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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: 

«Προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης» 

 
στο πλαίσιο του Υποέργου 1: 

«Υλοποίηση Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων και 
προβολή»  

 

στο πλαίσιο της Πράξης  

«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε 
παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από 

τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό»  

(Κωδ. MIS 446783)  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 

Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 13: 
«Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη 

πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 

πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 
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ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 

Αθήνα, 05/03/2014 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Μεσογείων 24, Αθήνα Αρ. Πρωτ 350 
Ταχ. Κώδικας : 11527  
Τηλέφωνο : 210 7726814  
Fax : 210 7799646  
E-mail : fkp@otenet.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.anoixtiagalia.gr  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή Αγκαλιά" 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης» στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1: «Υλοποίηση Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων 

και προβολή» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης 

και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών 

περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό» (Κωδ. MIS 446783) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ο προϋπολογισµός και των τριών τµηµάτων του έργου είναι 

37.100,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 30.162,60 Ευρώ (ΦΠΑ: 6.937,40 €) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21/03/2014 ώρα: 12:00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση προµήθειας αγαθών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεµάχια 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το µέρος Β'  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύµφωνα µε το µέρος Β'  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σύµφωνα µε το µέρος Β'  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

05-03-2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21/03/2014, ώρα: 12:00 
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Το σωµατείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή Αγκαλιά"», έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Το Καταστατικό της Ανοιχτής Αγκαλιάς 

1.2 Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Ανοιχτής Αγκαλιάς 

1.3 Το άρθρο 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγή, ΚΦΣ, Φορολογία Κεφαλαίου, ΦΠΑ, 

ελεγκτικές υπηρεσίες / θέµατα ασφαλιστικών Ταµείων κλπ», όπως ισχύει: 

1.4 Το Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» 

στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το άρθρο 24 όπως ισχύει 

1.5 Αναλογικά του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις 

1.6 Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 

1.7 Αναλογικά του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

και κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην παρούσα 

1.8 Του Ν. 3614/3.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-20013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

1.9 Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών 

προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων 

έργων 

1.10 Τη µε αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) 

όπως αυτή ισχύει. 

1.11 Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.12 Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) 

περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο: «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ 

4088/18/6/2008 όµοια Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

(ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµ. & Ευρ. 

∆ηµόσιου Τοµέα\30.6.2008) 

1.13 Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1694/Β΄/17-08-

2009) και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1.453/οικ.6.57 όµοια απόφαση (ΦΕΚ 99/Β΄/01-02-2011). 
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2. Τις αποφάσεις: 

2.1 Τη µε αρ. πρωτ. 136/14-01-2013 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013, για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία 

παρεµβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσµού».  

2.2 Τη µε αρ. πρωτ. 52/06-03-2013 Αίτηση Χρηµατοδότησης της Ανοιχτής Αγκαλιάς για τη 

χρηµατοδότηση της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε 

παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό»  

2.3 Τη µε αρ. πρωτ. 2275/23-05-2013 απόφαση ένταξης της Πράξης «Εκστρατείες 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που 

πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, 

Ανάπτυξη πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 

πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

2007 – 2013» και την 1η τροποποίηση αυτής. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Προµήθεια αναλωσίµων και ειδών 

ένδυσης» στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Υλοποίηση Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων και 

προβολή» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά 

και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό» (Κωδ. MIS 446783), όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από δεκαπέντε ηµέρες (15) από την ηµεροµηνία ανάρτησης 

της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.anoixtiagalia.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr).  

 

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά 

χιλιάδων εκατό ευρώ (37.100,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

Ο προϋπολογισµός κάθε Τµήµατος είναι: 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1. Για το Τµήµα 1 Προµήθεια φαρµάκων και εµβολίων 18.000,00 € 

2. Για το Τµήµα 2 Προµήθεια ιατρικών αναλωσίµων 10.100,00 € 

3. Για το Τµήµα 3 Προµήθεια ειδών ένδυσης 9.000,00 € 

Σύνολο 37.100,00 € 
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Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται για χρονικό διάστηµα δεκατεσσάρων (14) µηνών 

από την υπογραφή της σύµβασης.  
 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρούσα, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού που είναι 21/03/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον 

αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους,  ή αποστέλλοντάς 

τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση 

της ταχυδροµικής αποστολής η αναθέτουσα αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

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

επιστρέφονται. 
 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 α.   Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ " 

µε κεφαλαία γράµµατα 

 β.  H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 

 γ.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 δ.  Αφορά: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο: 

«Προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης» ΤΜΗΜΑ ……, στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1: «Υλοποίηση Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων και προβολή» στο πλαίσιο 

της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες 

ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» 

(Κωδ. MIS 446783). 
 

Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. 

Οι όροι και απαιτήσεις του διαγωνισµού, τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να λάβει 

υπόψη του για την υποβολή της προσφοράς του, αναφέρονται στο Μέρος Α της παρούσας.  

                                         

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΒΛΑΧΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Αρχή 

Το σωµατείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή Αγκαλιά"», που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27 και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Το σωµατείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή Αγκαλιά"», που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27. 

Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
Η κα. Κατερίνα Αθανασίου που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 210 7726814, Fax: 210 7799646, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00. 

∆ιακήρυξη 
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: 

Αντικείµενο - περιγραφή της προµήθειας, Μέρος Γ: Παραρτήµατα. 

Έργο 
Η προµήθεια αγαθών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β' της παρούσης. 

Τµήµα του έργου  

Το µέρος του συνολικού έργου, όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού 
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης. 

Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε την 

αναθέτουσα αρχή. 

Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτηµένο από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής µε τον 

προσφέροντα. 

Ανάδοχος 
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί για κάθε τµήµα του έργου και θα συνάψει σύµβαση µε την αναθέτουσα 
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αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του κάθε 

τµήµατος του έργου στον ανάδοχο. 

Σύµβαση 
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, του κάθε τµήµατος 

του έργου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. 

Συµβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της αναθέτουσας αρχής µε τον ανάδοχο του έργου και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη 

σύµβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την οικονοµική 

προσφορά του προµηθευτή και δ. την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 

Προϋπολογισµός 
Η εκτιµώµενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του κάθε 

τµήµατος του διακηρυσσόµενου έργου. 

Συµβατικό Τίµηµα 
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το κάθε τµήµα του έργου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα έχει την 

ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο και την παραλαβή του 

παραδοτέου του κάθε τµήµατος του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο παρών διαγωνισµός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υλοποίηση 

Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων και προβολή» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται 

από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού», ΕΣΠΑ 2007-2013. Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την 

προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα 

λάβει µέρος στις εκστρατείες προληπτικής ιατρικής και ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

Το έργο, για την υλοποίησή του, έχει διαχωριστεί σε 3 Τµήµατα, κάθε ένα από τα οποία 

περιλαµβάνει τα προς προµήθεια είδη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της 

παρούσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων Τµηµάτων ή για κάθε Τµήµα  
χωριστά. ∆ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται 
για µέρος Τµήµατος.  

Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιµετωπίζουν 
ενιαία το σύνολο του Έργου ή προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία περισσότερα του ενός 
Τµήµατα. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά 

χιλιάδων εκατό ευρώ (37.100,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

Ο προϋπολογισµός κάθε Τµήµατος είναι: 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Για το Τµήµα 1 Προµήθεια φαρµάκων και εµβολίων 18.000,00 € 

2. Για το Τµήµα 2 Προµήθεια ιατρικών αναλωσίµων 10.100,00 € 

3. Για το Τµήµα 3 Προµήθεια ειδών ένδυσης 9.000,00 € 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαµηλότερη τιµή. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προσφορών θα 

γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για κάθε τµήµα. ∆ηλαδή, η κατακύρωση θα γίνει στον 

προµηθευτή που έχει προσφέρει την χαµηλότερη τιµή από τους συµµετέχοντες. 

 

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα Προκήρυξη είναι ανοικτή, επί 

ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µε κάθε παράδοση των ειδών του εκάστοτε αιτήµατος της 

Αναθέτουσας Αρχής, και αφού γίνει η παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία µε 

τα πρακτικά της θα βεβαιώνει την εµπρόθεσµη παράδοση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης / παράδοσης των προς προµήθεια ειδών ορίζεται σε 

χρονικό διάστηµα δεκατεσσάρων (14) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες 

υλοποίησης της Πράξης, το αργότερο µέσα σε 72 ώρες από τη διαβίβαση του αντίστοιχου 

αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής για τα είδη των Τµηµάτων 1 και 2 και σε 15 ηµέρες για τα 

είδη του Τµήµατος 3, στους χώρους της Ανοιχτής Αγκαλιάς, µε έξοδα και ευθύνη του 

προµηθευτή. 

Οι παραδόσεις θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και πριν από την πραγµατοποίηση 

της κάθε µιας εκ των 11 εκστρατειών προληπτικής ιατρικής στο χρονικό διάστηµα των (14) 

µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, για τα είδη του αντίστοιχου αιτήµατος της 

Αναθέτουσας Αρχής που θα προκύπτουν ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε εκστρατείας. 
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Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις µπορεί να παρατείνεται το 

ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης. Σε περίπτωση που ο συµβατικός 

χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών µπορεί να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού ως 

προηγούµενα. Εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, κατά τα ανωτέρω, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις οδηγίες που 

του ανατίθενται στη βάση της Σύµβασης µε την προσήκουσα επιµέλεια και τηρώντας τις 

αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για 

την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, 

πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και 

για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά 

ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφ’ 

όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους 

αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και 

µεριµνά όπως οι τυχόν υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από τα γραφεία της 

Ανοιχτής Αγκαλιάς, Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, καθηµερινά, 10:00-15:00 και η παραλαβή 

της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.  

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 
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δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να 

ζητήσουν από την υπηρεσία διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Για το τµήµα 1 του έργου 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση τµήµατος 1 (προµήθεια φαρµάκων και 

εµβολίων), που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 

συνέχεια της παρούσας.  

2. Για το τµήµα 2 του έργου 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση τµήµατος 2 (προµήθεια ιατρικών 

αναλωσίµων), που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 

συνέχεια της παρούσας. 

3. Για το τµήµα 3 του έργου 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση τµήµατος 3 (προµήθεια ειδών ένδυσης), 

που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε 

το νόµο 2513/1997 ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες 

µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διακηρυσσόµενο µε την παρούσα 

Τµήµα του Έργου κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφ’ όσον 

το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση 

να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το 

πράξει. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο 
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διαγωνισµό, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές 

για την υλοποίηση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων τµηµάτων ή για κάθε τµήµα  
χωριστά. ∆ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται 
για µέρος τµήµατος.  

Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιµετωπίζουν 
ενιαία το σύνολο του Έργου ή προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία περισσότερα του ενός 
Τµήµατα. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

 

Για κάθε Τµήµα του έργου υποβάλλονται ξεχωριστές προσφορές. 

 

Οι προσφορές πρέπει: 

� να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 

αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 

� να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και 

µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα 

µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν 

πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

� Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) 

αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι 

µονογραµµένη, θα γράφεται η  λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και αυτό θα είναι επικρατέστερο του 

άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.  

 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

α.  Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ" 

µε κεφαλαία γράµµατα 

 β.  H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 

 γ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 δ. Αφορά: Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο: 

«Προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης» ΤΜΗΜΑ ……, στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1: «Υλοποίηση Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων και προβολή» στο 

πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και 

ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό» (Κωδ. MIS 446783). 
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Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

Τους παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 

 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαµβάνει 

(πρωτότυπο και αντίγραφο): 

 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία να αναφέρουν ότι:  

i) Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και αποδέχονται. 

ii) ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 

iii) ∆εν έχουν αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 

iv) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

v) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους  

o ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

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

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

o ∆εν τελούν το τελευταίο εξάµηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ειδική ή κοινή, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης  ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το 

στάδιο κατακύρωσης, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Άρθρο 13 της παρούσας 

διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 20 του Π.∆. 

118/2007. 

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων/κοινοπραξίας οι υπεύθυνες δηλώσεις θα 

πρέπει να υποβάλλονται και από το/τους νόµιµο/ους εκπρόσωπο/ους του υποψηφίου αναδόχου. 
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3. Τα δικαιολογητικά σύστασης και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα ανάλογα µε την 

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

συνεταιρισµός). Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

υποψηφίου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη 

σύσταση του υποψηφίου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των 

εκπροσώπων του θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

4. Παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία µεταξύ των άλλων θα περιγράφεται η 

υποδοµή του, το πελατολόγιο του, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κατά την τελευταία τριετία 

κ.λ.π. 

5. Παραστατικά εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την 

προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να 

υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας.   

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία να δηλώνεται ότι το 

προσφερόµενο είδος διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Φαρµάκων (ΕΜΕΑ), µε εξαίρεση την παιδική µάσκα νεφελοποιητή. 

 

Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαµβάνει (πρωτότυπο και 

αντίγραφο): 

 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριµένα: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση τόσο µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, άδεια κυκλοφορίας του φαρµακευτικού 

ιδιοσκευάσµατος από τον ΕΟΦ ή τον ΕΜΕΑ, µε εξαίρεση την παιδική µάσκα 

νεφελοποιητή. 

2. Συµπληρωµένους τους πίνακες συµµόρφωσης, που περιλαµβάνονται σε Παράρτηµα της 
παρούσας. 

3. Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς του τµήµατος χωρίς τιµές. 

4. Πρόσθετο υλικό τεκµηρίωσης για τα προσφερόµενα είδη όπως εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια κλπ, που ενδεχοµένως να απαιτείται για την κάλυψη των προδιαγραφών της 
διακήρυξης. 

5. α. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 

στην προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 

προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία 

δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής 

της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωσή τους προς 

την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα 
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κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής 

έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

6. Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει να 
παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για 
την υλοποίηση του τµήµατος του έργου και θα συµβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση 
της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι πίνακες συµµόρφωσης της διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν µε την 

τεχνική προσφορά, συµπληρωµένοι σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις 

οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει 

ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο ή ένας αριθµός 

που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, 

θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που 

αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Αν η στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «ΝΑΙ» ή µε 

κάποιον αριθµό ή είναι συµπληρωµένη µε την ένδειξη «ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ», τότε η προδιαγραφή 

δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη απαράβατους όρους ή 

αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 

προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 

χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη 

πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς η οποία θα περιλαµβάνει εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προϊόντων κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των πινάκων συµµόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.  

I. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4, 

κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο 

που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα 

συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. προδ. 4.18). 

 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει τα 

οικονοµικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: 

Η τιµή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων των υπέρ τρίτων 

κρατήσεων, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην προσφερόµενη τιµή 
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επισηµαίνεται πρέπει να περιλαµβάνεται το σύνολο των εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως 

λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 

Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µε δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, 

εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 

δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 

πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι µικρότερο του πέντε. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και 

για κάθε τύπο προσφερόµενου υλικού. Οι τιµές θα πρέπει να προσφέρονται στη µονάδα 

µέτρησης όπως ζητούνται από τη διακήρυξη. 

Σε περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιµής, ακόµα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» 

θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή της 

προµήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε 

αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών 

της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους. 

Προσφορές που η τιµή τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να 

συµπληρώσουν τον πίνακα της οικονοµικής προσφοράς όπως καθορίζεται στο υπόδειγµα που 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν ογδόντα ηµέρες (180) 

ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της κατάθεσής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), από την 

υπηρεσία διενέργειας, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας διακήρυξης µέχρι την 12/03/2014. 
Η αναθέτουσα αρχή θα δώσει έγκαιρα, πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

διευκρινίσεις σε όλα τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος 

διαστήµατος. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 

προθεσµίας δεν εξετάζονται. 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της 
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προθεσµίας άσκησης της ένστασης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της 

εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 

έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους του αναθέτουσας αρχής. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών (δηµόσια) στα γραφεία της Ανοιχτής Αγκαλιάς (Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα) 

παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  

Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 

γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και ο 

φάκελος τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών 

κατά φύλλο. 

• Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, 

και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι 

Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.  

• Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού καταγράφει τους προσφέροντες του έργου σε Πρακτικό, 

το οποίο υπογράφει. 

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο 

των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους επιθυµούν, 

µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική 

ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 

αποµάκρυνσή τους από το χώρο της αναθέτουσας αρχής  και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγραφή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για κάθε τµήµα του έργου χωριστά. Για την 

αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε κάθε τµήµα του έργου, θα ακολουθηθούν τα 

στάδια και οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια : 

 

B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα 

και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Ακολουθεί η αξιολόγηση των 
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τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Η Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τους Πίνακες Συµµόρφωσης του 

Παραρτήµατος Ι (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ). Η Επιτροπή αξιολογεί το 

κατά πόσον οι Προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στους Πίνακες Συµµόρφωσης. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 

αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα πρακτικά της, το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά και µε γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η σχετική απόφαση. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την αναθέτουσα αρχή. 

Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, που θα σταλεί µε φαξ 

ή τηλεοµοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και 

βαθµολογήθηκαν τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς 

να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο διενέργειας, την 

ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των 

οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του 

∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να 

διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.   

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει 

τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά µε βάση τη χαµηλότερη τιµή. 

ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, 

τα αναφερόµενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται: 

 

Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση.  

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
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έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα 

αδικήµατα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1).  

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από 

την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε 

µε το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε µε το ν. 

3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005). 

• Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 

δόλια χρεωκοπία.  

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ.  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) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ’ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό .  

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 
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του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 

µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 

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

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 

παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

ή άλλης ανάλογης κατάστασης.  

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

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

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Για την διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 

ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στην επιχείρηση 

του συµµετέχοντος αλλοδαπού, προσκοµίζονται  α) κατάσταση του συνόλου του 

προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή και β) 

υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση 

αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους 

αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει 
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κατατεθεί αίτηση συνδιαλλαγής, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 

για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 

έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω 

στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

 

4. Οι Συνεταιρισµοί:  

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί 

µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, όπως αυτά 

εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄. 

β. Τα δικαιολογητικά β’, γ’ και δ’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1.2.Α ,εφόσον πρόκειται για 

ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης 2 της παρ. 1.2. Α της παρούσας, 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα,  

γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση.  

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

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 

δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή του 

δικαιολογητικού, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 

της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

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

στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες 

τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 

παρόν Άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη 

χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
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προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 

Για τα στάδια της οικονοµικής αξιολόγησης και της κατακύρωσης η Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά που θα διαβιβάσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφαίνεται σχετικά. Η 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο κοινοποιείται εγγράφως σε αυτόν και 

στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Κατά της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της 
διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 
118/2007. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο του φορέα που διενεργεί το 
∆ιαγωνισµό, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει του 
άρθρου 6 της παρούσας. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του 
∆ιαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: 

Α) Κατά της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

 Η ένσταση εξετάζεται από  την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  και το αποφασίζον 
όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε Υποψηφίου στον ∆ιαγωνισµό ή την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού ως προς 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του ιδίου του ∆ιαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από 
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από  την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση 
αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής Υποψηφίου σε ∆ιαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

Γ) Κατά της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος Υποψήφιος 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από  την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων. 

∆) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας 
Προκήρυξης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο 
ενδιαφερόµενος Υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 
των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση 
του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου 
προθεσµίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, 
µε φροντίδα τους. 

5. Για το αποδεκτό της  άσκησης ένστασης εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 παρ. 
6 του Π∆ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού για κάθε τµήµα του έργου, γίνεται εγγράφως 
προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης 
καταρτίζεται η σχετική σύµβαση. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύµβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου είναι η προµήθεια αναλωσίµων και ειδών ένδυσης στο 

πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Εκστρατειών, Προµήθεια Αναλώσιµων και 

προβολή» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά 

και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ»  

Στο πλαίσιο του έργου, η Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π. επιδιώκει να χρηµατοδοτήσει την υλοποίηση 

του Προγράµµατος «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες 

ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» κατά το 

2014 και το Α’ εξάµηνο του 2015 και να φανεί για ακόµα µία χρονιά συνεπής απέναντι στην 

αποστολή και στις ανάγκες των συνανθρώπων (παιδιών και ενηλίκων) που διαβιούν σε ακριτικές 

περιοχές της χώρας και αντιµετωπίζουν – εκτός από δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας υγείας- οικονοµικά προβλήµατα, διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας και 

ενδέχεται να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό (αφορά κυρίως σε παιδιά µεταναστών και 

µετανάστες). 

Κύρια επιδίωξη του Φορέα αποτελεί ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου 

πλέγµατος εκστρατειών προληπτικής ιατρικής που θα καλύπτουν ένα σηµαντικό εύρος της 

ελληνικής ακριτικής επικράτειας και η προώθηση της σηµασίας της πρωτογενούς πρόληψης 

καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση τόσο του πληθυσµού όσο και  τοπικών και υπερτοπικών 

Φορέων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενεργοποίησής τους σε θέµατα και δράσεις που 

άπτονται της πρόληψης και της προαγωγής της δηµόσιας υγείας. 

Μεταξύ των κυριοτέρων επιµέρους στόχων που φιλοδοξεί να ικανοποιήσει στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό το έργο, αξίζει να αναφερθούν οι κάτωθι: 
 

� Πραγµατοποίηση συνολικά 11 εκστρατειών στα έτη 2014 και 2015, 

� Παρουσία σε 3 διαφορετικές Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ηπείρου, και 

Βορείου Αιγαίου) και 6 Νοµών (Ροδόπης, Ξάνθης, Χίου, Λέσβου, Ιωαννίνων και Σάµου), 

� Πραγµατοποίηση περισσότερων από 16.000 ιατρικών πράξεων  

� Παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε περισσότερα από 2.500 παιδιά ηλικίας από 40 

ηµερών έως και 17 ετών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή/και 

αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό (παιδιά µεταναστών, ΡΟΜΑ κ.λπ.) και σε 

περισσότερους από 1.500 ενήλικες (και ιδίως, ανέργους, ανασφάλιστους ή/και κρούσµατα 

κοινωνικού αποκλεισµού) κατ’ έτος , 
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� Εµβολιασµός 450 παιδιών (φυµατίωση και όχι µόνο) ανασφάλιστων οικογενειών συνολικά 

� Αντιµετώπιση φαινοµένων αδυναµίας πρόσβασης του εξυπηρετούµενου πληθυσµού σε 

υπηρεσίες και υποδοµές πρωτοβάθµιας υγείας πρωτίστως λόγω έλλειψης οικονοµικής 

δυνατότητας και δευτερεύοντος, λόγω έλλειψης υποδοµών, είτε λόγω ανεπαρκούς 

ενηµέρωσης, 

� Έγκαιρη αναγνώριση προβληµάτων υγείας και κατάλληλη καθοδήγηση και δροµολόγηση 

περιστατικών για παροχή εξειδικευµένης ιατρικής φροντίδας, 

� Προώθηση του θεσµού και της σηµασίας της Προληπτικής Ιατρικής , 

� Ενίσχυση των επιπέδων συνεργασίας µε Φορείς Πρωτοβάθµιας Υγείας, το Υπουργείο 

Παιδείας και Εθνικής Άµυνας και λοιπούς Φορείς και εταίρους,, 

� Σύσφιξη των σχέσεων µε τους κατοίκους ακριτικών (ηπειρωτικών και νησιωτικών) 

περιοχών και δηµιουργία αµοιβαίων σχέσεων εµπιστοσύνης 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TΩN ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, ο υπό προµήθεια συνολικός εξοπλισµός έχει διαχωριστεί 

στα παρακάτω τρία (3) Τµήµατα, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί και το αντίστοιχο παραδοτέο 

του αναδόχου κάθε Τµήµατος. Τα Τµήµατα του έργου είναι: 

 
ΤΜΗΜΑ 1: Φάρµακα και Εµβόλια 

Γενικοί Όροι 

1. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον 

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

2. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν λάβει τιµή όπως αυτή ορίζεται 

από την ισχύουσα Κρατική ∆ιατίµηση Φαρµάκων. 

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

ουσίες, η ηµεροµηνία λήξης, ο αριθµός παρτίδας, το όνοµα και η διεύθυνση του 

κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθµός άδειας κυκλοφορίας πρέπει να 

αναγράφονται στη συσκευασία. 

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

παραδίδονται σε πιστοποιηµένες συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση 

των απαιτούµενων ορίων θερµοκρασίας. 

5. Χρόνος απόκρισης µετά την αποστολή της παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή να 

µην είναι µεγαλύτερος από 72 ώρες, ενώ η ποσότητα παράδοσης θα αντιστοιχεί στην 

ακριβή ποσότητα της εκάστοτε παραγγελίας. 

6. Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 6 µήνες κατά την παράδοση. 

7. Τόπος παράδοσης: οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
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8. Από τους ανωτέρω όρους 1,2,3,4 και 6 εξαιρείται η παιδική µάσκα νεφελοποιητή 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΜ. 50 

2 
ΟΡΟΣ ∆ΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%, ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 
100ML - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ. 2 

3 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ 
0,9%, ΤΩΝ 10ML, (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΚΟΥΤ. 4 

4 ΕΝΕΣΙΜΟ Υ∆ΩΡ, ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1000ML ΤΕΜ. 2 

5 
ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΜΠΟΥΛΑ Α∆ΡΕΝΑΛΙΝΗΣ ΤΟΥ 1MG/1ML - 
ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟ, ΚΑΡ∆ΙΟΤΟΝΩΤΙΚΟ 

AMPS. 3 

6 
ΓΕΛΗ DIMETINDENE 0,1% ΤΩΝ 30GR - 
ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 20 

7 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ 120MG/5ML 
ΤΩΝ 150ML - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 10 

8 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ MEFENAMIC ACID 50MG/5ML ΤΩΝ 
125ML - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 10 

9 
∆ΙΣΚΙΑ DESLORATADINE ΤΩΝ 5MG (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 30∆ΙΣΚΙΩΝ) - ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 3 

10 
ΣΤΑΓΟΝΕΣ DEXAMETHASONE 0,2%, ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΤΩΝ 
10ML - ΚΟΡΤΙΖΟΝΟΥΧΟ - ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

ΚΟΥΤ. 10 

11 
ΕΙΣΠΝΟΕΣ SALBUTAMOL 100MCG ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 3 

12 
ΕΙΣΠΝΟΕΣ FLUTICASONE 125MCG ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 2 

13 
ΕΙΣΠΝΟΕΣ FLUTICASONE 250MCG ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 2 

14 
ΕΙΣΠΝΟΕΣ IPRATROPIUM 20MCG ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 3 

15 
ΕΙΣΠΝΟΕΣ BUDESONIDE 20MCG ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 
- ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

ΚΟΥΤ. 2 

16 
∆ΙΑΛΥΜΑ POVIDONE IODINE 10% ΣΕ ∆ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 
240ML - ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΥΤ. 10 

17 
∆ΙΑΛΥΜΑ ΟΞΥΖΕΝΕ (ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ 
Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ) 3%, ΣΕ ΦΥΑΛΙ∆ΙΟ ΤΩΝ 200ML - 
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

ΤΕΜ. 10 

18 
ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 250MG/2ML - ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΕΣ 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

ΚΟΥΤ. 10 

19 
ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 500MG/4ML - ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΕΣ 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

ΚΟΥΤ. 10 

20 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 0,9%, ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 
ΤΩΝ 500ML - ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 

ΤΕΜ. 4 

21 
ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ RINGERS LACTATED, ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1000ML -∆ΙΑΛΥΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ. 2 
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22 
ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ DIMETINDENE 4MG/4ML, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΑΜΠΟΥΛΩΝ - ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

ΚΟΥΤ. 1 

23 

ΕΜΒΟΛΙΟ ∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ-ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΟΚΚΥΤΗ-ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ, Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
+ ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ ΤΥΠΟΥ Β, 
ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ, ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ + ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β, 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ 

ΤΕΜ. 10 

24 
ΕΜΒΟΛΙΟ ∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ-ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΟΚΚΥΤΗ-ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ, Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
+ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 

ΤΕΜ. 10 

25 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β ΤΕΜ. 70 

26 
ΕΜΒΟΛΙΟ ∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ-ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΟΚΚΥΤΗ-ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ, Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΤΕΜ. 70 

27 
ΕΜΒΟΛΙΟ ∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ 

ΤΕΜ. 10 

28 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΟΜΑ∆ΑΣ C, 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ 

ΤΕΜ. 10 

29 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡ∆ΙΚΟ 7-∆ΥΝΑΜΟ, ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ 

ΤΕΜ. 10 

30 ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ-ΠΑΡΩΤΙΤΙ∆ΑΣ- ΕΡΥΘΡΑΣ ΤΕΜ. 70 

31 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ 

ΤΕΜ. 10 

32 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ. 66 

33 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Α ΤΕΜ. 10 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Ιατρικά αναλώσιµα 

Γενικοί Όροι 

1. Χρόνος απόκρισης µετά την αποστολή της παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή να 

µην είναι µεγαλύτερος από 72 ώρες, ενώ η ποσότητα παράδοσης θα αντιστοιχεί στην 

ακριβή ποσότητα της εκάστοτε παραγγελίας. 

2. Τόπος παράδοσης: οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ PAP TEST ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΜ. 2.000 

2 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ TEST PAP 
ΥΓΡΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΕΜ. 1.500 

3 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMALL ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΕΜ. 600 

4 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΕΜ. 600 

5 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΕΜ. 200 
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6 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 200ml ΤΕΜ. 20 

7 ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΜ. 1.200 

8 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΕΜ. 1.440 

9 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5Lit. ΤΕΜ. 25 

10 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΧΕΡΙΩΝ, 118ML ΤΕΜ. 200 

11 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3-PLY ΤΕΜ. 400 

12 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 2ΦΥΛΛΟ  58Χ50 ΤΕΜ. 100 

13 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 8Χ4,5 ΤΕΜ. 100 

14 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 10Χ4,5 ΤΕΜ. 100 

15 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 15Χ4,5 ΤΕΜ. 100 

16 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 20Χ4,5 ΤΕΜ. 100 

17 ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 22,5mm ΤΕΜ. 300 

18 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΕΜ. 3.000 

19 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  ΤΕΜ. 200 

20 ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΟ 1 Kgr ΤΕΜ. 10 

21 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΤΕΜ. 600 

22 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 20cm ΤΕΜ. 250 

23 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ 
76Χ26ΜΜ 

ΤΕΜ. 2.000 

24 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 20 

25 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINERS ΜΕ GEL 5ML ΤΕΜ. 1.500 

26 
ΒΕΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
VACUTAINERS 21G 

ΤΕΜ. 1.000 

27 
ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ   ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
VACUTAINERS 23G 

ΤΕΜ. 500 

28 HOLDER ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINERS ΤΕΜ. 750 

29 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΠΟΥ∆ΡΑ LARGE 

ΤΕΜ. 5.000 

30 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΠΟΥ∆ΡΑ SMALL 

ΤΕΜ. 1.000 

31 
Αποστειρωµένα Χειρουργικά Γάντια µε πούδρα από 
φυσικό λατέξ (N.8 & 8.5) 

ΤΕΜ. 500 

32 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  2,5ΜΜ ΤΕΜ. 1.000 

33 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  4,00ΜΜ ΤΕΜ. 1.000 

34 
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΌ 
ΥΑΛΟΙΝΕΣ 3" X 12" (7,5X30CM)  

ΤΕΜ. 20 

35 
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΌ 
ΥΑΛΟΙΝΕΣ 12,5Χ75cm 

ΤΕΜ. 20 

36 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 5Χ7(50TEM) 

ΤΕΜ. 50 
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37 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10Χ15 (25ΤΕΜ) 

ΤΕΜ. 100 

38 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10Χ10(25ΤΕΜ) 

ΤΕΜ. 100 

39 ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΑΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ SMALL ΤΕΜ. 1.600 

40 ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ MEDIUM ΤΕΜ. 600 

41 ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΖΕΛΕ  ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΤΕΜ. 50 

42 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ∆ΙΑΛΥΜΑ  ΥΨΗΛΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ - READY TO USE 

ΤΕΜ. 4 

43 ΝΕΦΡΟΕΙ∆Η ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΜ. 100 

44 ΓΑΖΑ 10X10 ΑΠΛΗ 12PLY ΤΕΜ. 100 

45 Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΜ. 2.800 

 
 

ΤΜΗΜΑ 3: Είδη ένδυσης 

Γενικοί Όροι 

1. Χρόνος απόκρισης µετά την αποστολή της παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή να 

µην είναι µεγαλύτερος από 15 ηµέρες, ενώ η ποσότητα παράδοσης θα αντιστοιχεί στην 

ακριβή ποσότητα της εκάστοτε παραγγελίας. 

2. Τόπος παράδοσης: οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Μπλούζα κοντοµάνικη µακό (Τ-SHIRT) ΤΕΜ. 300 

2 Μπλούζα κοντοµάνικη τύπου ΠΟΛΟ ΤΕΜ. 100 

3 ΦΟΥΤΕΡ ΤΕΜ. 150 

4 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΤΕΜ. 150 

5 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜ. 250 

 

 

Β.3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η προµήθεια του συνολικού αριθµού των παραπάνω ειδών θα γίνει τµηµατικά σε δεκατέσσερις (14) 

µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ 
 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Όλα τα προϊόντα που θα 
προσφερθούν θα πρέπει να 
έχουν άδεια κυκλοφορίας 
από τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΜΕΑ)1 

ΝΑΙ   

2 

Όλα τα προϊόντα που θα 
προσφερθούν πρέπει να 
έχουν λάβει τιµή της αυτή 
ορίζεται από την ισχύουσα 
Κρατική ∆ιατίµηση 
Φαρµάκων 

ΝΑΙ   

3 

Η ονοµασία φαρµακευτικού 
προϊόντος, η ποιοτική και 
ποσοτική σύνθεση σε 
δραστικές ουσίες, η 
ηµεροµηνία λήξης, ο 
αριθµός παρτίδας, το όνοµα 
και η διεύθυνση του 
κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας και ο αριθµός 
άδειας κυκλοφορίας πρέπει 
να αναγράφονται στη 
συσκευασία 

ΝΑΙ   

4 

Τα είδη που χρειάζονται 
φύλαξη σε θερµοκρασία 2-8 
βαθµούς Κελσίου θα πρέπει 
να παραδίδονται σε 
πιστοποιηµένες συσκευασίες 
οι οποίες να διασφαλίζουν 
την τήρηση των 
απαιτούµενων ορίων 
θερµοκρασίας 

ΝΑΙ   

5 

Χρόνος απόκρισης µετά την 
αποστολή της παραγγελίας 
από την Αναθέτουσα Αρχή 
να µην είναι µεγαλύτερος 
από 72 ώρες, ενώ η 

ΝΑΙ   

                                                      
1 Με εξαίρεση την παιδική µάσκα νεφελοποιητή 
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ποσότητα παράδοσης θα 
αντιστοιχεί στην ακριβή 
ποσότητα της εκάστοτε 
παραγγελίας 

6 
Ο χρόνος ζωής να είναι όχι 
λιγότερος από 6 µήνες κατά 
την παράδοση 

ΝΑΙ   

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Χρόνος απόκρισης µετά την 
αποστολή της παραγγελίας 
από την Αναθέτουσα Αρχή 
να µην είναι µεγαλύτερος 
από 72 ώρες, ενώ η 
ποσότητα παράδοσης θα 
αντιστοιχεί στην ακριβή 
ποσότητα της εκάστοτε 
παραγγελίας 

ΝΑΙ   

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Μπλούζα κοντοµάνικη µακό 
(Τ-SHIRT) unisex, jersey 
100% βαµβάκι, µε 
τυπωµένο το λογότυπο του 
φορέα εµπρός αριστερά και 
πίσω στο κέντρο 

ΝΑΙ   

2 

Μπλούζα κοντοµάνικη 
τύπου ΠΟΛΟ πλέξη πικέ 
100% βαµβάκι, µε 
τυπωµένο το λογότυπο του 
φορέα εµπρός αριστερά και 
πίσω στο κέντρο 

ΝΑΙ   

3 

ΦΟΥΤΕΡ µακρυµάνικο 80% 
βαµβάκι κατ’ελάχιστον, µε 
τυπωµένο το λογότυπο του 
φορέα εµπρός αριστερά και 
πίσω στο κέντρο 

ΝΑΙ   

4 
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ µε φερµουάρ 
και κουκούλα 100% 
polyester/nylon, µε 

ΝΑΙ   
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τυπωµένο το λογότυπο του 
φορέα πίσω στο κέντρο 

5 

ΚΑΠΕΛΟ τύπου baseball µε 
Velcro ή µεταλλικό κρίκο, µε 
τυπωµένο το λογότυπο του 
φορέα εµπρός  

ΝΑΙ   

6 

Για όλα τα είδη ένδυσης θα 
γίνει εξειδίκευση για τα 
χρώµατα και τα µεγέθη 
κατόπιν συνεννόησης µε τον 
ανάδοχο  

ΝΑΙ   

7 

Χρόνος απόκρισης µετά την 
αποστολή της παραγγελίας 
από την Αναθέτουσα Αρχή 
να µην είναι µεγαλύτερος 
από 15 ηµέρες, ενώ η 
ποσότητα παράδοσης θα 
αντιστοιχεί στην ακριβή 
ποσότητα της εκάστοτε 
παραγγελίας 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί µε βάση τους ακόλουθους πίνακες: 
 
 

Πίνακας 1: Προµήθεια τµήµατος 1 (Φάρµακα και εµβόλια) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ µε ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 

     

2 

ΟΡΟΣ ∆ΕΞΤΡΟΖΗΣ 5%, 
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 
ΤΩΝ 100ML - 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

     

3 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ 
0,9%, ΤΩΝ 10ML, 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

     

4 
ΕΝΕΣΙΜΟ Υ∆ΩΡ, ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 
1000ML 

     

5 

ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΜΠΟΥΛΑ 
Α∆ΡΕΝΑΛΙΝΗΣ ΤΟΥ 
1MG/1ML - 
ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟ, 
ΚΑΡ∆ΙΟΤΟΝΩΤΙΚΟ 

     

6 
ΓΕΛΗ DIMETINDENE 
0,1% ΤΩΝ 30GR - 
ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

     

7 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ 
120MG/5ML ΤΩΝ 
150ML - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ - 
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ 

     

8 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ 
MEFENAMIC ACID 
50MG/5ML ΤΩΝ 125ML 
- ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ - 
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ 

     

9 

∆ΙΣΚΙΑ 
DESLORATADINE ΤΩΝ 
5MG (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
30∆ΙΣΚΙΩΝ) - 
ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

     

10 
ΣΤΑΓΟΝΕΣ 
DEXAMETHASONE 
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0,2%, ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ ΤΩΝ 
10ML - 
ΚΟΡΤΙΖΟΝΟΥΧΟ - 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

11 

ΕΙΣΠΝΟΕΣ 
SALBUTAMOL 100MCG 
ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - 
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

     

12 

ΕΙΣΠΝΟΕΣ 
FLUTICASONE 125MCG 
ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - 
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

     

13 

ΕΙΣΠΝΟΕΣ 
FLUTICASONE 250MCG 
ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - 
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

     

14 

ΕΙΣΠΝΟΕΣ 
IPRATROPIUM 20MCG 
ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - 
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ 

     

15 

ΕΙΣΠΝΟΕΣ 
BUDESONIDE 20MCG 
ΑΝΑ ∆ΟΣΗ, (200 
∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) - 
ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟ - 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

     

16 

∆ΙΑΛΥΜΑ POVIDONE 
IODINE 10% ΣΕ 
∆ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 240ML - 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
∆ΙΑΛΥΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

     

17 

∆ΙΑΛΥΜΑ ΟΞΥΖΕΝΕ 
(ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ 
Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ) 3%, ΣΕ 
ΦΥΑΛΙ∆ΙΟ ΤΩΝ 200ML 
- ΤΟΠΙΚΟ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

     

18 

ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
HYDROCORTISONE 
SODIUM SUCCINATE 
250MG/2ML - 
ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΕΣ 

     



 

 
 

 
     

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

  Σελ. 36 από 41 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

19 

ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
HYDROCORTISONE 
SODIUM SUCCINATE 
500MG/4ML - 
ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΕΣ 
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΣ 

     

20 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
0,9%, ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 500ML - 
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 
∆ΙΑΛΥΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 

     

21 

ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
RINGERS LACTATED, 
ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 
ΤΩΝ 1000ML -
∆ΙΑΛΥΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

     

22 

ΕΝΕΣΙΜΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
DIMETINDENE 
4MG/4ML, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 5 ΑΜΠΟΥΛΩΝ - 
ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΟ 

     

23 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-
ΤΕΤΑΝΟΥ-
ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΟΚΚΥΤΗ-
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ, 
Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
+ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ ΤΥΠΟΥ 
Β, ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ, 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ + 
ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ 
ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ 
ΤΥΠΟΥ Β, 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ 

     

24 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-
ΤΕΤΑΝΟΥ-
ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΟΚΚΥΤΗ-
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ, 
Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
+ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ 
ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ 
ΤΥΠΟΥ Β 
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25 
ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β      

26 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-
ΤΕΤΑΝΟΥ-
ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΟΚΚΥΤΗ-
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙ∆ΑΣ, 
Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

     

27 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
∆ΙΦΘΕΡΙΤΙ∆ΑΣ-
ΤΕΤΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΟΥ, 
ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ 

     

28 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΟΚΟΚΚΟΥ 
ΟΡΟΟΜΑ∆ΑΣ C, 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ 

     

29 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ 
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡ∆ΙΚΟ 7-
∆ΥΝΑΜΟ, 
ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ 

     

30 
ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ-
ΠΑΡΩΤΙΤΙ∆ΑΣ- 
ΕΡΥΘΡΑΣ 

     

31 

ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ 
ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ 

     

32 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ 

     

33 
ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Α      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Αριθµητικώς)    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Ολογράφως)    

 

Στοιχεία Υποψηφίου 

(Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/∆ΟΥ κ.λπ.) 

Ηµεροµηνία: 

 

Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 
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Πίνακας 2: Προµήθεια τµήµατος 2 (Ιατρικά αναλώσιµα) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ  [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ µε ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ PAP 
TEST ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

     

2 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ TEST 
PAP ΥΓΡΗΣ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 

     

3 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
SMALL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

     

4 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
MEDIUM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

     

5 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
LARGE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

     

6 
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΤΙΚΟ 
ΣΠΡΕΙ 200ml 

     

7 
ΞΥΛΙΝΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 

     

8 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 

     

9 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5Lit.      

10 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΖΕΛΕ 
ΧΕΡΙΩΝ, 118ML 

     

11 
ΜΑΣΚΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3-PLY 

     

12 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 
ΧΑΡΤΙΝΟ 2ΦΥΛΛΟ  
58Χ50 

     

13 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 8Χ4,5 

     

14 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 10Χ4,5 

     

15 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 15Χ4,5 

     

16 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ 20Χ4,5 

     

17 
ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 22,5mm 

     

18 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

     

19 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΑΚΧΑΡΟΥ  
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20 ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΟ 1 Kgr      

21 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

     

22 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΣΤΥΛΕΟΙ 20cm 

     

23 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ 
ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ 76Χ26ΜΜ 

     

24 
ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΛΕ 

     

25 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
VACUTAINERS ΜΕ GEL 
5ML 

     

26 
ΒΕΛΟΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
VACUTAINERS 21G 

     

27 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ   
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
VACUTAINERS 23G 

     

28 
HOLDER ΓΙΑ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
VACUTAINERS 

     

29 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΠΟΥ∆ΡΑ LARGE 

     

30 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 
LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΠΟΥ∆ΡΑ SMALL 

     

31 

Αποστειρωµένα 
Χειρουργικά Γάντια µε 
πούδρα από φυσικό 
λατέξ (N.8 & 8.5) 

     

32 
ΧΩΝΑΚΙΑ 
ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  2,5ΜΜ 

     

33 
ΧΩΝΑΚΙΑ 
ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  4,00ΜΜ 

     

34 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΌ 
ΥΑΛΟΙΝΕΣ 3" X 12" 
(7,5X30CM)  

     

35 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΌ 
ΥΑΛΟΙΝΕΣ 12,5Χ75cm 

     

36 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
5Χ7(50TEM) 

37 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
10Χ15 (25ΤΕΜ) 

     

38 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
10Χ10(25ΤΕΜ) 

     

39 
ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΑΣΚΑΡΙΑ 
ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ SMALL 

     

40 
ΑΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΣΚΑΡΙΑ 
ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ MEDIUM 

     

41 
ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΖΕΛΕ  ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 

     

42 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ∆ΙΑΛΥΜΑ  
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ - 
READY TO USE 

     

43 
ΝΕΦΡΟΕΙ∆Η ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

     

44 
ΓΑΖΑ 10X10 ΑΠΛΗ 
12PLY 

     

45 
Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ  

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Αριθµητικώς)    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Ολογράφως)    

 

Στοιχεία Υποψηφίου 

(Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/∆ΟΥ κ.λπ.) 

Ηµεροµηνία: 

 

Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 
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Πίνακας 3: Προµήθεια τµήµατος 3 (Είδη ένδυσης) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ µε ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Μπλούζα κοντοµάνικη 
µακό (Τ-SHIRT)      

2 
Μπλούζα κοντοµάνικη 
τύπου ΠΟΛΟ 

     

3 ΦΟΥΤΕΡ      

4 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ      

5 ΚΑΠΕΛΑ      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Αριθµητικώς)    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Ολογράφως)    

 

Στοιχεία Υποψηφίου 

(Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/∆ΟΥ κ.λπ.) 

Ηµεροµηνία: 

 

Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 


