρο 7 Παραλαβή 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 . αφού ελεγχθούν από 
τους αρμόδιους υπάλληλους.  
Άρθρο 8 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  του Ν. 4412/2016 . 
Άρθρο 9 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 
 
5. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Παιδικοί Σταθμοί)  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Άρθρο 1ο . 
 Αντικείμενο. 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια Φαρμακευτικού υγειονομικού Υλικού  για την κάλυψη των αναγκών των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου, για το οικονομικό έτος 2016.  
 
Άρθρο 2ο . 
 Προϋπολογισμός προμήθειας.  
Η δαπάνη για την «προμήθεια Φαρμακευτικού υγειονομικού Υλικού  » για τις ανάγκες του Νομικού 
Προσώπου «Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου», έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 3.142,43 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), για το οικονομικό έτος 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  
 
Άρθρο 3ο . 
 Κριτήριο κατακύρωσης.   
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Χαμηλότερη τιμή ανά είδος αφού τηρηθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης .   
 
Άρθρο 4ο. 
 Τόπος και χρόνος παράδοσης της προμήθειας. 
          Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια , στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ , μετά από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 5ο. 
 Παραλαβή των προϊόντων. 
          Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης  και την προσφορά 
του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη.  
 
Άρθρο 6ο. 
 Εγγυήσεις. 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα φάρμακα που θα προμηθεύσει, θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και 
ότι θα  έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημέρα παράδοσης τους .   
Η ΔΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει, ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  
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, 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 5% 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. 
  
Άρθρο 7ο. 



Πίστωση δαπάνης και Τρόπος πληρωμής. 
    Η μέγιστη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των 3.142,43 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
βαρύνει τους πόρους της   ΔΟΠΑΦΜΑΗ .  
Η ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η πληρωμή της αξίας των φαρμάκων  θα γίνεται σύμφωνα με τις νόμιμες 
διαδικασίες, ύστερα από παραλαβή του τιμολογίου από τον αρμόδιο Διευθυντή . 
 
 
 
   
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
                                                                                            α/α  
 
 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              ΗΡΑΚΛΕΙΟ   14/ 10/2016 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  
Τ.Κ: 71202  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ  :  Τζανιδάκης Βασίλης  
Τηλ.: 2813409-185-186-189-403 
Fax:  2810-229-207 
E-mail : prom@heraklion.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

«Προμήθεια φαρμάκων για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
1.664,70 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15-6681.001) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΟΥΣΙΑ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1 Μεθυλπρεδνιζολόνη tab 16 mg  
(ενδεικτικός τύπος: Medrol tab 16 mg) 

Κορτιζόνη σε δισκία 16mg (συσκ. 14 x 16 mg) για πιθανή αλλεργική 
αντίδραση  

2 Υοσκίνη tab (ενδεικτικός τύπος: Buscopan tab) Σπασμολυτικά δισκία 10mg  (συσκ. 20 x 10mg) 

3 Παρακεταμόλη tab  
(ενδεικτικός τύπος: Depon) 

Αναλγητικό – αντιπυρετικό σε δισκία 500mg  (συσκ. 20 x 500 mg) 

4 Παρακεταμόλη disp. Tab  
(ενδεικτικός τύπος: Depοn disp. Tab) 

Αναλγητικό – αντιπυρετικό σε δισκία 1gr (συσκ. 8 x 1 gr) 

5 Νιφεδιπίνη caps (ενδεικτικός τύπος: Adalat caps) Αντιυπερτασικό σε δισκία 5mg (συσκ. 50 x 5 mg) 

6 Δινιτρικός ισοσορβίτης tab  
(ενδεικτικός τύπος: Pensordil tab 5 mg) 

Για αντιμετώπιση προκάρδιου άλγους στηθάγχης) 
Δισκία 5mg (συσκ. 40x5mg) 

7 Ρανιτιδίνη tab (ενδεικτικός τύπος: Lumaren tab) Αγωγή για γαστρεντερικό σύστημα σε δισκία 150mg (συσκ.20x150mg) 

8 Μεφαιναμικό οξύ tab  
(ενδεικτικός τύπος: Ponstan tab) 

Αναλγητικό – αντιπυρετικό – αντιφλεγμονώδες σε 
δισκία 500mg (συσκ. 15 x 500 mg) 

9 Διμεθινδένη gel  
(ενδ. τύπος fenistil gel 0,1%) 

Αντικνησμώδες – Αντισταμινικό, γέλη εξωτερικής χρήσης 0,1% σε 
σωληνάριο 30 gr  

10 Δικλοφενάκη gel  
(ενδεικτικός τύπος: Voltaren gel 150 gr) 

Γέλη για αντιμετώπιση φλεγμονών τενόντων & συνδέσμων σε σωληνάριο 
150 gr 

11 Τομπραμυκίνη coll   
(ενδεικτικός τύπος:Tobrex coll) 

Αντιβιοτικές Οφθαλμικές σταγόνες συσκ. 5 ml  

12 Δικλοφενάκη tab  
(ενδεικτικός τύπος: Voltaren tab 50mg) 

Αντιφλεγμονώδες σε δισκία συσκ. 20 x 50mg 

13 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ tab  Αναλγητικό – αντιαιματοπεταλιακό σε δισκία 500mg ( συσκ. 20x500 mg) – 



(ενδεικτικός τύπος: Aspirine tab 500 mg) για ενήλικες 

14 Λοπεραμίδη caps 
 (ενδεικτικός τύπος: Imodium tab6x2mg) 

Αντιδιαρροϊκό – αντιμικροβιακό του εντέρου σε 
δισκία 2mg (συσκ. 6x2mg) 

15 Τρινιτρική γλυκερίνη Tab  
(ενδεικτικός τύπος: Nitrodyl Tab 5 mg) 

Προφύλαξη & θεραπεία στηθάγχης σε 
δισκία 5 mg (συσκ. 30 x 5mg) 

16 Δεσλοραταδίνη Ταb  
(ενδεικτικός τύπος: Aerius tab 5 mg) 

Αντισταμινικά δισκία 5 mg (συσκ. 30x5mg)  

17 Σετιριζίνη tab (ενδεικτικός τύπος: Zirtek tab 20x10 mg) Αντισταμινικά δισκία 10 mg (συσκ. 20x10 mg)  

18 Παρακεταμόλη Amp (ενδεικτικός τύπος: Apotel Amp) Αναλγητικό – αντιπυρετικό σε Amp 600+20/4mlΧ3im 

19 Φουσιδικό Οξύ κρέμα  
(ενδεικτικός τύπος: Fucidin cream 15 mg) 

Αντιβιοτικό για τοπική χρήση – για τραυματισμούς (Cream  15 mg) 

20 Ακικλοβίρη Cream 
(ενδεικτικός τύπος: Zovirax cream 5 mg) 

Αντιικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του έρπητα – cream 5 mg 

21 Μουπιροσίνη Cream 
 (ενδεικτικός τύπος: Bactroban cream 15 gr) 

Αντιβιοτικό για τοπική χρήση – για τραυματισμούς (cream  15 gr) 

22 Μικοναζόλη+Fluprednidene acetate Cream 
(ενδεικτικός τύπος: Verdal Hermal 20 gr) 

Αντιμυκητιασικό - Cream  20 gr 

23 Μετρονιδαζόλη caps  
(ενδεικτικός τύπος: Flagyl caps 500 mg) 

Αντιβιοτικό σε δισκία 500 mg (συσκ. 30x500 mg) 

24 Xylocaine INJ. 2%(20MG/ML)  
(ενδεικτικός τύπος: Xylozan inj.) 

Ενέσιμο διάλυμα ξυλοκαϊνης 2%(20MG/ML)  συσκ. 5Χ50ml 

25 Hydrocortisone sodium succinate  
(ενδεικτικός τύπος: Solucortef Inj 250mg) 

Ενέσιμο διάλυμα κορτιζόνης συσκ. 250 mg  

26 Inj Adrenaline - Εpinephrine bitartrate  Ενέσιμο διάλυμα επινεφρίνης  1Χ1mg/ml 

27 Οξυζενέ  Υδατικό οξυγονούχο διάλυμα για απολύμανση τραυμάτων, συσκ. 240ml 

28 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (λοσιόν) Λοσιόν 70 βαθμών (300 ml) 

29 Stick αμμωνίας 15 ml Καταπραϋντικό στικ για τσιμπήματα εντόμων 15 ml 

 
 

ΟΜΑΔΑ 2.  «Προμήθεια υγειονομικού  υλικού για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.296,98 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.  

(Κ.Α. 15-6631.001) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤ. Accutrend (συσκ. 25 τεμ) Ταινίες Μέτρησης Χοληστερίνης τριχ. Αίματος (συσκ.25 τεμ) 

2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤ. Multicare (συσκ. 25 τεμ) Ταινίες Μέτρησης Χοληστερίνης τριχ. Αίματος (συσκ. 25 τεμ) 

3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΙΓΛΥΚ. Accutrend (συσκ. 25 τεμ) 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚ. 

(συσκ. 25 τεμ.) 

4 TAINIEΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚ. Multicare (συσκ. 25 τεμ) 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚ.  

(συσκ. 25 τεμ) 

5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  (συσκ. 25 τεμ) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  (συσκ. 25 τεμ) 

6 ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 2ΠΛΟ 50X70 εκ (μη ανακυκλωμένο χαρτί) ΡΟΛΟ  (50X70 εκ) 

7 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  συσκ. 100 ml Αντισηπτικό καθαριστικό - τεμάχιο 

8 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL ΧΩΡΙΣ ΠΛΥΣΙΜΟ συσκ. 500 
ml Αντισηπτικό καθαριστικό - τεμάχιο 

9 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ.- ΜΟΛΥΣΜ. ΥΛΙΚΟΥ βελονών  χωρητικ. 5,4 
λίτρων Τεμάχιο 

10 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ.- ΜΟΛΥΣΜ. ΥΛΙΚΟΥ βελονών χωρητικ. 2,7 
λίτρων Τεμάχιο 

11 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ  συσκ. 5 λίτρων Τεμάχιο 5 λίτρων 

12 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ συσκ. 250 ml Τεμάχιο 250 ml 



13 Spray ΠΑΓΟΥ συσκ. 400 ml  Τοπικό αναλγητικό σπρέι (τεμάχιο) 

14 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Bonner 40x60εκ (συσκ. 40 τεμ) 
Συσκ. 40 τεμαχίων 

15 ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ συσκ. 5 κιλών Τεμάχιο (5 κιλά) 

16 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Τεμάχιο 

17 ΛΑΔΙ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ συσκ. 1 λίτρου Τεμάχιο (1 λίτρο) 

18 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΜΑΣΑΖ Naturel συσκ. 5 λίτρων Τεμάχιο (5 λίτρα) 

19 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΘΗΚΗ 6x8 εκ. (σετ 4 τεμ) ΣΕΤ 4 τεμ. 

20 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ HARD Τεμάχιο 

21 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM Τεμάχιο 

22 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SOFT Τεμάχιο 

23 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεμάχιο 

24 
Αναλγητική γέλη κρυοθεραπείας (ICE POWER COLD GEL) 
συσκ. 150 ml  Τοπικό αναλγητικό – τεμάχιο 

25 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ συσκ. 50 τεμ. 
Αντισηπτικό - Συσκ.  

50 Τεμ. 

26 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 10 Ιατρικό εργαλείο (τεμάχιο) 

27 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 Ιατρικό εργαλείο (τεμάχιο) 

28 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 15 Ιατρικό εργαλείο (τεμάχιο) 

29 ΨΑΛΙΔΙ 14cm ευθύ Ιατρικό εργαλείο (τεμάχιο) 

30 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 20x30 εκ. Τεμάχιο 

31 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 13x18 εκ. Τεμάχιο 

32 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 15x25 εκ. Τεμάχιο 

33 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 20x50 εκ. Τεμάχιο 

34 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ Τεμάχιο 

35 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΜΑΛΑΚΑ  Τεμάχιο 

36 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΚΛΗΡΑ Τεμάχιο 

37 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ συσκ. 1 λίτρου Αντισηπτικό καθαριστικό (τεμάχιο) 

38 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ συσκ. 100 τεμ. ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

39 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ. Συσκ. 100 τεμ. Συσκ. 100 τεμαχίων  

40 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ EosSpec medium Τεμάχιο 

41 ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΘΗΚΗ Τεμάχιο 

42 ΔΟΧΕΙΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ Τεμάχιο 

43 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ  Τεμάχιο 

44 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ  ΣΚΛΗΡΟΣ  Τεμάχιο 

45 ΕΛΑΣΤ. ΙΜΑΝΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΔΙΩΝ με VELCRO 5 x 60 cm Τεμάχιο 5 Χ 60 cm 

46 ΕΛΑΣΤ. ΙΜΑΝΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΔΙΩΝ με VELCRO  5 Χ 100 cm Τεμάχιο 5 Χ 100 cm  

47 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Τεμάχιο  

48 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ (STICK ΟΥΡΩΝ) συσκ. 100 
τεμ 

Συσκ. 100 τεμαχίων 

49 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ BTL-08 ECGs Τεμάχιο 

50 ΧΑΡΤΙ HΚΓ Shiller AT-2 plus Τεμάχιο 

51 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ & 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΣΤ  ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΣΤ 

52 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ml (τεμάχιο) Τεμάχιο 

53 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml (τεμάχιο) Τεμάχιο 

54 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml (τεμάχιο) Τεμάχιο 

55 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml (τεμάχιο) Τεμάχιο 

56 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX ΝΟ S ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 

57 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  LATEX ΝΟ M ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 



58 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡ ΠΟΥΔΡ ΝΟ S  - 
ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ 

59 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡ ΠΟΥΔΡ ΝΟ M - 
ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 

60 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡ ΠΟΥΔΡ ΝΟ L - 
ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 

61 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No 81/2 (ζεύγος) Ζεύγος 

62 ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (απλά) - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων  

63 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23 G  Τεμάχιο 

64 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚ.  50 τεμαχίων    

65 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ συσκ. 5 κιλών Συσκ. 5 κιλών (τεμάχιο) 

66 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18 G – συσκ. 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

67 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 21 G - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

68 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 27 G - ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

69 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ) ΣΥΣΚ 100 
ΤΕΜ 

ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

70 ECG GEL ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  συσκ. 1 λίτρου Τεμάχιο 

71 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (INR) 
Coaguchek XS PT TEST  - συσκ. 24 τεμαχίων ΣΥΣΚ.  24  τεμαχίων 

72 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΚΡΗ - 
ΣΥΣΚ 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 50 τεμαχίων 

73 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΠΑΠ – 
συσκ. 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

74 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 23 G – συσκ. 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

75 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SPIROBANK G ΜΕ 
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ)  Τεμάχιο 

76 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (UA Sure) -   συσκ. 25 
τεμ. ΣΥΣΚ. 25 τεμαχίων 

77 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ/COBAS H 232 POC 
SYSTEM TAINIEΣ - συσκ. 5 τεμ. ΣΥΣΚ. 5 τεμαχίων 

78 

ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (FOBT MAYER 
RAPID TEST) - συσκ. 20 τεμ. ΣΥΣΚ. 20 τεμαχίων 

79 ΧΑΡΤΙ Καρδιογράφου ECG 1210 Τεμάχιο 

80 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τεμάχιο  

81 
 
ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ Τεμάχιο  

82 
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ Τεμάχιο  

 
 

ΟΜΑΔΑ 3: «Προμήθεια φαρμάκων & λοιπού υγειονομικού  υλικού για τις  ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης & λοιπών 
υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. / Κ.Α. 70-6631.001  

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (με τον ανάλογο μετρητή)  Ταινίες μέτρησης σακχάρου – συσκ. 50 τεμαχίων   

2 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 6 εκ Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8 εκ Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

4 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10 εκ Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 



5 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 15 εκ Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

6 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 20 εκ Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

7 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ρολό 5 εκ. λευκό υποαλλεργικό Τραυματισμοί (τεμάχιο) 

8 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ρολό 2,5 εκ. λευκό υποαλλεργικό Τραυματισμοί (τεμάχιο) 

9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ συσκ. 10 ΤΕΜ Τραυματισμοί (ΣΥΣΚ. 10 Τεμ.) 

10 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΓΑΖΑ  
5mx8cm 

Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

11 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ - Ρολό των 1000 gr Ρολό – τεμάχιο 

12 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 7X5 εκ. (τύπου SAFEPORE)  Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

13 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 8X10 εκ. (τύπου 
SAFEPORE) 

Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

14 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 15X10 εκ. (τύπου 
SAFEPORE)   

Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

15 ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ.ΓΑΖΕΣ 10X30εκ. (τύπου 
SAFEPORE)   

Τραυματισμοί – κακώσεις (τεμάχιο) 

16 ΓΑΖΕΣ MΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ 7,5x7,5 - συσκ. 100 τεμ. Τραυματισμοί – κακώσεις (συσκ. 100 τεμ.) 

17 ΓΑΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ 10x10 - συσκ. 100 τεμ. Τραυματισμοί – κακώσεις (συσκ. 100 τεμ.) 

18 ΓΑΖΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15X15 -  συσκ. 10 τεμ. Τραυματισμοί – κακώσεις (συσκ. 10 τεμ.) 

19 ΓΑΖΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 15X30 - συσκ. 10 τεμ. Τραυματισμοί – κακώσεις (συσκ. 10 τεμ.) 

20 ΓΑΖΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 36X40 - συσκ. 10 τεμ. Τραυματισμοί – κακώσεις (συσκ. 10 τεμ.) 

21 ΜΑΝΤHΛΑΚΙΑ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ - συσκ. 100 τεμ. ΣΥΣΚ. 100 τεμ 

22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (τύπου 
HANSAPLAST συσκ. 20 τεμ.) 

Τραυματισμοί – κακώσεις (διάφορα μεγέθη συσκ. 20 τεμ.) 

23 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5m (τύπου HANSAPLAST) Τραυματισμοί – κακώσεις, τεμ 5m 

24 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 19x72mm συσκ. 100 τεμ. 
(τύπου HANSAPLAST) 

Τραυματισμοί – κακώσεις ΣΥΣΚ. 100 τεμαχίων 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι 

1 Ιωδιούχος ποβιδόνη sol 240ml 
(ενδεικτικός τύπος Betadine sol) 

Τοπική Αντισηψία ΤΕΜ 

2 Ιωδιούχος ποβιδόνη cream 30 gr (ενδεικτικός τύπος Betadine 
cream) 

Τοπική Αντισηψία ΤΕΜ 

3 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 
30mg/cm2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 
10CMX10CM  
ο καθένας (ενδεικτικός τύπος Fusidin gaze) 

Επίδεσμος για τοπική χρήση τραυμάτων & 
εγκαυμάτων 

Συσκ. 10 τεμαχίων 

4 Oxygenated water 3% 100 ml Oxygenated water 3% 100 ml – Τεμάχιο ΤΕΜ 

5 Oxygenated water 3% 240 ml 
 

Oxygenated water 3% 240 ml ΤΕΜ 

6 Amp sodium chroride 0,9% 1x10 ml Φυσιολογικός ορός για διάλυση φαρμάκων, τοπική 
πλύση 

ΤΕΜ 

7 Sodium chroride 0,9% 100 ml Φυσιολογικός ορός για διάλυση φαρμάκων, τοπική 
πλύση 

ΤΕΜ 

8 Φυσιολογικός Ορός (ΝACL 0,9%) 250 ml Φυσιολογικός Ορός για πλύσιμο τραυμάτων & 
οφθαλμών 

ΤΕΜ 

9 Φυσιολογικός Ορός (ΝACL 0,9%) συσκ. 50x10 ml Φυσιολογικός Ορός για πλύσιμο τραυμάτων & 
οφθαλμών 

ΣΥΣΚ. 50 τεμ 

Ε Ι Σ Π Ν Ε Ο Μ Ε Ν Α   



1 Amp Βρωμιούχο ιπρατρόπιο + Σαλβουταμόλη (0,5+2,5mg) 
(Ενδεικτικός τύπος: Αmp Berovent) 

Βρογχοδιασταλτικό για την αντιμετώπιση 
βρογχικού άσθματος & χρόνιων αποφρακτικών 
πνευμονοπαθειών 

ΣΥΣΚ. 30 amp 

2 Αmp Βουδεσονίδη 0,5mg/ml 
(Ενδεικτικός τύπος: Αmp Pulmicort 0,5mg/ml) 

Για παθήσεις πνευμόνων Τεμάχιο 

3 Ιnhaler Σαλβουταμόλη 100 MCG/δόση -για 200 δόσεις 
(Ενδεικτικός τύπος: Ιnhaler Aerolin) 

Βρογχοδιασταλτικό για την αντιμετώπιση 
βρογχικού άσθματος & χρόνιων αποφρακτικών 
πνευμονοπαθειών 

Τεμάχι    ο 

Προμήθεια Υγειονομικού υλικού επείγουσας φροντίδας για το Ιατρείο του Δήμου που λειτουργεί στο αμαξοστάσιο και στο χώρο της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας  Κ.Α.20-6631.001  Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 
 

Αποστειρωμένες γάζες  μεγέθους 10 ή 15 cm Κουτιά των 10τμχ 
Επίδεσμος 2,5m Χ8cm Ελαστικός 
Επίδεσμος 2,5m Χ 15cm Ελαστικός 
Τριγωνικός επίδεσμος Κουτί 1 τεμαχίου 
Αιμοστατικός επίδεσμος Ρολά γάζας 

Λευκοπλάστης πλάτους 5cm Ταινία κολλητική 
Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη ΜΙΚΡΑ (ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ) κουτί πολλών τεμαχίων 

Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη HMM 5MM ΜΕΣΑΙΑ (ΚΟΥΤΙΠΛΑΣΤ) κουτί 
Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη HNZ 

19X71mm 
ΜΕΓΑΛΑ (ΚΟΥΤΙΠΛΑΣΤ) κουτί 100 τεμαχίων 

Sterile-Stripe (αυτοκόλλητα ράμματα) Αποστειρωμένα σε συσκευασία 
Παγοκύστες (εκτός ψυγείου) αυτόματη ψύξη Φάκελοι με gel χημικής ψύξης 
Δίχτυ ορθοπεδικό επίδεσης   Ποδιού Μεγάλο Τεμ 2,70 μ 
Δίχτυ ορθοπεδικό επίδεσης Καρπού Μεσαίο Τεμ 2,70 μ 
Δίχτυ ορθοπεδικό επίδεσης Δάκτυλο μικρό Τεμ 2,70 μ 

Ουροσυλλέκτες Αποστειρωμένα δοχεία 
Βαμβάκι Υδρόφιλο σε ρολό 1000 

Γλωσσοπίεστρα μιας χρήσης Αποστειρωμένα σε κουτί 100 
Γάντια μιας χρήσεως Μέγεθος Large σε κουτιά 100τμχ 
Γάντια μιας χρήσεως Μέγεθος Medium σε κουτιά 100τμχ 

Χαρτί εξεταστικής κλίνης Ρολά χάρτινα μεγάλα 
 

Βαμβάκι 
 

Υδρόφιλο σε ρολό 1000 γραμ. 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL ΧΩΡΙΣ ΛΥΣΙΜΟ Φιάλες 500ml 

Stick αμμωνίας Stick-roller αμμωνίας για τσιμπήματα 
SPRAY ΨΥΚΤΙΚΟ Φιάλη με προωθητικό spray 

Αντισηπτικό διάλυμα με ιώδιο solution ext. use Povidone Iodine 10% φιαλίδια 240ml 
Αντισηπτικό διάλυμα χωρίς ιώδιο Φιαλίδια 30ml 
Oξυζενέ Φιαλίδια 240ml 
Φυσιολογικός ορός Φιάλες 250ml 0,9% NaCl 
Φυσιολογικός ορός  Φιάλες 500ml 0,9% NaCl 
Oινόπνευμα φαρμακευτικό  καθαρό 70%  Φιαλίδια 400ml 

Φιάλη Ο2 5λίτρων με ροόμετρο και υγραντήρα  Τεμ  
Κουβέρτα Αλουμινίου  Τεμ  

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml (τεμάχιο) ΤΕΜ 
Aντιϊσταμινική αλοιφή Σωληνάριο  
Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων cream 
Αντιβιοτική αλοιφή με κορτιζόνη  Celestoderm V- Garemycin 
Aντισηπτικό κολλύριο φιαλίδια  5ml 
Δισκία Aκετυλοσαλικυλικού οξέος ΑΣΠΙΡΙΝΗ 500mg 
Δισκία Παρακεταμόλης DEPON / PANADOL 500mg 
Δισκία Παρακεταμόλης για μυαλγίες NORGESIC 
Αντιϊσταμινικά δισκία Κουτί  
Δισκία κορτιζόνης Κουτί δισκία 4 mg 
Αντιόξινα δισκία Κουτί δισκία 50 tem 
Σπασμολυτικά χάπια υοσκίνη  Κουτί δισκία κουτί 40 τεμ  
Αντιδιαρροϊκά δισκία Κουτί δισκία 6 τεμ  
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης Μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg (σε σκόνη, παραμονή εκτός ψυγείου) 
Αμπούλες μυοχάλασης (ενέσιμες Πακέτο των 5 τεμαχίων (σε ψυγείο) 
Αμπούλες κωλικού (ενέσιμες)  Πακέτο των 5 τεμαχίων (σε ψυγείο) 
Αμπούλες παυσίπονες (ενέσιμες) VOLTAREN Πακέτο των 5 τεμαχίων (σε ψυγείο) 
SPRAY VOLTAREN Φιάλη με προωθητικό spray 
Εκνέφωμα με αντιβιοτικό  spray  Τεμ  



Μη στεροειδή  αντιφλεγμωνώδη  δισκία  Ταμπλέτες 75 mgr κουτί  
Τοπικό αντιμικροβιακό  Αλοιφή σωληνάριο  
Ενεργός Άνθρακας  Δισκία  
Εισπνεόμενο Βρογχοδιασταλτικό   Συσκευή  
Ενέσιμη αδρεναλίνη δόση ενηλίκου  Κουτί δύο τεμαχίων έτοιμη  
Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid) Κουτιά των 10τμχ 

ΕΜΒΟΛΙΑ  
 

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ 
Εμβόλιο για Ηπατίτιδα Β’ Ενηλίκων (Απαιτούνται 3 δόσεις για κάθε εμβολιαζόμενο) Ενέσιμο εναιώρημα σε 
προγεμισμένη σύριγγα.  
CPV 33651680-8  

2. Εμβόλιο για Ηπατίτιδα Α’ Ενηλίκων (Απαιτούνται 2 δόσεις για κάθε εμβολιαζόμενο) Ενέσιμο εναιώρημα σε 
προγεμισμένη σύριγγα.  
CPV 33651600-4 

3. Αντιτετανικός ορός Ενηλίκων (Απαιτούνται 3 δόσεις για κάθε εμβολιαζόμενο) Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη 
σύριγγα.  
CPV 33651610-7 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 

Αντισηπτικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ ml σε φιάλη 240ml  
ΤΕΜ. 

Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε συσκευασία των 20  ΣΥΣΚ. 

Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε συσκευασία των 10 δισκίων   

ΣΥΣΚ. 

Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με παρακεταμόλη 120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml  ΤΕΜ. 

Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με δραστική ουσία μεφαναιμικό οξύ 50mg/50ml σε μπουκάλι των 125ml    

ΤΕΜ. 

Αντιμικροβιακό σπρέι για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε 
φιαλίδιο των 74g  

ΤΕΜ. 

Αντισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο των 30 gr  
ΤΕΜ. 

Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 100ml διαλύματος 
ΣΥΣΚ. 

Οξυζενέ διάλυμα για χρήση εξωτερική υπερξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 
ΤΕΜ. 

Οινόπνευμα φαρμακευτικό καθαρό 95 βαθμών 150ml 
ΤΕΜ. 

Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/ δόση εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g  ΣΥΣΚ. 

Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/ g σε σωληνάριο των  ΤΕΜ. 

Αναλγητικά δισκία με μεφαιναμικό οξύ 500mg/δισκίο  ΣΥΣΚ. 

Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 100mg/g σε σωληνάριο των 100gr  
ΤΕΜ. 

Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) ΣΥΣΚ. 

Οφθαλμολογικό διάλυμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύματος  
ΤΕΜ. 

Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο και καφεΐνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων   
ΣΥΣΚ. 

Ενέσιμο διάλυμα για ενδομυική χορήγηση (αντιτετανικός ορός) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργιλίου 200mg/ταμλέτα , υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέτα,  διμεθικόνη 25mg/ 
ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών  

ΣΥΣΚ. 

Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/ δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων   ΣΥΣΚ. 

Οινόπνευμα λοσιόν 70 βαθμών 400ml ΤΕΜ. 

Ενέσιμη Κορτιζόνη 250mg/2ml  ΤΕΜ. 

Διάλυμα δεξτρώζης - Ηλεκτρολυτών από το στόμα σε σκόνη  ΣΥΣΚ. 



Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/ κάψουλα σε συσκευασία των 6 τεμαχίων  ΣΥΣΚ. 

Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο  σε συσκευασία των 40 δισκίων  ΣΥΣΚ. 

Αντιαλεργικά ή βρογχοδιασταλτικά, αντισταμινικά  δισκία 5mg/δισκίο  ΣΥΣΚ. 

Αντιόξινα δισκία μασώμενα με άρωμα μέντα με υδροξείδιο αργιλίου 282mg/δισκίο, υτδροξείλιο μαγνησίου 
85mg/δισκίο, διμεθικόνη 25mg/ δισκίο σε συσκευασία των 60 δισκίων  

ΣΥΣΚ.  

Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων  
 

ΣΥΣΚ. 

Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 
10CMX10CM ο καθένας  
 

ΣΥΣΚ. 

Αυτοκόλλητα επιθέματα για τραύματα κουτί σε διάφορα μεγέθη 40 τεμ. 
ΣΥΣΚ. 

Λευκοπλάστ ρολό  (πλάτος 5cm) ΤΕΜ.. 

Γάζες αποστειρωμένες 15cmΧ15cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 
ΣΥΣΚ. 

Γάζες αποστειρωμένες 17cmΧ30cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 
ΣΥΣΚ. 

Γάζες αποστειρωμένες 36cmΧ40cm σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 
ΣΥΣΚ. 

Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cmX4m ΤΕΜ. 

Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 100gr ΤΕΜ. 

Βαμβάκι αιμοστατικό σε φιάλη (σε μπουκάλι των 2,5gr) 
ΤΕΜ. 

Αυτοκόλλητα ράμματα ΤΕΜ. 

Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία  ΤΕΜ. 

Σύριγγες                                                                                                                                                                                                                                                  
των 10 ml χωρίς βελόνα 

ΤΕΜ. 

Επίδεσμοι ελαστικοί 7cmΧ4m ΤΕΜ. 

Επίδεσμοι  ελαστικοί 6cmΧ4m ΤΕΜ. 

Επίδεσμοι  ελαστικοί15cmΧ4,5m ΤΕΜ. 

Επίδεσμος τριγωνικός 90cmX90cmX127cm ΤΕΜ. 

Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες 10cmX10cm ΤΕΜ. 

Κολάρο Αυχένα μαλακό από αφρώδες 4υλικό με 100% βαμβακερή επένδυση ΤΕΜ. 

Επίδεσμος αιμοστατικός αποςτειρωμένος (αιμοστατικό επίθεμα τραύματος εντός ελαστικού επιδέσμου) μέγεθος 
medium 

ΤΕΜ. 

Αμμωνία σε stick 15 ml ΤΕΜ. 

Σπρέι συνθετικού πάγου για μικρές τραυματικές κακώσεις των 400ml  
ΤΕΜ. 

Γάντια μιας χρήσεως ΤΕΜ. 

Σερβιέτες ΣΥΣΚ. 

Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης 
ΤΕΜ. 

Πιεσόμετρο ψηφιακό ΤΕΜ. 

Παγοκύστες  jel ΤΕΜ. 

Παγοκύστες  10 X 10 ΤΕΜ. 

Παγοκύστες  10 X 26,5 ΤΕΜ. 

Ψαλίδι  διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού & γαζών ΤΕΜ. 

Απολυμαντικό, αντισηπτικό gel καθαρισμού χεριών 100ml ΤΕΜ. 

Σετ αφαίρεσης κεντριού ΤΕΜ. 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου 



    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αντισηπτικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml Τεμ 

Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε συσκευασία των 20 Τεμ 

Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε συσκευασία των 10 δισκίων   Τεμ 

Σιρόπι με δραστική ουσία την παρακεταμόλη  150 ml         (αναλγητικό-αντιπυρετικό για παιδιά) Τεμ 

Σιρόπι με δραστική ουσία μεφαιναμικό οξύ 125ml (αναλγητικό-αντιπυρετικό ) Τεμ 

Αντιμικροβιακό σπρέι για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε 
φιαλίδιο των 74g Τεμ 

Αντιισταμινική γέλη με διμεθινδενη 1mg/g σε σωληνάριο των 30γρ  Τεμ 

Φυσιολογικός ορός 100ml 0,9% Τεμ 

Oξυζενέ για απολύμανση τραυμάτων σε φιάλη 100ml Τεμ 

Οινόπνευμα καθαρό 95ο  150ml Τεμ 

Οινόπνευμα λοσιον 70ο 400ml Τεμ 

Αυτοκόλλητα επιθέματα για τραύματα κουτί σε διάφορα μεγέθη κουτι 40 τεμ. Τεμ 

Λευκοπλαστ ρολο 5m Τεμ 

Γάζες αποστειρωμένες 15x15cm                 (κουτι 12τεμ.)  Τεμ 

Γάζες αποστειρωμένες 17x30cm                 (κουτί 12τεμ.) Τεμ 

Γάζες αποστειρωμένες 36x40cm                (κουτί 10τεμ) Τεμ 

Επίδεσμοι ελαστικοί 10x4εκ Τεμ 

Βαμβάκι 100% υδροφιλο (συσκ.100γρ) Τεμ 

Σύριγγες 10ml αποστειρωμένες μιας χρήσης χωρίς βελόνα Τεμ 

Αμμωνία σε stick 15ml Τεμ 

Σπρέι συνθετικού πάγου για μικρές τραυματικές κακώσεις των 400ml Τεμ 

Παγοκύστες jel ψυχρου-θερμού 10χ10 Τεμ 

Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης Τεμ 



Κουτί φαρμακείου 22x38 Τεμ 

  
 
 
 
 
 
ΔΗΚΕΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΠΡΟΪΟΝ 1. M/M 

Βελονάκια μετρητή Σακχάρου (κουτί 100τεμ.)  2. ΚΟΥΤΙ 

Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα (χρώμ. Μπλε) Νο Μ (κουτί 100τεμ.)  3. ΚΟΥΤΙ 

Εξετεστικά Γάντια μιας χρήσης χωρίς πούδρα (χρώμ. Μπλε) Νο L (κουτί 100τεμ.)  4. ΚΟΥΤΙ 

Γάντια Αποστειρωμένα Νο 8  5. ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γάντια Αποστειρωμένα Νο 7  6. ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γάντια Αποστειρωμένα Νο 6  7. ΤΕΜΑΧΙΑ 

Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν,  (400ml)  8. ΤΕΜΑΧΙΑ 

Υγρό Κρεμοσάπουνο με αντισηπτικό  με αντλία 500ml  9. ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc (100 τεμ.)  10. ΚΟΥΤΙ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  11. ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G  (ΠΡΑΣΙΝΕΣ)  12. ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G (ΜΠΛΕ)  13. ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  (50 τεμ.)  14. ΚΟΥΤΙ 

ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ.)  15. ΠΑΚΕΤΟ 

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (100 τεμ.) 16. ΚΟΥΤΙ 

ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (475ml)  17. ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝμικρά (100ml) 18. ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

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

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

Universal Strips σε συσκευασία 40 τεμ  ΚΟΥΤΙ 

Λευκοπλάστ ρολό 5χ5 εκ.  ΡΟΛΟ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 5cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  ΚΟΥΤΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΑΚΧΑΡΟΥ ανάλογα με τον τύπο ταινιών ΤΕΜΑΧΙΑ 

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



Προιόν M/M 

Οξυζενέ Spray  ΤΕΜΑΧΙΟ 

FUCICORT CREAM (fusidate Acid. Betamethasone) ΤΕΜΑΧΙΟ 

FUCIDIN CREAM (Sodium Fusidate) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Tb Ponstan 500 mg ΚΟΥΤΙ 

Tb Medrol 16 mg ΚΟΥΤΙ 

Tb Imodium 2 mg ΚΟΥΤΙ 

Tb Depon 500mg ΚΟΥΤΙ 

Depon συροπι ΤΕΜΑΧΙΟ 

Tb Adalat 5 mg (νιφεδιπίνη)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

Betadine solution 240 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 

DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΩΝ MAXIMUM ΤΕΜΑΧΙΟ 

N/S 0.9% 500ml Φυσιολογικός Ορός  ΤΕΜΑΧΙΟ 

Amp. N/S 0,9% φυσιολογικός ορός των 10ml (συσκ.50τεμ.)  ΚΟΥΤΙ 

Υγρή αμμωνία 120ml ΤΕΜΑΧΙΟ 

οξυμετρα ΤΕΜΑΧΙΟ 

πιεσόμετρα κλασσικά χειρός ΤΕΜΑΧΙΟ 
Τα  οξύμετρα θα έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου, Διαστάσεων 60mmx 35mm Βάρος  έως 60 γραμμαρίων  

Τύπου δακτύλου 

Να μετρά ψηφιακά το ποσοστό κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα καθώς και τους καρδιακούς παλμούς Να διαθέτει ενσωματωμένο 
αισθητήρα οξυμετρίας 

Να λειτουργεί με μπαταρία και να εμφανίζεται στην οθόνη η στάθμη της  

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. 

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.  

     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. (Εξαιρούνται τα είδη τα οποία από την 
παραγωγή ή τη διάθεσή τους έχουν ημερομηνία λήξης λιγότερο από 2 έτη.). 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 

 
 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 

Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/ δισκίο σε συσκευασία των 20 

Αντιαλεργικά ή βρογχοδιασταλτικά, αντισταμινικά  δισκία 5mg/δισκίο x 30τμχ. 



Αντιαλεργικά ή βρογχοδιασταλτικά, αντισταμινικά  δισκία 5mg/δισκίο x 30τμχ. 

Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργιλίου 200mg/ταμλέτα , υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέτα,  

διμεθικόνη 25mg/ ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ x 50τμχ 

Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο  σε συσκευασία των 40 δισκίων ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 

Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/ κάψουλα σε συσκευασία των 6 τεμαχίων   ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 

X 6 caps 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ x 2O τμχ. 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ 5 ml 

Αντισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο των 30 gr   ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ 30gr 

Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων 

διαστάσεων 10CMX10CM ο καθ  ΓΑΖΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ (FUCIDIC ACID) 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΟΡΟΣ 250 ΜL 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (10%) 30ml 

ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 50gr 

Γάζες αποστειρωμένες 15cmΧ15cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15 

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

Γάζες αποστειρωμένες 17cmΧ30cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 30 

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

Γάζες αποστειρωμένες 36cmΧ40cm σε συσκευασία των 10 τεμαχίων ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 40 

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 100gr 

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ 1,25x5m ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5Χ10 , 4,5Χ12, ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8 cm 

ΟΞΥΖΕΝΕ 200 ML 

Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 475ml 

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΥ-ΨΥΧΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10ΕΚ*27ΕΚ) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΟΙΜΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 245ml 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
                                                                                            α/α  
 
 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ   

 
 

Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/ g σε    σωληνάριο των 50 ΓΡΑΜ. 


