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Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:
1. Την υπ’ αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β’/1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).
2. Τον Ν. 2286/95 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ19/Α).
3. Τον Ν. 3463/2006 Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
4. Τον  Ν.  3852/2010  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος Α87/2012).
5. Το άρθρο 1, παράγραφος Ζ  «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για 

την  καταπολέμηση  των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές»,  του Ν.  4152/2013 (ΦΕΚ 
107/09.05.2013 Τεύχος Α' ). 

6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' /26-03-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων  του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοι-
πές ρυθμίσεις. 

7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών - προ-
μηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 

8. Το  άρθρο  4  της  από  12-12-2012  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  που  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  240 
12/12/2012  Τεύχος Α' και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Τεύχος Α 18) για την πραγματοποίηση της 
διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ 
από τους οικείους Δήμους. 

9. Την  αριθ.  3/11543/26-03-2013  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  ανάδειξης  προμηθευτών  – 
χορηγητών  προμηθειών  των  Δήμων,  των  Ιδρυμάτων  και  όλων  των  νομικών  τους  προσώπων,  των 
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β'  
βαθμού.

10. Την  ενιαία  μελέτη  προμήθειας φαρμάκων  και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  των 
υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του.

11. Τις αριθμ. 849/2013, 153/2014 και 367/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 
περί  ορισμού  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  προμηθειών  και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  των 
ενιαίων διαγωνισμών των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων.

12. Την αριθ. 83/2014 απόφαση του νομικού προσώπου Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων 
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.),  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  διενέργεια  της  ανωτέρω  προμήθειας,  εγκρίνεται  η  δαπάνη  και 
διατίθεται η σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού του.

13. Την αριθ. 36/2014 απόφαση του νομικού προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου  Χανίων  -  Κέντρο  Αρχιτεκτονικής  της  Μεσογείου  (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ),  με  την  οποία  εγκρίνεται  η 
διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος του 
προϋπολογισμού του.

14. Τις αριθ. 28/2014 και 26/2014 αποφάσεις του νομικού προσώπου Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, με τις οποίες 
εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις 
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σε βάρος του  προϋπολογισμού του αντίστοιχα.
15. Τις  αριθ.  65/2014  και  66/2014  αποφάσεις  του  νομικού  προσώπου  Δημοτικός  Οργανισμός  Κοινωνικής 

Πολιτικής  και  παιδείας  (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  με  τις  οποίες  εγκρίνεται  η  διενέργεια  της  ανωτέρω  προμήθειας, 
εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού τους.

16. Την αριθ. 408/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της διενέργειας της προμήθειας 
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και 
των νομικών προσώπων του και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής.

17. Την αριθ. 548/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ενιαίας μελέτης, τρόπου εκτέλεσης 
και όρων διαγωνισμού καθώς και ψήφισης της σχετικής πίστωσης.

18.  Τον υπ'αρ.πρ.  37599/13-5-2014 διαγωνισμό προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του 

19. Την αριθ.  957/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  κήρυξης του υπ'αρ.πρ.  37599/13-5-2014 
διαγωνισμού ως άγονου και επαναπροκήρυξής του με τροποποίηση όρων.

20. Το άρθρο 157 του Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α')Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

21. Την αριθ. 957/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί “Έγκριση τροποποίησης ενιαίας μελέτης και των 
όρων της επαναληπτικής διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων και 
αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του” 

22. Την  υπ΄αρ.   284/01-09-2014  απόφαση  Δήμαρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και  μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων.

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,  για  την  προμήθεια  φαρμάκων  και  αναλώσιμου  υγειονομικού 
υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων (Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης  -  Αποχέτευσης  Χανίων   (Δ.Ε.Υ.Α.Χ),  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Πολιτισμού  και  Περιβάλλοντος  Δήμου 
Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και Δημοτικός 
Οργανισμός  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Παιδείας  (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.),  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο 
κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής 
πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για 
δε  το  αναλώσιμο  υγειονομικό  υλικό  η  χαμηλότερη  τιμή,  συνολικού  προϋπολογισμού  125.449,66  € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διενεργηθεί  με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας - Αντικείμενο Προμήθειας

1. Η  συνολική προμήθεια των φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του  Δήμου  Χανίων  και  των  Νομικών  Προσώπων  του, προϋπολογίσθηκε  στο  ποσό  των  106.545,19 ευρώ  και 
επιπλέον Φ.Π.Α. 18.904,47 ευρώ, δηλαδή σύνολο 125.449,66 ευρώ.

2.  Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και των Νομικών του 
Προσώπων και  θα βαρύνει  τις  πιστώσεις  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανίων (Κ.Α.  10-6631.001) 
καθώς και τους προϋπολογισμούς εξόδων των Νομικών Προσώπων: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Κ.Α. 6283), Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ 
(Κ.Α. 64.08.02.01), Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (Κ.Α. 10-6681 και 10-6481.005), και Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (Κ.Α. 10-6681,  
15-6681.001, 15-6681.002 και 15-6681.003), των οικονομικών ετών 2014-2015.

3.  Η  ανωτέρω  προμήθεια  γίνεται  συγκεντρωτικά,  από  το  Δήμο  Χανίων,  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  και  των 
τεσσάρων (4) Νομικών του Προσώπων, αλλά οι συμβάσεις θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

4. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής ομάδες ανά φορέα προμήθειας :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δήμος Χανίων
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ΟΜΑΔΑ 1 : Φάρμακα (CPV: 33600000-6)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων  με  centella asiatica 
10mg/g  σε  σωληνάριο  των  10gr  (τύπου  MADECASSOL 
OINTMENT)

ΤΕΜΑΧΙΟ 14 2,75 38,50

2 Αναλγητικά  δισκία  αναβράζοντα  με  παρακεταμόλη 
1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων (τύπου  DEPON 
MAXIMUM)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 1,54 24,64

3 Αντιδιαρροικό  με  λοπεραμίδη  των  2mg/κάψουλα  σε 
συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 1,48 20,72

4 Αντιισταμινική  αλοιφή  με  διμεθινδένη  1mg/g  σε 
σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 16 4,28 68,48

5 Αντιισταμινικό με λεβοσετιριζίνη των 5mg/ταμπλέτα σε 
συσκευασία των 30 τεμαχίων (τύπου XOZAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 147 6,67 980,49

6 Αντιισταμινικό  διάλυμμα  με  λεβοσετιριζίνη  των 
0,5mg/ml σε μπουκάλι των 200 ml (τύπου XOZAL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,37 6,37

7 Αντιόξινα  δισκία  με  υδροξείδιο  αργυλίου 
200mg/ταμπλέτα,  υδροξείδιο  μαγνησίου 
200mg/ταμπλέτα,  διμεθικόνη  25mg/ταμπλέτα  σε 
συσκευασία των 50 ταμπλετών (τύπου MAALOX PLUS)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 4,16 58,24

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 137 1,70 232,90

9 Αντιπυρετικό,  αναλγητικό  ενέσιμο  διάλυμμα  με 
παρακεταμόλη 600mg/4ml  και  λιδοκαϊνη  20mg/4ml  σε 
συσκευασία των 3 αμπούλων των 4ml η καθεμία (τύπου 
APOTEL PLUS)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3,69 7,38

10 Αντιπυρετικό,  αναλγητικό  σιρόπι  με  παρακεταμόλη 
120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml (τύπου DEPON)

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,12 2,12

11 Αντισηπτικό  διάλυμμα  εξωτερικής  χρήσης  με  ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 182 3,12 567,84

12 Αντισηπτικό  κολλύριο  διάλυμμα  με  τομπραμυκίνη  των 
3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX)

ΤΕΜΑΧΙΟ 12 2,30 27,60

13 Αντιφλεγμονώδη  δισκία  με  πρεδνιζολόνη  των 
5mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  30  δισκίων  (τύπου 
PREZOLON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17 2,04 34,68

14 Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/δόση 
εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g (τύπου AEROLIN INH 
AER. MD.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 2,33 16,31

15 Βρογχοδιασταλτικό  διάλυμμα  των  5mg/2,5ml σε 
συσκευασία  των  20  αμπούλων  των  2,5ml  η  καθεμία 
(τύπου AEROLIN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 5,93 5,93

16 Ενέσιμο  με  μεθυλπρεδνιζολόνη  125mg  (τύπου  LYO-
DROL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 149 1,73 257,77

17 Ενέσιμη επινεφρίνη 150UG/0,3ml, κουτί 1 SYR των 0,3ml 
(τύπου ANAPEN)

ΤΕΜΑΧΙΟ 7 35,71 249,97

18 Ενέσιμη επινεφρίνη 1mg/ml ανά φύσιγγα σε συσκευασία 
των  50  φυσίγγων  (τύπου  ADRENALINE  INJECTION/ 
DEMO)

ΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,23 1,23

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ (χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ)

19 Ενέσιμη κορτιζόλη 250mg/2ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,63 22,52

20 Επίδεσμος  εμποτισμένος με  αντιβιοτικό  φουσιδικό  οξύ 
30mg/cm2,  σε  συσκευασία  των  10  επιδέσμων 
διαστάσεων  10CMX10CM  ο  καθένας  (τύπου  FUCIDIN 
IMP.GAUZE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 29 5,80 168,20

21 Οξυζενέ  διάλυμμα  για  χρήση  εξωτερική  υπεροξείδιο 
υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 179 1,305 233,60

22 Ορός  φυσιολογικός  χλωριούχο  νάτριο  9mg/ml  σε 
αμπούλα των 10ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 139 0,25 34,75

23 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και 
υπρομελλόζη  3mg/ml  σε  φιαλίδιο  15  ml  διαλύμματος 
(τύπου TEARS NATURALE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,01 18,06

24 Σπασμολυτικά  δισκία  με  υοσκίνη  10mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου BUSCOPAN) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 1,74 24,36

25 Φουροσεμίδης αμπούλες των 20mg/2ml σε συσκευασία 
των 5 αμπούλων των 2ml η καθεμία (τύπου LASIX)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1,88 3,76

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 (χωρίς ΦΠΑ) 3.106,42

ΦΠΑ (6,5%) 201,92

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 (με ΦΠΑ) 3.308,34

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δήμος Χανίων

ΟΜΑΔΑ 2: Είδη Οξυγονοθεραπείας (CPV: 33157000-5)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Νεφελοποιητής  για  μάσκες  για  τη  χορήγηση 
εισπνεόμενων  φαρμάκων,  κατάλληλος  για  όλες  τις 
φαρμακευτικές  αγωγές,  ταχύτητα  νεφελοποίησης 
τουλάχιστον  400mg,  χωρητικότητα  φαρμάκου 
τουλάχιστον 7ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 150,00

2 Παλμικό  οξύμετρο  δακτύλου  μετρήσεις  αρτηριακού 
κορεσμού  οξυγόνου  (SPO2),  οθόνη  ευανάγνωστη, 
ένδειξη  καρδιακού  παλμού  και  γραφική  απεικόνιση, 
αυτόματο κλείσιμο

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 48,59 48,59

3 Φορητή  φιάλη  οξυγονοθεραπείας  με  αυτονομία  2lt 
συνοδευόμενη από τσάντα μεταφοράς

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 231,00 231,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 (χωρίς ΦΠΑ) 429,59

ΦΠΑ (23%) 98,81

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 (με ΦΠΑ) 528,40
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δήμος Χανίων

ΟΜΑΔΑ 3: Λοιπό Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (CPV: 33140000-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αεραγωγός από στόμα σε στόμα τύπου Brook ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,68 2,72

2 Αιμοστατικό πιεστικό λάστιχο ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,16 4,64

3 Αμμωνία stick 15 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 139 0,66 91,74

4 Βαζελίνη σωληνάριο 15 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,54 2,70

5 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 190 0,76 144,40

6 Γάζες  αποστειρωμένες  διαστάσεων  5cmX5cm  σε 
συσκευασία 12 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 4,45 155,75

7 Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες  10cmX10cm (τύπου 
BURNSHIELD)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,96 59,60

8 Γάντια αποστειρωμένα μέγεθος medium ΖΕΥΓΟΣ 161 0,34 54,74

9 Γλωσσοπίεστρο αποστειρωμένο ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,03 0,90

10 Επίδεσμοι ατομικοί απορριμματοφόρων ΤΕΜΑΧΙΟ 123 0,18 22,14

11 Επίδεσμοι  αυτοκόλλητοι  ελαστικοί  υποαλλεργικοί 
τύπου Tensoplast διαστάσεων 10cmX4,5m

TEMAXIO 31 13,18 408,58

12 Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 163 0,80 130,40

13 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 43 0,52 22,36

14 Επίδεσμοι ελαστικοί 7cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,65 5,20

15 Επίδεσμος αιμοστατικός large ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,95 23,40

16 Επίδεσμος αιμοστατικός medium ΤΕΜΑΧΙΟ 172 1,15 197,80

17 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmX90cmX127cm ΤΕΜΑΧΙΟ 17 1,57 26,69

18 Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με 
βομβητή & μνήμη

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,85 108,30

19 Κουβέρτα  ισοθερμική  αλουμινίου  υδατοστεγής, 
αντιανεμική 

ΤΕΜΑΧΙΟ 33 3,25 107,25

20 Λαβίδα πλαστική αποστειρωμένη ΤΕΜΑΧΙΟ 7 0,80 5,60

21 Λευκοπλάστη  με  γάζα  τύπου  Hansaplast  διάφορα 
μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 1,24 198,40

22 Λευκοπλάστης ρολό 2,5cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 170 1,54 261,80

23 Μαγνήτης αφαίρεσης ρινισμάτων οφθαλμών ΤΕΜΑΧΙΟ 7 17,56 122,92

24 Μάσκα  οξυγόνου,  με  αγωγό  2  μέτρων,  με  επιρρίνιο 
έλασμα,  από  διάφανο,  μαλακό,  πλαστικό  υλικό  και 
αυξομειούμενη ελαστική ταινία

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,76 8,80

25 Οινόπνευμα λοσιόν 70 βαθμών 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 181 1,95 352,95

26 Οινόπνευμα φαρμακευτικό καθαρό 95 βαθμών 150ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 10,13 303,90

27 Παγοκομπρέσες στιγμιαίες ΤΕΜΑΧΙΟ 51 1,17 59,67

28 Στοματοδιαστολέας ενηλίκων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 11,38 113,80

29 Στοματοδιαστολέας παίδων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 11,38 113,80

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

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,10 7,00

31 Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηρίου ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,92 79,36
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

32 Υγρό απολύμανσης χεριών 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 9 1,18 10,62

33 Υδροκολλοειδής  γέλη  αποστειρωμένο  Hydrogel  50ml 
(τύπου Burnshield)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7,82 78,20

34 Φαρμακείο κυτίο πλαστικό άσπρο ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,20 48,00

35 Φαρμακείο μοτοσυκλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,22 1,22

36 Ψαλίδι διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού & γαζών ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,93 49,30

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 (χωρίς ΦΠΑ) 3.384,65

ΦΠΑ 13% 225,52

ΦΠΑ 23% 379,48

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 (με ΦΠΑ) 3.989,65

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΟΜΑΔΑ 4: Φάρμακα (CPV: 33600000-6)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αντισηπτικό  διάλυμμα  για  χρήση  εξωτερική 
μερβρωμίνη  20mg/ml σε  φιαλίδιο  των  100ml  - 
ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜ

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,58 60,04

2 Αναλγητικά  δισκία  επικαλυμμένα  με  υμένιο  με 
παρακεταμόλη  500mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  20 
δισκίων (τύπου PANADOL ADVANCE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,88 71,44

3 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500 mg/δισκίο σε 
συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 0,70 26,60

4 Αντιδιαρροικό  με  λοπεραμίδη  των  2mg/κάψουλα  σε 
συσκευασία  των  6  κάψουλων  (τύπου  IMODIUM 
ORIGINAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,48 56,24

5 Αντιισταμινικά  δισκία  επικαλυμμένα  με  υμένιο  με 
υδροξυζίνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 25 δισκίων 
(τύπου ATARAX)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,64 62,32

6 Αντιισταμινική  αλοιφή  με  διμεθινδένη  1mg/g  σε 
σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 4,28 162,64

7 Αντιισταμινικό  με  λεβοσετιριζίνη  των  5mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 30 δισκίων (τύπου XOZAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 6,67 253,46

8 Αντιόξινα  δισκία  μασώμενα  με  άρωμα  μέντα  με 
υδροξείδιο  αργυλίου  282mg/δισκίο,  υδροξείδιο 
μαγνησίου  85mg/δισκίο,  διμεθικόνη  25mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 60 δισκίων (τύπου SIMECO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 2,58 98,04

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,70 64,60

10 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 3,12 118,56

11 Βάμμα ιωδίου 20mg/ml σε φιάλη των 65ml ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,17 82,46

12 Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/δόση 
εισπνοής, συσκευασία 200 δόσεις 17g (τύπου AEROLIN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 2,33 88,54

13 Ενέσιμη κορτιζόλη 250mg/2ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 5,63 213,94
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

14 Ενέσιμη  επινεφρίνη  150UG/0,3ml,  κουτί  1  SYR  των 
0,3ml (τύπου ANAPEN)

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 35,71 285,68

15 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 
30mg/cm2,  σε  συσκευασία  των  10  επιδέσμων 
διαστάσεων  10CMX10CM  ο  καθένας  (τύπου  FUCIDIN 
IMP.GAUZE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 5,80 220,40

16 Κολλύριο  διάλυμμα  με  ναφαζολίνη  0,05mg/ml  και 
θειϊκό ψευδάργυρο 0,2mg/ml σε πλαστικό φιαλίδιο των 
10ml (τύπου OCULOSAN)

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 4,50 171,00

17 Κολλύριο διάλυμμα με ναφαζολίνη 1mg/ml  και βορικό 
οξύ 10mg/ml σε φιαλίδιο των 10ml (τύπου SEPTOBORE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 3,11 118,18

18 Οξυζενέ  διάλυμμα  για  χρήση  εξωτερική  υπεροξείδιο 
υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,305 49,59

19 Σπασμολυτικά  δισκία  με  υοσκίνη  10mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου BUSCOPAN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 3,21 121,98

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 (χωρίς ΦΠΑ) 2.325,71

ΦΠΑ (6,5%) 151,17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 (με ΦΠΑ) 2.476,88

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΟΜΑΔΑ 5: Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (CPV: 33140000-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αμμωνία διάλυμμα 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,60 22,80

2 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,76 28,88

3 Βαμβάκι αιμοστατικό (σε μπουκάλι των 2,5 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 5,40 205,20

4 Γάζες  αποστειρωμένες  17cmX30cm  σε  συσκευασία  των 
12 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,02 38,76

5 Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,80 30,40

6 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,52 19,76

7 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmΧ90cmΧ127cm TEMAXIO 38 1,57 59,66

8 Λευκοπλάστη με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη 
σε συσκευασία των 20 τεμαχίων

ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,24 47,12

9 Λευκοπλάστης ρολό 2,50cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,54 58,52

10 Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών 150 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 38 10,13 384,94

11 Σύριγγες 2,5  ml,  με βελόνα 23G,  αποστειρωμένες,  μιας 
χρήσης

ΤΕΜΑΧΙΟ 72 0,10 7,20

12 Φαρμακείο αυτοκινήτου ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,634 131,70

13 Φαρμακείο επιτοίχειο (κενό) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 19,52 390,40

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 (χωρίς ΦΠΑ) 1.425,34

ΦΠΑ 13% 63,48

ΦΠΑ 23% 215,52
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 (με ΦΠΑ) 1.704,34

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.)

ΟΜΑΔΑ 6: Φάρμακα (CPV: 33600000-6)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αλοιφή  για  επούλωση  εγκαυμάτων  με  centella  asiatica 
10mg/g  σε  σωληνάριο  των  10gr  (τύπου  MADECASSOL 
OINTMENT)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,75 41,25

2 Αναλγητικά  δισκία  αναβράζοντα  με  παρακεταμόλη 
1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων (τύπου  DEPON 
MAXIMUM)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 1,54 30,80

3 Αναλγητικά  δισκία  αναβράζοντα  με  παρακεταμόλη 
500mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  10  δισκίων  (τύπου 
DEPON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,108 16,62

4 Αναλγητικά  δισκία  με  παρακεταμόλη  500mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 0,70 28,00

5 Αντιδιαρροικό  με  λοπεραμίδη  των  2mg/κάψουλα  σε 
συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,48 22,20

6 Αντιϊσταμινικά  δισκία  επικαλυμμένα  με  υμένιο  με 
υδροξυζίνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 25 δισκίων 
(τύπου ATARAX)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,64 24,60

7 Αντιισταμινική  αλοιφή  με  διμεθινδένη  1mg/g  σε 
σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 4,28 64,20

8 Αντιμικρωβιακό  σπρέυ  για  τοπική  δερματική  χρήση  με 
νεομυκίνη 2,23mg/g  και  horse liver catalase  2,7mg/g  σε 
φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,63 56,30

9 Αντιόξινα  δισκία  μασώμενα  με  άρωμα  μέντα  με 
υδροξείδιο  αργυλίου  282mg/δισκίο,  υδροξείδιο 
μαγνησίου  85mg/δισκίο,  διμεθικόνη  25mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 60 δισκίων (τύπου SIMECO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 2,58 38,70

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,70 25,50

11 Αντισηπτικό  διάλυμμα  εξωτερικής  χρήσης  με  ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,12 62,40

12 Αντισηπτικό  διάλυμμα  εξωτερικής  χρήσης  με  ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 30ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,72 8,60

13 Αντισηπτικό  διάλυμμα  εξωτερικής  χρήσης  με  ιωδιούχο 
ποβιδόνη 75mg/ml σε φιάλη 1000ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,96 79,68

14 Αντισηπτικό  κολλύριο  με  tetrahydrozoline  0,5mg/ml  σε 
πλαστικό φιαλίδιο των 15ml (τύπου VISPRING)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,86 42,90

15 Αντιφλεγμονώδη δισκία με πρεδνιζολόνη των 5mg/δισκίο 
σε συσκευασία των 30 δισκίων (τύπου PREZOLON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 2,04 30,60

16 Ενέσιμο με μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg (τύπου LYO-DROL) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,73 25,95

17 Επίδεσμος  εμποτισμένος  με  αντιβιοτικό  φουσιδικό  οξύ 
30mg/cm2,  σε  συσκευασία  των  10  επιδέσμων 
διαστάσεων  10CMX10CM  ο  καθένας  (τύπου  FUCIDIN 
IMP.GAUZE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 5,80 87,00

18 Οξυζενέ  διάλυμμα  για  χρήση  εξωτερική  υπεροξείδιο 
υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,305 19,58
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

19 Ορός  φυσιολογικός  χλωριούχο  νάτριο  9mg/ml  σε 
μπουκάλι των 500ml διαλύμματος

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,31 19,65

20 Ορός  φυσιολογικός  χλωριούχο  νάτριο  9mg/ml  σε 
αμπούλες  των  10ml  σε  συσκευασία  των  50  αμπούλων 
(τύπου SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V INJ.SOL 
BTx50PLASTICAMPx10ML)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 11,27 45,08

21 Ορός  φυσιολογικός  χλωριούχο  νάτριο  9mg/ml  σε 
αμπούλες  των  5ml  σε  συσκευασία  των  50  αμπούλων 
(τύπου SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V INJ.SOL 
BTx50PLASTIC AMPx5ML)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 10,056 50,28

22 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και 
υπρομελλόζη  3mg/ml  σε  φιαλίδιο  15ml  διαλύμματος 
(τύπου TEARS NATURALE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,01 45,15

23 Σπασμολυτικά  δισκία  με  υοσκίνη 500mg/δισκίο  και 
παρακεταμόλη  10mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  20 
δισκίων (τύπου SPASMO APOTEL C)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 2,41 36,15

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 (χωρίς ΦΠΑ) 901,19

ΦΠΑ (6,5%) 58,58

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 (με ΦΠΑ) 959,77

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ.)

ΟΜΑΔΑ 7: Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (CPV: 33140000-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αντισηπτικό χεριών 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 75 1,32 99,00

2 Απολυμαντικό gel καθαρισμού χεριών 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,33 19,95

3 Βαμβάκι  100%  υδρόφιλο  σε  συσκευασία  των  10 
τεμαχίων των 70 gr ανά τεμάχιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 9,54 572,40

4 Βαμβάκι αιμοστατικό (σε μπουκάλι των 2,5 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5,40 81,00

5 Βελόνες σακχάρου αποστειρωμένες σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 9,45 378,00

6 Γάζες αποστειρωμένες 17cmX30cm σε συσκευασία των 
12 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,02 15,30

7 Γάζες αποστειρωμένες 36cmX40cm σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 21,50 430,00

8 Γάζες  αυτοκόλλητες  10Χ15cm  σε  συσκευασία  των  5 
τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 2,09 8,36

9 Γάντια  latex  μέγεθος  medium  σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 4,47 67,05

10 Γάντια peha soft nitrile fino pounder free medium 7-8 σε ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 7,12 178,00
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συσκευασία των 100 τεμαχίων

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

11 Γάντια μιας χρήσης μεγέθους small  σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45 5,18 233,10

12 Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα Νο 6,5 ΖΕΥΓΟΣ 550 0,33 181,50

13 Γλωσσοπίεστρα απλά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,455 21,83

14 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,52 7,80

15 Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,80 12,00

16 Επίδεσμοι ελαστικοί 8cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,68 30,60

17 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmx90cmx127cm TEMAXIO 15 1,57 23,55

18 Καθετήρες  δύο  εξόδων  αποστειρωμένοι  σε  ατομική 
συσκευασία από 100% σιλικόνη Νο 18 σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 3,67 14,68

19 Λευκοπλάστης  με  γάζα  τεμάχια  τύπου  Hansaplast 
διαστάσεων 19Χ72mm σε συσκευασία των 100 strips

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 10,62 127,44

20 Λευκοπλάστης  με  γάζα  τεμάχια  τύπου  Hansaplast 
στρογγυλά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 3,50 70,00

21 Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών σε συσκευασία 150 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 45 10,13 455,85

22 Ουροσυλλέκτης αποστειρωμένο  120 ml με το κουτί του ΤΕΜΑΧΙΟ 115 0,21 24,15

23 Πεταλούδες  τύπου  BD  VACUTAINER  διαμέτρου 12G X 
¾''  X  7''  (0.8X19mmX178mm)  σε  συσκευασία  50 
τεμαχίων

ΤΕΜΑΧΙΟ 1250 0,80 1.000,00

24 Πιεσόμετρα χειρός φούσκας ΤΕΜΑΧΙΟ 3 14,97 44,91

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

ΤΕΜΑΧΙΟ 380 0,10 38,00

26 Σύριγγες των 10  ml  με βελόνα σε συσκευασία των 20 
τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 2,50 10,00

27 Σύριγγες των 10 ml χωρίς βελόνα ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,13 7,80

28 Σωληνάρια  για  γενική  αίματος  3  ml  (μωβ)  σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 16,88 168,80

29 Σωληνάρια  για  βιοχημικό  έλεγχο  (κίτρινα), 
αναρροφούμενου όγκου 3,5 ml σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 21,53 215,30

30 Σωληνάρια για χρόνο προθρομβίνης (μπλέ) συνολικού 
όγκου πλήρωσης φιαλιδίου 2,7  ml  σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 20,75 311,25

31 Σωληνάρια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών ΤΚΕ (αίματος 
κενού) βιοδυναμική μαζί με πιπετα ανάγνωσης (ροζ) σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 21,53 215,30

32 Ταινίες  μέτρησης  σακχάρου  τύπου  contour  σε 
συσκευασία των 50 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75 22,95 1.721,25

33 Συσκευή μέτρησης σακχάρου (συμβατή με τις ταινίες) - 
ΔΩΡΕΑΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,00 0,00

34 Ταινία  υποαλλεργική  από  συνθετικό  μετάξι,  με 
πολυακρυλική  κολλητική  ουσία,  τύπου  leukosilk, 

ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,76 61,60
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διαστάσεων 2,5cmX5m

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

35 Υδατοδιαλυτό λιπαντικό με μεθυλοκυτταρίνη (τύπου K-
Y Jelly) 82 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,40 17,60

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 (χωρίς ΦΠΑ) 6.863,37

ΦΠΑ 13% 410,97

ΦΠΑ 23% 851,47

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 (με ΦΠΑ) 8.125,81

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Γηροκομείο

ΟΜΑΔΑ 8: Φάρμακα (CPV: 33600000-6)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αναλγητική  δερματική  κρέμα  με  methyl  salicylate 
100mg/g,  ευγενόλη  13mg/g,  menthol  54mg/g  σε 
σωληνάριο 100g (τύπου COUNTERPAIN)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,91 195,50

2 Καθαρτικό  διάλυμμα  με  sodium  phosphate  dibasic 
7,5g/125ml,  sodium  phosphate  monobasic  20g/125ml 
σε φιαλίδιο των 125ml (τύπου ENEMA COOPER)

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,77 531,00

3 Αντιβηχικό  σιρόπι  με  αμβροξόλη  30mg/5ml  σε 
μπουκάλι των 200ml (τύπου MUCOSOLVAN SYR)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,35 217,50

4 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε 
συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 0,70 280,00

5 Αναλγητικά  δισκία  αναβράζοντα  με  παρακεταμόλη 
1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων (τύπου DEPON 
MAXIMUM)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 1,54 308,00

6 Αντιβηχικό  σιρόπι  με  βουταμιράτη  1,5mg/ml  σε 
μπουκάλι των 200ml (τύπου SINECOD SYR)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,42 271,00

7 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με 
νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε 
φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,63 281,50

8 Αντιμυκητιασική γέλη στοματική με μικοναζόλη 20mg/g 
σε σωληνάριο των 40gr γέλης (τύπου DAKTARIN GEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,33 166,50

9 Αντιμυκητιασική  δερματική  κρέμα  εξωτερικής  χρήσης 
με  μικοναζόλη  20mg/g  σε  σωληνάριο  30gr  (τύπου 
DAKTARIN CREAM)

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,82 282,00

10 Αντιμυκητιασική  δερματική  σκόνη  εξωτερικής  χρήσης 
με  μικοναζόλη  20mg/g  σε  συσκευασία  20g  (τύπου 
DAKTARIN)

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,10 210,00

11 Αντισηπτικό  σπρευ  τραυμάτων  με  οκτενιδίνη  1mg/ml 
και  phenoxyethanol  20mg/ml  σε  συσκευασία  250ml 
(τύπου OCTENISEPT SPRAY)

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 7,68 153,60

12 Καθαρτικά  δισκία  με  βισακοδύλη  5mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου DULCOLAX)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 2,92 584,00

13 Καθαρτικά υπόθετα με βισακοδύλη  10mg/υπόθετο σε ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 4,38 219,00
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συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου DULCOLAX)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

14 Αντιβηχικό σιρόπι  με βρωμεξίνη 8mg/5ml  σε φιαλίδιο 
των 250ml (τύπου BISOLVON)

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,901 690,10

15 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 
30mg/cm2,  σε  συσκευασία  των  10  επιδέσμων 
διαστάσεων  10CMX10CM  ο  καθένας  (τύπου  FUCIDIN 
IMP.GAUZE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 5,80 580,00

16 Καθαρτικά  υπόθετα  με  γλυκερίνη  2,8g/υπόθετο  σε 
συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου GLYGERIN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,23 123,00

17 Οφθαλμικό  διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml 
και  υπρομελλόζη  3mg/ml  σε  φιαλίδιο  15ml 
διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,01 150,50

18 Αντιφλεγμονώδης  δερματική  αλοιφή  με  δικλοφενάκη 
100mg/g  σε  σωληνάριο  των  100gr  (τύπου  VOLTAREN 
EMULGEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,685 234,25

19 Κολλύριο  διάλυμμα  με  τομπραμυκίνη  3mg/ml  και 
δεξαμεθαζόνη  1mg/ml  σε  φιαλίδιο  των  5ml  (τύπου 
TOBRADEX)

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,28 164,00

20 Καθαρτικό σιρόπι με λακτουλόζη 667mg/ml σε φιαλίδιο 
των 300ml (τύπου DUPHALAC SYR)

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 3,12 468,00

21 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 3,12 218,40

22 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο 
ποβιδόνη 75mg/ml σε φιάλη 1000ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 9,96 149,40

23 Οξυζενέ  διάλυμμα  για  χρήση  εξωτερική  υπεροξείδιο 
υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,305 195,75

24 Αναλγητικά  δισκία  επικαλυμμένα  με  υμένιο  με 
παρακεταμόλη  500mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  20 
δισκίων (τύπου PANADOL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 1,46 219,00

25 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο και 
καφεϊνη  65mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  16  δισκίων 
(τύπου PANADOL EXTRA)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 2,12 318,00

26 Καθαρτικό πόσιμο έλαιο με  παραφίνη 100g/100ml  σε 
φιάλη των 240ml (τύπου NUJOL SYR)

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,845 426,75

27 Τοπική  αναισθητική  γέλη  εξωτερικής  χρήσης  με 
λιδοκαϊνη 20mg/g σε σωληνάριο 30g (τύπου XYLOCAINE 
GEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,13 41,30

28 Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 10ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 0,234 351,00

29 Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 5ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,197 197,00

30 Σπασμολυτικά  δισκία  επικαλυμμένα  με  υμένιο  με 
υοσκίνη 10mg/δισκίο και παρακεταμόλη 500mg/δισκίο 
σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου BUSCOPAN PLUS)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 6,73 67,30

31 Σπασμολυτικό διάλυμμα ενέσιμο με υοσκίνη 20mg/1ml 
σε  συσκευασία  των  6  αυτοθραυόμενων  αμπούλων 
(τύπου BUSCOPAN AMP)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,587 15,87

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 (χωρίς ΦΠΑ) 8.309,22

ΦΠΑ (6,5%) 540,10

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 (με ΦΠΑ) 8.849,32
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Γηροκομείο

ΟΜΑΔΑ 9: Πάνες (CPV: 33771000-5)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Πάνα ακράτειας ενηλίκων περιφέρεια μέσης 1,50 – 1,70 
cm με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
α) απόλυτη ασφάλεια με υπεραπορροφητικό πυρήνα με 
δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 1,5 lit ανά πάνα
β)  ισχυρές  αυτοκόλλητες  ελαστικές  ταινίες  με 
δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος με καλή 
επανακλειόμενη ταινία
γ)  ζώνες  προστασίας  ώστε  να  αποφεύγονται  οι 
διαρροές από πλάγια εμπρός και πίσω
δ)  καλή  εύκολη  εφαρμογή  και  εξαιρετικής  άνεσης  με 
ανατομικές ελαστικές σούρες
ε)  να  εξασφαλίζουν  αντιαλλεργική  προστασία  και  να 
διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό
(ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΤΕΜΑΧΙΟ 70000 0,45 31.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 (χωρίς ΦΠΑ) 31.500,00

ΦΠΑ (23%) 7.245,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 (με ΦΠΑ) 38.745,00

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Γηροκομείο

ΟΜΑΔΑ 10: Είδη κατάκλισης, οξυγονοθεραπείας (CPV: 33141621-9, 33157000-5)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Αερόστρωμα  ηλεκτρικό  για  κατακεκλιμένους  ασθενείς 
(συμπεριλαμβάνει  μηχανισμό  αεροστρώματος  –  αντλία 
και  το  στρώμα  κατάκλισης),  με  ελάχιστες  τεχνικές 
προδιαγραφές:  αφαιρούμενους  αεροθαλάμους  για 
αντικατάσταση σε  περίπτωση φθοράς,  αντλία  αθόρυβη 
με  ρύθμιση  εξαγώγιμου  όγκου  αέρα,  φέρει  άγκιστρο 
στήριξης  στο  κρεβάτι,  εσωτερικό  φίλτρο  αέρος  και 
ηλεκτρική αντίσταση ασφαλείας, τάση ρεύματος αντλίας 
AC  230V,  μέγιστη  ισχύς  12W,  διαβάθμιση  πίεσης  50-
105mmHg, παραγωγή αέρα 3-7Lit/min, χρόνος εναλλαγής 
αέρα 6min,  στρώμα από PVC, διαστάσεις 198Χ89Χ6 cm, 
μέγιστο  βάρος  χρήστη  120kg,  μήκος  καλωδίου  3m, 
εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 180,00 3.600,00

2 Επίστρωμα  αδιάβροχο  περιφ/κό  πλενόμενο 
(0,90Χ2+0,30) 80% cotton πάνω, 20% PVC κάτω

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 15,66 783,00

3 Νεφελοποιητής  για  μάσκες  για  τη  χορήγηση 
εισπνεόμενων  φαρμάκων,  κατάλληλος  για  όλες  τις 
φαρμακευτικές  αγωγές,  ταχύτητα  νεφελοποίησης 
τουλάχιστον  400mg,  χωρητικότητα  φαρμάκου 
τουλάχιστον 7ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 150,00 1.500,00

4 Παλμικό  οξύμετρο  δακτύλου  μετρήσεις  αρτηριακού ΤΕΜΑΧΙΟ 3 48,59 145,77
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κορεσμού οξυγόνου (SPO2), οθόνη ευανάγνωστη, ένδειξη 
καρδιακού  παλμού  και  γραφική  απεικόνιση,  αυτόματο 
κλείσιμο

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

5 Φορητή  φιάλη  οξυγονοθεραπείας  με  αυτονομία  2lt 
συνοδευόμενη από τσάντα μεταφοράς

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 231,00 693,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 (χωρίς ΦΠΑ) 6.721,77

ΦΠΑ (23%) 1.546,01

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 (με ΦΠΑ) 8.267,78

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικό Γηροκομείο

ΟΜΑΔΑ 11: Λοιπό Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (CPV: 33140000-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Άγκιστρο ουροσυλλέκτη ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,35 35,00

2 Αιμοστατικό spray 50 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,415 64,15

3 Αλουμινόνερο συσκευασία 200 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,28 192,00

4 Απολυμαντικό επιφανειών με αλκοόλη συσκευασία 5lt ΤΕΜΑΧΙΟ 3 34,72 104,16

5 Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη συσκευασία 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ 300 10,89 3.267,00

6 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 150gr ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,40 210,00

7 Βελόνες 21GX11/2 διαστάσεις, 0,80 & 36ml ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,03 6,00

8 Βελόνες για μετρητές σακχάρου ΤΕΜΑΧΙΟ 15000 0,03 450,00

9 Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 36Χ40cm ΤΕΜΑΧΙΟ 40000 0,15 6.000,00

10 Γάζες  αυτοκόλλητες  αντικολλητικές,  100%  από  φυσικό 
βαμβάκι, διαστάσεων 10X10cm

ΤΕΜΑΧΙΟ 8000 0,29 2.320,00

11 Γάζες  αυτοκόλλητες  αντικολλητικές,  100%  από  φυσικό 
βαμβάκι, διαστάσεων 15Χ10cm

ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,265 2.650,00

12 Γάζες  αυτοκόλλητες  αντικολλητικές,  100%  από  φυσικό 
βαμβάκι, διαστάσεων 20Χ10cm

ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,336 3.360,00

13 Γλυκερίνη συσκευασία 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,56 56,00

14 Γλωσσοπίεστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,008 1,60

15 Δοχεία απόρριψης βελόνων τουλάχιστον 5lt,  αδιάτρητα, 
μιας χρήσης

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,37 137,00

16 Επιδεσμική  ταινία στήριξης  αυτοκόλλητη υποαλλεργική 
από  λεπτή  ανθεκτική  και  μηχανικά  διάτρητη  πλαστική 
μεμβράνη διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία των 
12 τεμαχίων / κουτί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 0,92 110,40

17 Επιδεσμική  ταινία στήριξης  αυτοκόλλητη υποαλλεργική 
από  συνθετικό  μετάξι  διαστάσεων  2,5cmX9,14m  σε 
συσκευασία 12 τεμαχίων / κουτί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 1,29 154,80

18 Επίδεσμοι ελαστικοί 12cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,62 620,00

19 Επίδεσμοι ελαστικοί 15cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,73 730,00

20 Επίδεσμος συνθετικός ορθομπάν διαστάσεων 7,5cmX3m ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,77 115,50
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21 Θερμόμετρο  ψηφιακό  λεπτού,  με  ηχητικό  σήμα 
ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,634 52,68

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

22 Καθετήρας  (σωλήνας)  αερίων  Νο  25  (μπλε),  μήκους 
40cm, μιας χρήσης, αποστειρωμένος, συσκευασμένος σε 
ασφαλή συσκευασία

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,585 29,25

23 Κόφτης νυχιών ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,35 6,75

24 Κρέμα  αντισηπτική  για  κατακλίσεις  και  ερεθισμούς 
πάνας (τύπου SUDOCREM) 250gr

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 5,58 1.674,00

25 Λάστιχο για αιμοληψίες 60cm TEMAXIO 10 0,98 9,80

26 Λεπίδα κοπής ραμμάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,106 10,60

27 Λευκοπλάστης  με  γάζα  τύπου  Hansaplast  διάφορα 
μεγέθη σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 3,708 55,62

28 Λευκοπλάστης  με  γάζα  τύπου  Hansaplast  μεγάλο 
μέγεθος σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 8,20 246,00

29 Μαντηλάκια αλκοόλης ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,13 1.300,00

30 Μάσκα aerolin ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,29 322,50

31 Μάσκα  οξυγόνου,  με  αγωγό  2  μέτρων,  με  επιρρίνιο 
έλασμα,  από  διάφανο,  μαλακό,  πλαστικό  υλικό  και 
αυξομειούμενη ελαστική ταινία

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,76 105,60

32 Μάσκα ρινική (γυαλάκια) οξυγόνου, από ιατρικού τύπου 
PVC (μη τοξικό) με αγωγό 2 μέτρων

ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,805 483,00

33 Μάσκες  χειρουργικές  μιας  χρήσης,  τριών  στρωμάτων 
(3ply), υποαλλεργικές, αδιάβροχες με λάστιχο

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,05 25,00

34 Οινόπνευμα  αλκοολούχο  λοσιόν  λευκό  93  βαθμών  με 
άρωμα  λεμόνι,  περιέχει  και  γλυκερίνη,  περιεχόμενο 
420cc

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,93 386,00

35 Ουροκαθετήρας  εξωτερικός  κατασκευασμένος  από 
λεπτό, υψηλής ελαστικότητας φυσικό  καουτσούκ (latex)

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,51 102,00

36 Ουροκαθετήρας κατασκ/μένος από 100% σιλικόνη, δυο 
εξόδων, αποστειρωμένος σε ατομική συσκ/σία Νο. 16

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 3,285 492,75

37 Ουροκαθετήρας  κατασκευασμένος  από  100%  σιλικόνη, 
δυο  εξόδων,  αποστειρωμένος  σε  ατομική  συσκευασία 
Νο. 18

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 3,29 658,00

38 Ουροκαθετήρας  κατασκευασμένος  από  100%  σιλικόνη, 
δυο  εξόδων,  αποστειρωμένος  σε  ατομική  συσκευασία 
Νο. 20

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,29 329,00

39 Ουροκαθετήρας  κατ/νος  από  100%  σιλικόνη,  δυο 
εξόδων, αποστειρωμένος σε ατομική συσκ/σία Νο. 22

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,29 65,80

40 Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι 120 ml με το κουτί ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,21 105,00

41 Ουροσυλλέκτες  κλίνης  κατασκευασμένοι  από  ιατρικού 
τύπου  (μη  τοξικό)  PVC  σύμφωνα  με  διεθνείς 
προδιαγραφές, χωρητικότητας 2000ml  με διπλές ραφές 
ασφαλείας,  ευκρινή  διαβάθμιση  ανά  100ml,  με  ειδικό 
σημείο εγκοπής,  με  σωλήνα μήκους τουλάχιστον 90cm 
που  καταλήγει  σε  κωνικό  ακροφύσιο  με  καπάκι, 
συσκευασμένοι  σε  ασφαλή  ατομική  συσκευασία  και 
αποστειρωμένοι

ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,236 2.360,00
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42 Πεταλούδα  (πράσινη)  αποστειρωμένη  και  ατομικά 
συσκευασμένη με βελόνη 21G

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,16 48,00

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

43 Ποτηράκια πλαστικά για χάπια ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,025 25,00

44 Σύριγγα ινσουλίνης 0,5ml με ενσωματωμένη βελόνα ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,16 48,00

45 Σύριγγα  μιας  χρήσης  10ml  με  ενσωματωμένη  βελόνα, 
αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία

ΤΕΜΑΧΙΟ 3600 0,154 554,40

46 Σύριγγα  μιας  χρήσης  20ml  με  ενσωματωμένη  βελόνα, 
αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία

ΤΕΜΑΧΙΟ 900 0,17 153,00

47 Σύριγγα  μιας  χρήσης  5ml,  με  ενσωματωμένη  βελόνα, 
αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία

ΤΕΜΑΧΙΟ 3600 0,10 360,00

48 Σύριγγα σίτισης 60ml ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,09 45,00

49 Συσκευές ορού μιας χρήσης με ρυθμιστή ροής με φίλτρο 
και  αεραγωγό  με  καπάκι,  ατομικά  συσκευασμένες  και 
αποστειρωμένες

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,44 88,00

50 Σωληνάρια για γενική αίματος 9ml (μωβ) σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 16,88 253,20

51 Σωληνάρια  για  βιοχημικό  έλεγχο  (κίτρινα), 
αναρροφούμενου όγκου 3,5ml  σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 21,53 430,60

52 Σωληνάρια  για  χρόνο  προθρομβίνης  (μπλε),  συνολικού 
όγκου  πλήρωσης  φιαλιδίου  2,5ml  σε  συσκευασία  των 
100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 20,75 62,25

53 Σωληνάρια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών ΤΚΕ (αίματος 
κενού)

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,21 31,50

54 Τρίφτες χαπιών ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,455 14,55

55 Υδατοδιαλυτό λιπαντικό με μεθυλοκυτταρίνη (τύπου K-Y 
Jelly) σωληνάριο 82gr

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,40 220,00

56 Φλεβοκαθετήρες 22G (μπλέ) ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,87 261,00

57 Φλεβοκαθετήρες 20G (ροζ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,87 43,50

58 Χαρτοβάμβακας λευκός Α' ποιότητας 1 Kg, 40cmX30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,63 181,50

59 Ψαλιδάκια νυχιών ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,18 15,90

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 11 (χωρίς ΦΠΑ) 32.238,36

ΦΠΑ 13% 2.323,40

ΦΠΑ 23% 3.304,19

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 11 (με ΦΠΑ) 37.865,95

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

ΟΜΑΔΑ 12: Φάρμακα (CPV: 33600000-6)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)
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1 Αναλγητικό  με  ακετυλοσαλικυλικό  οξύ  των  500mg  σε 
συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 1,70 68,00

2 Αναλγητική  δερματική  κρέμα  με  methyl  salicylate 
100mg/g,  ευγενόλη  13mg/g,  menthol  54mg/g  σε 
σωληνάριο 100g (τύπου COUNTERPAIN)

ΤΕΜΑΧΙΟ 43 3,91 168,13

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

3 Αντιφλεγμονώδης  δερματική  αλοιφή  με  δικλοφενάκη 
100mg/g  σε  σωληνάριο  των  100gr  (τύπου  VOLTAREN 
EMULGEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 47 4,685 220,20

4 Αλοιφή  δερματική  εξωτερικής  χρήσης  για  επούλωση 
εγκαυμάτων με  φουσιδικό  οξύ 20mg/g  σε  σωληνάριο 
των 15g (τύπου FUCIDIN OINTMENT)

ΤΕΜΑΧΙΟ 35 2,63 92,05

5 Αλοιφή  δερματική  εξωτερικής  χρήσης  με  αντιβιοτική 
δράση με μουπιροσίνη 20mg/g  σε σωληνάριο των 15g 
(τύπου BACTROBAN OINTMENT)

ΤΕΜΑΧΙΟ 17 4,38 74,46

6 Αναλγητικά  αναβράζοντα  δισκία  με  παρακεταμόλη 
500mg/δισκίο και καφεϊνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία 
των 16 δισκίων (τύπου PANADOL EXTRA)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 2,87 40,18

7 Αναλγητικά  δισκία  επικαλυμμένα  με  υμένιο  με 
παρακεταμόλη  500mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  20 
δισκίων (τύπου PANADOL ADVANCE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 22 1,88 41,36

8 Αντιβιοτική κρέμα δερματική με φουσιδικό οξύ 20mg/g 
και  βηταμεθαζόνη  1mg/g  σε  σωληνάριο  των  30gr 
(τύπου FUCICORT LIPID CREAM)

TEMAXIO 18 8,98 161,64

9 Αντιδιαρροϊκό  με  λοπεραμίδη  των  2mg/καψάκιο  σε 
συσκευασία  των  6  τεμαχίων  (τύπου  IMODIUM 
ORIGINAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 41 1,48 60,68

10 Αντιϊσταμινικό με λεβοσετιριζίνη των 5mg/ταμπλέτα σε 
συσκευασία των 30 τεμαχίων (τύπου XOZAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 6,67 226,78

11 Αντιισταμινική  αλοιφή  με  διμεθινδένη  1mg/g  σε 
σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 39 4,28 166,92

12 Αντιόξινα  δισκία  με  υδροξείδιο  αργυλίου 
200mg/ταμπλέτα,  υδροξείδιο  μαγνησίου 
200mg/ταμπλέτα,  διμεθικόνη  25mg/ταμπλέτα  σε 
συσκευασία των 50 ταμπλετών (τύπου MAALOX PLUS)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 4,16 141,44

13 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο 
ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE)

ΤΕΜΑΧΙΟ 52 3,12 162,24

14 Αντισηπτικό κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη των 
3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX)

ΤΕΜΑΧΙΟ 39 2,30 89,70

15 Φουροσεμίδης δισκία 40mg/δισκίο ως αντιυπερτασικά 
σε συσκευασία των 12 δισκίων (τύπου LASIX)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 1,40 11,20

16 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 
30mg/cm2,  σε συσκ/σία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 
10CMX10CM ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 5,80 203,00

17 Αντιφλεγμονώδη  δισκία  με  πρεδνιζολόνη  των 
5mg/ταμπλέτα  σε  συσκευασία  των  30  ταμπλετών 
(τύπου PREZOLON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 27 2,04 55,08

18 Ενέσιμη κορτιζόλη 500mg (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 7 7,88 55,16

19 Ενέσιμο  με  μεθυλπρεδνιζολόνη  125mg  (τύπου  LYO-
DROL)

ΤΕΜΑΧΙΟ 32 1,73 55,36
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20 Κρέμα αντιβιοτικής  δράσης με  φουσιδικό  οξύ 20mg/g 
σε σωληνάριο 15 gr (τύπου FUCIDIN CREAM)

ΤΕΜΑΧΙΟ 19 2,61 49,59

21 Κρέμα  επουλωτική  με  βιταμίνη  Α  7.055(iU)/g  και 
δεξπανθενόλη 20mg/g  σε σωληνάριο των 50gr (τύπου 
NOVAQUASOL A)

ΤΕΜΑΧΙΟ 16 2,59 41,44

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

22 Οξυζενέ  διάλυμμα  για  χρήση  εξωτερική  υπεροξείδιο 
υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 32 1,305 41,76

23 Οφθαλμικό  διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml 
και  υπρομελλόζη  3mg/ml  σε  φιαλίδιο  0,6ml 
διαλύμματος σε συσκευασία των 30 φιαλιδίων (τύπου 
TEARS NATURALE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 5,13 153,90

24 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε 
συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 41 0,70 28,70

25 Αναλγητικά  δισκία  αναβράζοντα  με  παρακεταμόλη 
1g/δισκίο  σε  συσκευασία  των  8  ταμπλετών  (τύπου 
DEPON MAXIMUM)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 64 1,54 98,56

26 Σπασμολυτικά  δισκία  με  υοσκίνη  10mg/ταμπλέτα  σε 
συσκευασία των 20 ταμπλετών (τύπου BUSCOPAN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 32 1,74 55,68

27 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με 
νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε 
φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47)

TEMAXIO 29 5,63 163,27

28 Αντιυπερτασικές  κάψουλες  με  νιφεδιπίνη 
10mg/κάψουλα  σε  συσκευασία  των  50  καψουλών 
(τύπου ADALAT)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 2,94 5,88

29 Αντιυπερτασικές  κάψουλες  με  νιφεδιπίνη 
5mg/κάψουλα σε συσκευασία των 50 κάψουλων (τύπου 
ADALAT)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 2,95 23,60

30 Ορός  φυσιολογικός  χλωριούχο  νάτριο  1,8mg/ml  και 
δεξτρόζη 40mg/ml σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 39 1,23 47,97

31 Αντιόξινα δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με ρανιτιδίνη 
150mg/δισκίο  σε  συσκευασία  των  20  δισκίων  (τύπου 
ZANTAC)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 4,63 60,19

32 Αντιεμετικά  δισκία  με  μεκλοζίνη  30mg/δισκίο  σε 
συσκευασία των 10 δισκίων (τύπου EMETOSTOP)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,48 14,80

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 (χωρίς ΦΠΑ) 2.878,92

ΦΠΑ (6,5%) 187,13

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 (με ΦΠΑ) 3.066,05

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

ΟΜΑΔΑ 13: Είδη Ηλεκτροθεραπείας (CPV: 33140000-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Σφουγγαράκια  ηλεκτροθεραπείας  8,5Χ10cm  (συμβατά ΤΕΜΑΧΙΟ 24 1,00 24,00
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με συσκευή ηλεκτροθεραπείας PAGANI ET-20/F)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 13 (χωρίς ΦΠΑ) 24,00

ΦΠΑ (23%) 5,52

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 13 (με ΦΠΑ) 29,52

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

ΟΜΑΔΑ 14: Λοιπό Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό (CPV: 33140000-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 Βαμβάκι υδρόφιλο 100% σε συσκευασία 1 kg ΤΕΜΑΧΙΟ 30 12,26 367,80

2 Βελόνες σκαρφισμού σε συσκευασία των 50 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 44 4,65 204,60

3 Γάζα  αυτοκόλλητη  αποστειρωμένη  δερμοαναπλαστική 
υποαλλεργική, τύπου  jalplast  10Χ10 σε συσκευασία των 
10 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 9,72 126,36

4 Γάζες  αποστειρωμένες 18cmX30cm  σε συσκευασία  των 
12 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31 1,12 34,72

5 Γάζες  αποστειρωμένες 36cmX40cm  σε συσκευασία  των 
10 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 1,53 53,55

6 Γάζες  αποστειρωμένες 15cmX15cm  σε συσκευασία  των 
12 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 51 0,71 36,21

7 Γάζες  αυτοκόλλητες  διαστάσεων  10cmX6cm  σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 1,59 54,06

8 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος large σε συσκευασία των 
100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 5,18 31,08

9 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος medium σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 65 5,18 336,70

10 Γάντια  εξεταστικά  latex  μέγεθος  small  σε  συσκευασία 
των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 29 5,18 150,22

11 Γλωσσοπίεστρα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 26 1,455 37,83

12 Εξεταστικό ρολό χαρτί δίφυλλο πλάτους 60cmX50m ΤΕΜΑΧΙΟ 49 4,42 216,58

13 Επίδεσμος  αιμοστατικός  αποστειρωμένος  (αιμοστατικό 
επίθεμα τραύματος εντός ελαστικού επιδέσμου)

ΤΕΜΑΧΙΟ 35 5,40 189,00

14 Επίδεσμος γάζας από 100% βαμβακερό υδρόφιλο νήμα, 
διαστάσεων  10cmX10m,  συσκευασμένοι  σε  ασφαλή, 
ατομικό περιτύλιγμα

ΤΕΜΑΧΙΟ 37 7,59 280,83

15 Επίδεσμος γάζας από 100% βαμβακερό υδρόφιλο νήμα, 
διαστάσεων  5cmX5m,  συσκευασμένοι  σε  ασφαλή, 
ατομικό περιτύλιγμα

ΤΕΜΑΧΙΟ 37 4,17 154,29

16 Επίδεσμος τριγωνικός διαστάσεων 90cmx90cmx127cm ΤΕΜΑΧΙΟ 27 1,57 42,39

17 Επιθέματα  γάζας  απλά  διαστάσεων  10Χ10cm  σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 54 1,77 95,58

18 Επιθέματα  γάζας  απλά  διαστάσεων  5X5cm  σε 
συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 1,77 70,80

19 Ζελέ  υπερήχων  σε  δοχείο  των  5lt  συμβατό  με  όλα  τα 
μοντέλα υπερήχων, υποαλλεργικό

ΤΕΜΑΧΙΟ 7 14,55 101,85

20 Λευκοπλάστης  με  γάζα  τύπου  Hansaplast  διάφορα 
μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 42 1,24 52,08

21 Λευκοπλάστης ρολό διαστάσεων 1,25cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 39 1,00 39,00
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22 Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών άσπρο 150ml ΤΕΜΑΧΙΟ 81 10,13 820,53

23 Οινόπνευμα μπλέ 93 βαθμών φωτιστικό 430ml ΤΕΜΑΧΙΟ 13 1,11 14,43

24 Παραφινέλαιο 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 24 4,06 97,44

25 Ποτηράκια μιας χρήσης πλαστικά ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,25 7,50

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)

26 Σύριγγες  αποστειρωμένες  μιας  χρήσης  των  10  ml  με 
βελόνα σε ατομική συσκευασία

ΤΕΜΑΧΙΟ 360 0,154 55,44

27 Σύριγγες  αποστειρωμένες  μιας  χρήσης  των  2,5  ml  με 
βελόνα σε ατομική συσκευασία

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,10 15,00

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

ΤΕΜΑΧΙΟ 480 0,10 48,00

29 Σωληνάρια για αιμοληψία ΤΚ ερυθρών 1  ml  με συνοδό 
πιπες σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 21,53 64,59

30 Σωληνάρια για γενική αίματος 3 ml (μωβ) σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 16,88 84,40

31 Σωληνάρια  για  βιοχημικό  έλεγχο  (κίτρινα), 
αναρροφούμενου όγκου 3,5ml  σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 21,53 107,65

32 Σωληνάρια  για  χρόνο  προθρομβίνης  (μπλέ),  συνολικού 
όγκου πλήρωσης φιαλιδίου  1,8  ml  σε  συσκευασία  των 
100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 20,75 124,50

33 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για μηχανάκι τύπου contour 
σε συσκευασία των 50 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 68 22,95 1.560,60

34 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για μηχανάκι τύπου freestyle 
σε συσκευασία των 50 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 22,29 133,74

35 Υγρό απολύμανσης χεριών σε συσκευασία 2lt ΤΕΜΑΧΙΟ 42 6,25 262,50

36 Φλεβοκαθετήρα για αιμοληψία 21G ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,76 76,00

37 Χαρτοβάμβακας 5 kg, διαστάσεων 40cmX60cm ΤΕΜΑΧΙΟ 19 15,20 288,80

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 14 (χωρίς ΦΠΑ) 6.436,65

ΦΠΑ 13 % 499,50

ΦΠΑ 23% 596,70

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 14 (με ΦΠΑ) 7.532,85

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε όλες, σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς 
προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη 
και τις ποσότητες κάθε ομάδας, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 2
Συμβατικά Τεύχη

Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής: 

α) Διακήρυξη
β) Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνική έκθεση
δ) Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ε) Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

ΑΡΘΡΟ 3
Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/10/ 2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης  προσφορών)  στα  γραφεία  του  Δήμου  Χανίων  Κυδωνίας  29,  Χανιά  Κρήτη,  Τ.Κ.  73135  ενώπιον  της 
αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 4
Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες

Η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  αξιολόγησης  Διαγωνισμού  έχει  οριστεί  με  την  αριθμ.  849/2013  απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  και  τροποποιήθηκε με τις  αριθμ.  153/2014 και 367/2014  αποφάσεις  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Χανίων και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
α) Γιατρουδάκης Στέφανος ως  πρόεδρος, με αναπληρωτή την κα. Κουρομιχελάκη Βαρβάρα   
β) Κτιστάκη Ελένη ως μέλος, με αναπληρωτή την κα. Μαραβελάκη Γεωργία.
γ) Μπροκαλάκης Κων/νο ως μέλος,  με αναπληρωτή τον κ. Πατρικάκη Στυλιανό.

ΑΡΘΡΟ 5
Δεκτοί στον Διαγωνισμό

1) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό  επάγγελμα, που είναι  

σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού.
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών  προσώπων όπου στα 

φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της 
υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.

γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

2) Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιούμενοι – Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την  
παραγωγή,  εμπορία  και  διάθεση  των  ειδών  της  ομάδας/των  ομάδων  που  συμμετέχουν  γεγονός  που 
αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  πιστοποιητικού  εγγραφής  στο  οικείο  επιμελητήριο.  Η  συμμετοχή  στο 
διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται  
όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός 
είχε  και  έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη  της προσφοράς του,  τις  γενικές  συνθήκες  της προμήθειας  ως και  τα 
συμβατικά στοιχεία αυτής.
Όσοι  προμηθευτές  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  με  ποινή 
αποκλεισμού εις διπλούν, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Οι Έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή:

1.Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. 
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2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι  
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Όταν συμμετέχουν εταιρείες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή 
νομίμως  εκπροσωπούντες  αυτές  και  στις  κεφαλαιουχικές εταιρείες  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  και  ο  διευθύνων 
σύμβουλος.  Η  νόμιμη  εκπροσώπηση  προκύπτει  από  το  καταστατικό  της  εταιρίας.  Η  εκπροσώπηση,  στις 
προσωπικές εταιρείες και στις ΕΠΕ, θα πρέπει να γίνεται προσκομίζοντας πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί 
μη μεταβολών του καταστατικού τους, με αντίγραφο του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του. Στις Α.Ε., θα 
πρέπει να προσκομίσουν πάλι αντίγραφο καταστατικού με τις νόμιμες τροποποιήσεις του, και πιστοποιητικό της 
διεύθυνσης εμπορίου που να προκύπτουν οι μεταβολές.
-Τα έγγραφα αυτά συνυποβάλλονται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής.
 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,  
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,  ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5. 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 και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις  τους κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  To πιστοποιητικό  ασφαλιστικής 
ενημερότητας  αφορά  όλους  τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισμός  κοινωνικής  ασφάλισης  στον  οποίο  είναι  ασφαλισμένος  κάθε  απασχολούμενος  στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 
(δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του ΔΣ για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των  
εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και κατάσταση προσωπικού κατά  
ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος 
στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει έδρα της. 
-Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

6. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (4) και (5) του παρόντος 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό  
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 
για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την  
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
8. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων. 

Β) Οι αλλοδαποί και νομικά πρόσωπα στην αλλοδαπή:

1. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να  προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή 
νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
-Το αντίγραφο καταστατικού συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής.
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4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, που να έχει εκδοθεί 
μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,  από το οποίο προκύπτει τι ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5.Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 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.  Οι  διατάξεις  του  εδαφίου  (5)  που  αφορούν  τους  Έλληνες  πολίτες  και  νομικά  πρόσωπα  στην 
ημεδαπή, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

7. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων. 

Δ) Οι συνεταιρισμοί :

1. Υπογεγραμμένο πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης. 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι  
περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) για τους Έλληνες πολίτες και νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων.

Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. Όλα  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες 
μεταποιητικές  επιχειρήσεις  (ΜΜΕ)  ή  παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς  στις  οποίες  μετέχουν  και 
επιχειρήσεις  του  εσωτερικού  ή  του  εξωτερικού  είτε  μεγαλύτερου  μεγέθους  είτε  με  τη  μεταποιητική 
δραστηριότητα  και  εφόσον  οι  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν  από  τις  ΜΜΕ  ή  τους  παραγωγικούς  αστικούς 
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί 
και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι  ΜΜΕ  εκτός  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους  υποβάλλουν  και  κάθε  άλλο 
απαραίτητο  δικαιολογητικό  που  εκδίδεται  ή  θεωρείται  από  τον  ΕΟΜΜΕΧ,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  
ανταποκρίνονται  στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

ΣΤ) Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό  /  βεβαίωση  κοινοποιούμενου  Οργανισμού,  ότι  η  επιχείρηση  συμμορφώνεται  με  τις 
απαιτήσεις  της  Υπουργικής  Απόφασης  ΔΥ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/2004  για  τη  διανομή  ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.  Το  δικαιολογητικό  αυτό  απαιτείται,  με  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομιστεί  από  τους 
συμμετέχοντες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
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2. Δελτίο αποστολής,  επί ποινή αποκλεισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 της παρούσας για τους 
συμμετέχοντες στην ΟΜΑΔΑ 9 του Φορέα Προμήθειας : Δημοτικό Γηροκομείο.

3. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 
γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, η  
οποία να αναφέρει  επί λέξη:  «λάβαμε γνώση των γενικών και  ειδικών όρων της διακήρυξης και  των  
λοιπών τευχών του διαγωνισμού,  τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως,  όπως και  των διατάξεων που 
διέπουν  τους  Διαγωνισμούς  των  ΟΤΑ,  περί  διάρκειας  ισχύος  προσφοράς  έξι  (6)  μηνών  και  ότι  το 
προσφερόμενο  ποσοστό/τιμή  ισχύει  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της  προμήθειας  καθώς  και  ότι  δεν  έχει  
αποκλεισθεί  η  συμμετοχή  μας  σε  διαγωνισμούς  του  Δημοσίου,  Ν.Π.Δ.Δ.,  Ν.Π.Ι.Δ.,  Α.Ε.  Ελληνικού 
Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης».  

                                                                                                                         
4. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 
των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,  
καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων 
κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

5. Yπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 
γνησίου  υπογραφής,  που  θα  αναφέρει  την  χώρα  προέλευσης  των  προσφερόμενων  προϊόντων.  Τα 
προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται  ότι  τα προϊόντα προέρχονται από την Ε.Ε. χωρίς να αναφέρεται  το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος προέλευσης. 

6. Yπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 
γνησίου υπογραφής, που θα αναφέρει το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος 
και τον τόπο εγκατάστασης του. 

7. Εφόσον οι προσφέροντες δεν παράγουν οι ίδιοι τα προς προμήθεια είδη, μερικώς ή ολικώς, σε δικό τους 
εργοστάσιο και είναι είτε εισαγωγείς είτε προμηθευτές  πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση  της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής,  του 
νόμιμου εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας  ή του εισαγωγέα   των προϊόντων  που να δηλώνει 
ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας  σε  περίπτωση  που  κατακυρώνεται  η 
προμήθεια  στο  διαγωνιζόμενο.  Επιπλέον  η  συνεργασία  του  προμηθευτή  με  τον  εισαγωγέα  και  του 
εισαγωγέα  με  τον  κατασκευαστή   θα  πιστοποιείται  με   απλές  δηλώσεις  του  κατασκευαστή  και  του 
εισαγωγέα τελευταίου τριμήνου. 

8. Yπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 
γνησίου  υπογραφής,  που  θα  αναφέρει  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  πληρούν  όλες  τις  απαραίτητες 
προϋποθέσεις  για  τη  νόμιμη  κυκλοφορία  και  διάθεση  τους,  ότι  είναι  κατάλληλης  ποιότητας,  νέα, 
αμεταχείριστα,  κατάλληλα  συσκευασμένα  στις  πρωτότυπες  συσκευασίες  τους,  ότι  είναι  πρόσφατης 
παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους δεν θα έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το 
ένα τρίτο (1/3)  της  συνολικής  διάρκειας  ζωής τους και  ότι  έχει  την υποχρέωση να αντικαθιστά  κάθε 
ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί  
οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση του 
γνησίου  υπογραφής,  που  θα αναφέρει  ότι  αν  κατά  την  παραλαβή  βρεθούν  είδη  τα  οποία  δεν  είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και δεν γίνονται δεκτά από το φορέα προμήθειας, υποχρεούται  
στην αντικατάσταση τους, με δικά του έξοδα και χωρίς καμία αποζημίωση και σε προθεσμία που θα του 
ορίζεται από τον φορέα της προμήθειας.
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10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση του 
γνησίου  υπογραφής,  που  θα  αναφέρει  ότι  η  τιμή  προσφοράς  του  περιλαμβάνει  τη  μεταφορά  και 
παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλειπής και 
δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται,  χωρίς να ανοιχθεί  ο σφραγισμένος φάκελος που 
περιέχει την κυρίως προσφορά.

Εφιστάται  ιδιαίτερα  η  προσοχή  όσων  θα  πάρουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  ότι  οι  προσφορές  κατατίθενται 
αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, απαιτείται σχετική απόφαση Δ.Σ., οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι 
Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχα 
ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  
Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί  με την προσφορά  
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 

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,  εκτός  εάν  αποσύρει  ο 
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 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  βεβαίωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον 
Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
Για τους προμηθευτές,  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση,  αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής  
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων  των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και  
τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα 
αυτά  έχουν  επικυρωθεί  αρχικά  από  δικηγόρο  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Επίσης  γίνονται  αποδεκτά  τα  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  αλλοδαπών  εγγράφων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τα 
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις,  καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων 
από  την  υπεύθυνη  δήλωση   του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  βεβαίωνε  την  ακρίβεια  των 
στοιχείων. 
Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.  Και τούτο επειδή η υποβολή 
απλών,  ευανάγνωστων  φωτοαντιγράφων,  στο  πλαίσιο  μιας  διοικητικής  ή  άλλης  διαδικασίας,  επέχει  θέση 
υπεύθυνης  δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης,  περί  της ακρίβειας  και  εγκυρότητας των υποβαλλόμενων 
φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως  εκ  τούτου,  στις  περιπτώσεις  προσκόμισης  παραποιημένων  ή  πλαστών  φωτοαντιγράφων  όχι  μόνο 
επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  Ν.  1599/1986  ή  άλλες  ποινικές  κυρώσεις,  αλλά ανακαλείται  αμέσως  και  η  
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
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1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις 22-10-2014  ημέρα Τετάρτη 
από ώρα 11:00 πμ μέχρι και 11:30 πμ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση 
ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία του Δήμου μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Οι εν 
λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής.
3.  Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που 
καθορίζεται  από τη διακήρυξη,  προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί  με τις  άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 8
Προσφορές Μειοδοτών- Τιμές Προσφορών

1. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερά καθόλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επίσης θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (πλην του Φ.Π.Α.) και κάθε  
άλλη επιβάρυνση για την μεταφορά και παράδοση των υλικών ελεύθερων στις εγκαταστάσεις του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, όπως προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη. 
Το προσφερόμενο ποσοστό και η τιμή θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνονται ως εξής:

α.  Για  τα φάρμακα  το ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό (%)  στην  νόμιμα  διαμορφούμενη  τιμή  λιανικής 
πώλησης  του  είδους  που  ισχύει  κάθε  φορά  κατά  την  ημέρα  παράδοσης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το 
εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και
β. Για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθώς και για τις πάνες, τα είδη κατάκλισης και οξυγονοθεραπείας, 
είδη ηλεκτροθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή.

2. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους  
άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος  
βαρύνει το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
3.  Προσφορές  που  δίδουν  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος  ή  θέτουν  όρο αναπροσαρμογής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και η τιμή, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5.  Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού όργανο - επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας 
διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
6. Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται 
για έλεγχο νομιμότητας.
7.  Εάν στο  διαγωνισμό  τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και οι τιμές είναι πολύ χαμηλά οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας της οικονομικής προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
8. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.  Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε όλες, σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς  
προμήθεια ειδών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, 
πρέπει  να  καλύπτει  όλα τα  είδη  και  τις  ποσότητες κάθε  ομάδας  που  συμμετέχουν,  με  αντίστοιχη  κατάθεση  
εγγυητικής επιστολής.
11. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων  ή των ειδών κάθε 
ομάδας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη κάθε ομάδας και για ολόκληρη την 
ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ομάδας που συμμετέχουν.

12. Η προσφορά πρέπει να κατατίθεται αποκλειστικά και μόνο με το έντυπο προσφοράς, που επισυνάπτεται.
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13. Ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα  δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και  ο προμηθευτής δε δικαιούται  να αξιώσει  αποζημίωση για 
αυτό.  Εφόσον όμως κριθεί  σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων,  ο μειοδότης υποχρεούται  να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 9
Προέλευση των Προσφερόμενων ειδών

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους που  
προσφέρουν.  Τα  προαναφερόμενα  δεν  εφαρμόζονται  για  προϊόντα  προέλευσης  από  χώρες  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται ότι τα προϊόντα προέρχονται από την Ε.Ε. χωρίς να αναφέρεται το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος προέλευσης. 
2. Ο  προσφέρων  πρέπει  να  δηλώνει  στην  προσφορά  του  το  εργοστάσιο,  στο  οποίο  γίνεται  η  κατασκευή  -  
επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 
3. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή 
της  προσφοράς  απαγορεύεται  η  αλλαγή  του  εργοστασίου  που  δηλώθηκε.  Εάν  διαπιστωθεί  από  το  Δήμο 
ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κοινοποιείται  στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης  -  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  για  την 
επιβολή ποινής αποκλεισμού  του δηλώσαντος  από διαγωνισμούς  των Ο.Τ.Α.  και  του Δημοσίου  για ορισμένο  
χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη 
κατασκευή και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του προσφερόμενου είδους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 
τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4.  Όταν  οι  προσφέροντες  δεν  θα  κατασκευάσουν  τα  προσφερόμενα  υλικά,  μερικά  ή  ολικά  σε  δικό  τους  
εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν 
σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εισαγωγέα ή προμηθευτή ή εργοστασίου  στο οποίο 
θα  κατασκευασθούν  τα  υλικά  με  την  οποία  θα  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  σε  
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
5. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά 
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής 
αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής.
6. Κατασκευή - επεξεργασία  του προσφερόμενου είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή 
έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή κατασκευαστού

1. Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή 
των  κατασκευαστών  του  προσφερόμενου  προϊόντος,  τα  έξοδα  της  προς  τούτο  συσταθεισομένης  τριμελούς 
επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται  με βάση τις ισχύουσες διατάξεις  περί  
εξόδων  μετακίνησης  εκτός  έδρας  υπαλλήλων  του  Δημοσίου,  διενεργείται  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  της 
ενημερώσεως  του  υπόχρεου.  Σε  περίπτωση  μη  καταβολής  των  εξόδων  εντός  της  ανωτέρω  προθεσμίας  η  
προσφορά του υπόχρεου δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΑΡΘΡΟ 11
Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της  
ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού 
και η προσφερόμενη τιμή / ποσοστό ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος 
μπορεί  με  έγγραφη  γνωστοποίηση  προς  τους  διαγωνιζόμενους  να  παρατείνει  πριν  από  τη  λήξη  της,  την 
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προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  ματαιώνεται  το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου 
παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 12
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι  προσφορές  καθώς  και  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  (εκτός  τυχόν  τεχνικών  φυλλαδίων/εγχειριδίων  ή/και 
διαφημιστικών φυλλαδίων) θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους  
τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 13
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1. Με  ποινή  να  μη  γίνουν  αποδεκτές,  οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε  δύο  (  2)  αντίτυπα   μέσα  σε  καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο. 
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της  
αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια δηλ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος της προμήθειας όπως περιγράφεται στην διακήρυξη.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Πιο συγκεκριμένα οι  προσφορές κατατίθενται  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει εξωτερικά να  
φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 
και των νομικών προσώπων του»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Δήμος Χανίων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθμ. Πρωτ. 73955 /24-09-2014 Διακήρυξη του Δήμου Χανίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  22/10/2014

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές

Μέσα στο κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής με 
τη σειρά που αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,  
όλα σε δύο (2) αντίτυπα κατάλληλα δεμένα ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δυο (2) αντίτυπα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως αναλύεται κατωτέρω.
β)  Καλά  σφραγισμένο  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  όπου  έξω  από  αυτόν  θα 
αναγράφονται  ευκρινώς  με  κεφαλαία  γράμματα  όλα  τα  προηγούμενα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην 
προηγούμενη παράγραφο (13.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου σε δυο (2) αντίτυπα. Περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 
για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά 
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τεύχη  που  τη  συνοδεύουν  (γενική  και  ειδική  συγγραφή υποχρεώσεων,  τεχνικές  προδιαγραφές  –  ενδεικτικός 
προϋπολογισμός, κ.λ.π.), εκτός του Φ.Π.Α.     

5. Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  υποσημειώσεις  ή  υστερόγραφο,  μεσόστιχα,  
παρεμβολές,  κενά,  συγκοπές,  συντμήσεις,  προσθήκες  και  διορθώσεις  που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία 
όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών. Να αναγράφουν το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και την 
τιμή  καθαρά,  ολογράφως  και  αριθμητικά.  Να  αναγράφουν  την  ακριβή  διεύθυνση  του  καταστήματος  και  το 
τηλέφωνο προμηθευτή. Να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 
τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε  
από  εκπρόσωπο  διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο.  Να  είναι  σαφείς  και  πλήρεις.  Η  Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει 
και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις.

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός  
εάν στην 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 αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους  
της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 
προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο 
της  Υπηρεσίας.  Από τις  διευκρινίσεις  που παρέχονται  σύμφωνα με  τα παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

7. Η προσφορά των συμμετεχόντων στην ΟΜΑΔΑ 9 του Φορέα Προμήθειας : Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, πρέπει 
να συνοδεύεται από δύο (2) δείγματα   πάνας ακράτειας ενηλίκων  .  Όλα τα δείγματα θα συνοδεύονται από Δελτίο 
Αποστολής προς το Δήμο Χανίων με την ένδειξη «για συμμετοχή στο διαγωνισμό της ….» επί ποινή αποκλεισμού 
σε αντίθετη περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 14
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση 
θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.  Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

ΑΡΘΡΟ 15
Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις

1. Σε  περίπτωση που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται  πολιτική  τιμών κάτω του  κόστους  παραγωγής,  διανομής, 
επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής  επιδότησης,  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Οι  προσφέροντες  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας  προέλευσης  του κάθε  προϊόντος ή της παρασκευάστριας  εταιρείας.  Τα 
ανωτέρω  ισχύουν  ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  μεσολαβούν  διάφορες  φάσεις  βιομηχανοποίησης  (που 
αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης  
επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.
2. Οι  προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί  εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 
πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  Δασμών  και  Εμπορίου  (GATT)  ή  δεν  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  
ολοκληρωμένης  Τελωνειακής  Ένωσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  οφείλουν  εγγράφως  να  δηλώσουν  με  την 
προσφορά  τους,  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  τους  δεν  είναι  αποδέκτης  πολιτικής  τιμών  κάτω  του  κόστους  
κατασκευής  ή  της  τιμής  απόκτησης  του  προϊόντος  για  εμπορία  (τιμή  dumping)  ή  αποδέκτης  εξαγωγικής 
επιδότησης.
3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την 
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Λετονία,  Λιθουανία,  Εσθονία,  Ρουμανία,  Πολωνία,  Τσεχία,  Σλοβακία,  Σλοβενία,  Βουλγαρία,  Ουγγαρία,  Κύπρο, 
Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν  
λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση  στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 
Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Εγγυήσεις

 Σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α') Μέτρα στήριξης της ελληνικής  
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις )  
 (αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 “Εγγυήσεις” του Τεύχους Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων το 
οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης).

1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 
του Ν.4281/2014) 

2. Εγγύηση συμμετοχής
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος και απευθύνεται στον Δήμο 
Χανίων για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της καθαρής αξίας της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, της 
ομάδας/των ομάδων  που συμμετέχουν μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που καθορίζει η διακήρυξη.
Σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών,  η  εγγύηση  εκδίδεται  στο  όνομα  όλων  των  μελών  της  ένωσης  και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 
Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  του  υποδείγματος  εγγυητικής  επιστολής 
συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη 
λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος  
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:
- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν.4281/2014
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους 
λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης 
περί  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  από  τα  επόμενα  στάδια  της  διαδικασίας  ανάθεσης είτε της  οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 
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Φ.Π.Α. και  η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα δηλαδή του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου με το οποίο θα 
υπογραφεί η σύμβαση.
β. Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  προς 
προμήθεια ειδών και  ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  Η 
εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής  
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 γ.Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των όρων  της  σύμβασης,  όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014) 

ΑΡΘΡΟ 17
Αποσφράγιση προσφορών

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται  
από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη 
συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
όλα  τα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά  κατά  φύλλο.  Ο  φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία,  
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που  
υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.
3. Προσφορά  που  παραλήφθηκε  και  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στο  πρακτικό  δεν  αποσφραγίζεται,  αλλά 
επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.
4. Η  μη  τήρηση  των  οριζόμενων  στις  παραγράφους  17.1  έως  και  17.3  επισύρει  ποινή  ακυρότητας  του 
διαγωνισμού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους 
που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την  αξιολόγηση  των  λοιπών 
στοιχείων  τους  επαναφέρονται,  για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  στην  Επιτροπή  Διενέργειας 
Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους 
συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές.

 ΑΡΘΡΟ 18
 Ενστάσεις

1. Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της  νομιμότητας  διενέργειάς  του  ή  της  συμμετοχής 
προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο 
μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει  κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  Η ένσταση 
εξετάζεται  από την Οικονομική Επιτροπή και  η  σχετική απόφαση εκδίδεται  το αργότερο πέντε (5)  εργάσιμες  
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Όταν  με  την  παραπάνω  απόφαση  τροποποιείται  όρος  της  διακήρυξης,  τότε  μετατίθεται  και  η  ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη 
δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας  
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για την  
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
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από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.  Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη 
Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

2. Οι  ενστάσεις  κατά  της  νομιμότητας  ή  συμμετοχής  διαγωνιζόμενου  δεν  ανακόπτουν  τη  συνέχιση  του 
διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
3. Οι  ανωτέρω  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  καθώς  και  οι  αποφάσεις  της,  που  αφορούν  στην 
κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 215 και 238 του Ν. 3852/2010.
4. Ο  Δήμος  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στους  συμμετέχοντες  το  περιεχόμενο  των  αποφάσεων  της 
Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού 
εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή 
με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 19
Αξιολόγηση προσφορών

1.  Η  αξιολόγηση  των  προσφερόμενων  ειδών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  20  της  αριθμ.  
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και 
λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 
-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα 
στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 
2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει :
(α)  για  μεν  τα  φάρμακα το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%)  ανά  ομάδα  στη  νόμιμα 
διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή  
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, 
(β)  για  δε  το  αναλώσιμο  υγειονομικό  υλικό (καθώς  και  για  τις  πάνες  ακράτειας,  τα  είδη  κατάκλισης  και 
οξυγονοθεραπείας και τα είδη ηλεκτροθεραπείας) τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, 
και  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  προσφερόμενα  από  αυτόν  είδη  καλύπτουν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
προμήθειας. 
3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και  
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 20
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει 
για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε ομάδα ειδών  που προσφέρει ο προμηθευτής. 
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
γ.  Την  κατανομή  της  κάθε  ομάδας  ειδών  μεταξύ  περισσοτέρων  μειοδοτών  με  ισότιμες  προσφορές  ή  και  τη 
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.
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ΆΡΘΡΟ 21
Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης  μπορεί  ο 
διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή να ματαιωθεί, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός 
έχει  αποτύχει  ή έχει  κριθεί  ασύμφορο το αποτέλεσμα του.  Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί  το δικαίωμα να 
ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε όποιο στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.  

ΑΡΘΡΟ 22
Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που έγινε  η κατακύρωση αποστέλλεται  ανακοίνωση,  που περιλαμβάνει  
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τα προς προμήθεια είδη. 
β) Την ποσότητα.
γ) Τη προσφερόμενη τιμή/ποσοστό έκπτωσης.
δ) Τον φορέα προμήθειας (Δήμο, το Νομικό πρόσωπο) για τον οποίο προορίζονται τα προς προμήθεια είδη και με  
τον οποίο θα υπογράφει η σύμβαση. 
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 
αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει  
μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια ή μέρος της ανά φορέα, υποχρεούται  
να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,  σε κάθε ένα από 
τους φορείς προμήθειας (Δήμο ή νομικά πρόσωπα) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με καθέναν από 
τους  φορείς  ξεχωριστά,  προσκομίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  ποσού  ίσου  με  το  5%  της  συνολικής 
συμβατικής αξίας,  χωρίς το Φ.Π.Α.  η οποία θα εκδοθεί υπέρ του φορέα δηλαδή του Δήμου ή του Νομικού 
Προσώπου του Δήμου με το οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση.  Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της  
ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά  
από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που 
ο  χρόνος  παράδοσης  του  προϊόντος  αρχίζει  να  υπολογίζεται  από  την  ημερομηνία  αναγγελίας  της  σχετικής 
πίστωσης.  Εφόσον  η  σύμβαση  υπογράφεται  πριν  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  των  δέκα  (10)  ημερών  που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.
3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 
Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η 
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.
4. Εάν  ο  προμηθευτής  (ή  προμηθευτές)  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  την  
σύμβαση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 23
Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι σχετικές συμβάσεις από το Δήμο Χανίων και τα Νομικά 
του πρόσωπα, οι οποίες υπογράφονται από τα  συμβαλλόμενα μέρη. 
2. Οποιαδήποτε παράδοση  πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα εκκαθαριστεί.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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4. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας  
και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη.
δ. Την τιμή/ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των υλικών. 
5. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την  
προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 
ανάδοχος.  Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία.  Η  σύμβαση 
υπογράφεται από το Δήμαρχο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο Αντιδήμαρχο (για τα είδη που καλύπτουν τις 
ανάγκες του Δήμου Χανίων)  ή τον Νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου νομικού προσώπου του Δήμου Χανίων (για τα 
είδη που καλύπτουν τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου).
6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.  Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  του  κάθε  προϊόντος,  ή  εάν  αυτή  που  παραδόθηκε,  υπολείπεται  της 
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν  κυρώσεις  ή 
εκπτώσεις.
δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 24
Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για το  
Δήμο  και  για  κάθε  Νομικό  του  Πρόσωπο,  γίνεται  σύμφωνα  με  όσα  καθορίζονται  στο  άρθρο  28  της  αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και το 
άρθρο 26 του Νόμου 4024/2011.
2. Η  παραλαβή  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος και κάθε Νομικό του 
Πρόσωπο.
3. Ο  συμβατικός  χρόνος  παραλαβής  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  πραγματικής  προσκόμισης  των  ειδών.  Σε 
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από 
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει  
από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα 
από την  αποστολή των δειγμάτων  για  έλεγχο,  μέχρι  την  κοινοποίηση  των αποτελεσμάτων  του  ελέγχου στην 
Επιτροπή.  Εφόσον  ο  προμηθευτής  δεν  ειδοποιήσει  έγκαιρα  το  Δήμο  και  τα  Νομικά  του  Πρόσωπα  για  την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις  ποσότητες των ειδών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε 
θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
4. Εάν  η  παραλαβή  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η 
παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  εφόσον  παρέλθουν  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  από  ειδική  όχληση  του 
προμηθευτή  και  δεν  διενεργηθεί  η  σχετική  παραλαβή  μέσα  στην  προθεσμία  αυτή,  με  κάθε  επιφύλαξη  των 
δικαιωμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  το  Δήμο  και  το  εκάστοτε  Νομικό  του  Πρόσωπο  αποδεικτικό  
προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του Δήμου και του εκάστοτε Νομικού του 
Προσώπου  εκδίδει  δελτίο  εισαγωγής  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  
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προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο 
Δήμο και στο Νομικό του πρόσωπο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
5. Ανεξάρτητα  από  την  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  προμηθευτή,  πραγματοποιούνται  οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του  Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην 
οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετάσχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, 
διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού 
που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο 
παραπάνω  ρυθμίσεις  εκδίδεται  απόφαση  του  Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ύστερα  από 
γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση 
για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο και το εκάστοτε 
Νομικό του Πρόσωπο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου 
και του εκάστοτε Νομικού του Προσώπου, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 25
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης

1.Ο  προμηθευτής  στον  όποιο  έγινε  η  κατακύρωση  της  προμήθειας  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  προς 
προμήθεια είδη ανά φορέα προμήθειας  ως εξής:

α) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Ομάδα 1 έως και 3  – Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δήμου ή σε χώρο που θα 
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας), κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που 
θα καθορίζονται  με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη,  με ευθύνη,  μέριμνα και  δαπάνη του 
προμηθευτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται  σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

β) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ)
Ομάδες 4 έως και 5 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κατόπιν συνεννόησης με την 
Ιατρό Εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε  ημέρες  
και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται  σε δυο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

γ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.)
Ομάδες 6 έως και 7 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ ή σε 
χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη 
σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών  θα γίνεται  τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για 
ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.

δ)  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Ομάδες 8 έως και 11 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων  ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης  σε ώρες και ημέρες που θα 
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καθορίζονται  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  προμηθευτή  –  παραλήπτη,  με  ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνη  του 
προμηθευτή.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για  
ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

ε) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)
Ομάδες 12 έως και 14 - Η προμήθεια θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή 
της σύμβασης κατόπιν σχετικής έκδοσης εντολής παραγγελίας από το Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., οι παραδόσεις που αφορούν 
στους  Παιδικούς  Σταθμούς  θα  παραδίδονται  στο  χώρο  που  στεγάζονται  αυτοί  (βλ.  Παράρτημα  ΙΙ),  ενώ  οι 
παραδόσεις που αφορούν στις λοιπές δομές που εποπτεύει ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. θα παραδίδονται στα γραφεία του 
Νομικού  Προσώπου,  σε  ημέρες  και  ώρες  που  θα  καθορίζονται  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  προμηθευτή  – 
παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

3.Αναλυτικός πίνακας με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας  των φορέων προμήθειας και των δομών 
που εποπτεύουν αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης.

4.Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει  
το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών μέσα στα χρονικά όρια και 
με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
6.Ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα  δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και  ο προμηθευτής δε δικαιούται  να αξιώσει  αποζημίωση για 
αυτό.  Εφόσον όμως κριθεί  σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων,  ο μειοδότης υποχρεούται  να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου και των νομικών του προσώπων.
7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος  
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό 
διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι  
μικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι  
ποσότητες των υλικών δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης 
σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής  
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα 
αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των 
υλικών.
8.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  το  Δήμο,  τα  Νομικά  Πρόσωπα  το  χώρο  υποδοχής  των  προς 
προμήθεια ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης  
είναι ορισμένη και τακτή.
9. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετάθεση  γίνεται  σε  περίπτωση  σοβαρότατων  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική  αδυναμία  εμπρόθεσμης 
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 26
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

1. Σε  περίπτωση  που  το  προϊόν  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου  όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται,  
εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α.  Για  καθυστέρηση,  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  1/2  του  μέγιστου 
προβλεπόμενου,  από  το  άρθρο  25  της  παρούσας,  χρόνου  παράτασης,  επιβάλλεται  πρόστιμο  2,5%  επί  της 
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συμβατικής αξίας της ποσότητας του που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του 
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.
3. Εφόσον  με  την  απόφαση  κήρυξης  του  προμηθευτή  ως  εκπτώτου,  παρέχεται  σε  αυτόν  η  δυνατότητα  να  
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, 
επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για  εκπρόθεσμη  παράδοση  ίσο  με  ποσοστό  10%  της  συμβατικής  τιμής,  
ανεξάρτητα  από την ημερομηνία  παράδοσης  μέσα στο  παρεχόμενο χρονικό  διάστημα.  Στην  περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός  
ή τα αποτελέσματα αυτού,  ματαιώνονται,  με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική 
παραλαβή των ειδών.
4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει 
να  λαμβάνει  ο  προμηθευτής  ή  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση  κατάπτωση  της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται  αναλογικά σε όλα τα μέλη της  
ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 27
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκρίνεται  
αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Η  προθεσμία  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/4  του  συνολικού  
συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών,  
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και  
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των 
υλικών  που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του 
παρόντος  άρθρου  καθορίζεται  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  έκδοσή  της  για  την  επιστροφή  των 
απορριφθέντων  υλικών  και  την  παραλαβή  τους  από  τον  προμηθευτή.  Εάν  η  παραλαβή  αυτή  γίνει  μετά  τη 
παρέλευση των πέντε (5)  πρώτων ημερών,  επιβάλλεται  πρόστιμο  στον  προμηθευτή 10% επί  της  αντίστοιχης  
συμβατικής  αξίας.  Σε  περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων,  τα  απορριφθέντα  υλικά  δεν  επιστρέφονται  στον 
ανάδοχο,  πριν  από  την  ολοκλήρωση  παράδοσης  από  αυτόν  των  υλικών  και  των  υπολοίπων  τμηματικών 
παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και 
του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του  
10%  επιβάλλεται  και  στην  περίπτωση  αυτή.  Μετά  την  παρέλευση  του  εικοσαημέρου  και  εφόσον  δεν 
παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά καταστρέφονται κατά 
την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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 θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον 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. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί 
και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα μπορεί να 
προβούν στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών  που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την 
προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία 
της ποσότητας που απορρίφθηκε.
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ΑΡΘΡΟ  28
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται  μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε  να υπογράψει  την σχετική 
σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  που  έγινε  στο  όνομα  του  και  από κάθε  
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτή,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν 
παρέδωσε τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 25 και 27 της  
παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
αναφέρονται  στα  άρθρα  33  και  35  της  αριθ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 29
Εγγυήσεις ποιότητας

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι άριστης ποιότητας  
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές  προδιαγραφές  της  προσφοράς,  ότι  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι οροί αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και 
ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
2.  Ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν  
διαπιστώσουν  ότι  παραβιάζονται  οι  παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του  προμηθευτή.  Ο  προμηθευτής  έχει  την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου και των Νομικών του προσώπων κάθε ποσότητα 
των ειδών που προμήθευσε, μέσα σε προθεσμία που θα του ορίζεται από το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο, αφότου  
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προς προμήθεια ειδών  και αποστολής στο Δήμο και  
στα Νομικά του Πρόσωπα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Αν ο προμηθευτής καταστεί  υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου κηρύσσεται  έκπτωτος, με όλες τις  
νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 30
Τρόπος Πληρωμής

1. Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, από το Δήμο Χανίων και τα Νομικά 
του Πρόσωπα, μέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των 
σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία 
ελέγχων και διαδικασιών και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος 
από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
2. Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή πέρα των τριάντα (30) 
ημερών μετά από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16.02.2011 για  την  καταπολέμηση  των καθυστερήσεων  πληρωμών  στις 
εμπορικές  συναλλαγές",  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον 
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας  
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 31
Διάθεση Τευχών -Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης-Δαπάνες

Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται  σε έντυπη μορφή από το Γραφείο  
Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες,  από  την  επόμενη  της  πρώτης  δημοσίευσης  μέχρι   την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα   πριν  από  την 
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ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου  : http://  www.chania.gr  . 
Στην περίπτωση παραλαβής  της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier),  ο ∆ήµος  Χανίων δεν έχει  καμιά 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων 
βαρύνει τον υποψήφιο.
Σύμφωνα  με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, όπως ισχύει, οι δαπάνες δημοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από  τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές  που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι µε τη διαδικασία, µε την 
προσκόμιση  των  νόµιµων  παραστατικών.  Ατυχήματα,  ζημιές  και  όλες οι  νόμιμες  κρατήσεις  βαρύνουν  τον/ους 
ανάδοχο/ους χωρίς καµιά ευθύνη και  υποχρέωση του Δήμου.  ∆εν είναι δυνατή η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη 
απαίτηση  του  προμηθευτή  για  επιπλέον  καταβολή  αποζημιώσεως  σε  αυτόν  για  τις  παραπάνω  δαπάνες. 
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί  κατά τα νόμιμα και το πλήρες κείμενο αυτής θα αναρτηθεί στο κατάστημα 
του Δήμου Χανίων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ενώ επίσης θα αποσταλεί στα επιμελητήρια και 
στους λοιπούς φορείς. 
                                                                                              ΑΡΘΡΟ 32
                                                                                             Λοιποί Όροι

Για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί 
προμηθειών Ο.Τ.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
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