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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  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.)).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

• Της   με  αριθμό  11389/ΦΕΚ  185  Β’/23-3-1993  απόφασης  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Ενιαίος  Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

• Του  N.  3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος α 87/2012)

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• 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. 

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

• 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. 

• 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.

Η  συνολική  προμήθεια  φαρμάκων και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού προϋπολογίσθηκε  στο  ποσό  των 
106.545,19 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 18.904,47 ευρώ, δηλαδή σύνολο 125.449,66 ευρώ.

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 Χανιών έτους 2014 (Κ.Α. 10-
6631.001),  τους προϋπολογισμούς εξόδων των Νομικών Προσώπων: (α)  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2014 (Κ.Α. 6283),  (β)  
Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. έτους 2014 (Κ.Α.64.08.02.01), (γ) Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ετών 2014-2015 (Κ.Α. 10-
6681 και 10-6481.005) και (δ) Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. έτους 2014 (Κ.Α. 10-6681, 15-6681.001, 15-6681.002 και 15-6681.003).

Τεχνική Έκθεση                                                                                                                                                                                 Σελ. 1 από 4

http://www.chania.gr/


Ειδικότερα η προμήθεια αφορά, τις εξής ομάδες ανά φορέα προμήθειας :

 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Η  συνολική προμήθεια  φαρμάκων και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού για  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 6.920,66 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 905,73 ευρώ, δηλαδή σύνολο 
7.826,39 ευρώ και αναλύεται στις εξής ομάδες: 

 Ομάδα 1:     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-   Προμήθεια Φαρμάκων
              Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.106,42 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 201,92 €, σύνολο 3.308,34 € 

 Ομάδα 2:     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-   Προμήθεια ειδών οξυγονοθεραπείας
              Ενδεικτικός προϋπολογισμός 429,59 €, πλέον ΦΠΑ 23% 98,81 €, σύνολο 528,40 € 

 Ομάδα 3:     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-   Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
              Ενδεικτικός προϋπολογισμός  3.384,65 €, πλέον ΦΠΑ 605,00 €, σύνολο 3.989,65 €  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Η  συνολική  προμήθεια  φαρμάκων και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού για  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  προϋπολογίσθηκε  στο  ποσό των 3.751,05 ευρώ και  επιπλέον Φ.Π.Α.  430,17 ευρώ,  δηλαδή σύνολο 
4.181,22 ευρώ και αναλύεται στις εξής ομάδες:

 Ομάδα 4: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.-    Προμήθεια Φαρμάκων 
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  2.325,71 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 151,17 €, σύνολο 2.476,88 €

 Ομάδα 5: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.-    Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  1.425,34 €, πλέον ΦΠΑ  279,00 €, σύνολο 1.704,34 €

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :   ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.)
Η συνολική προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ. - Κ.Α.Μ. 
προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 7.764,56 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α.  1.321,02 ευρώ, δηλαδή σύνολο 9.085,58 
ευρώ και αναλύεται στις εξής ομάδες:

 Ομάδα 6: Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ-ΚΑΜ-   Προμήθεια  Φαρμάκων
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  901,19 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 58,58 €, σύνολο  959,77 € 
 

 Ομάδα 7: Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ-ΚΑΜ-   Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  6.863,37 €, πλέον ΦΠΑ 1.262,44 €, σύνολο  8.125,81 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Η  συνολική  προμήθεια  φαρμάκων και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού για  τις  ανάγκες  του  Δημοτικού 
Γηροκομείου  προϋπολογίσθηκε  στο  ποσό  των  78.769,35  ευρώ και  επιπλέον  Φ.Π.Α.  14.958,70 ευρώ,  δηλαδή 
σύνολο 93.728,05 ευρώ και αναλύεται στις εξής ομάδες:

 Ομάδα 8  :   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ –   Προμήθεια Φαρμάκων
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 8.309,22 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 540,10 €, σύνολο 8.849,32 € 

 Ομάδα 9  :   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ –   Προμήθεια πανών 
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 31.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 7.245,00 €, σύνολο 38.745,00 € 

 Ομάδα 10  :   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ –   Προμήθεια ειδών κατάκλισης, οξυγονοθεραπείας 
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.721,77 €, πλέον ΦΠΑ 23% 1.546,01 €, σύνολο 8.267,78 € 
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 Ομάδα 11  :   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ –   Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 32.238,36 €, πλέον ΦΠΑ 5.627,59 €, σύνολο 37.865,95 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
Η  συνολική  προμήθεια  φαρμάκων και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού για  τις  ανάγκες  του  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 9.339,57 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α.  1.288,85 ευρώ, δηλαδή σύνολο 10.628,42 
ευρώ και αναλύεται στις εξής ομάδες:

 Ομάδα 12  :   Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.   –   Προμήθεια Φαρμάκων
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.878,92 €, πλέον ΦΠΑ 6,5% 187,13 €, σύνολο 3.066,05 € 

 Ομάδα 13  :   Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.   –   Προμήθεια ειδών ηλεκτροθεραπείας
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 24,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 5,52 €, σύνολο 29,52 € 

 Ομάδα 14  :   Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.   –   Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού
             Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.436,65 €, πλέον ΦΠΑ 1.096,20 €, σύνολο 7.532,85 € 

Αναλυτικά  τα  είδη,  οι  ποσότητες  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  τους  αναφέρονται  στο  τεύχος  «Τεχνικές 
προδιαγραφές –Ενδεικτικός προϋπολογισμός».

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.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι : 
(α)  για τα  φάρμακα το μεγαλύτερο 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  ακράτειας,  τα  είδη  κατάκλισης  και 
οξυγονοθεραπείας και τα είδη ηλεκτροθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή,
για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και  
των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Η παραπάνω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
και των τεσσάρων (4) ανωτέρω αναφερόμενων Νομικών του Προσώπων, αλλά οι συμβάσεις θα υπογραφούν από 
τον κάθε φορέα ξεχωριστά.

Ο φορέας προμήθειας (Δήμος Χανίων / Νομικά  Πρόσωπα) δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ειδών και των ποσοτήτων που αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η  
προμήθεια του συνόλου των ειδών και ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί σε αυτή την 
απαίτηση.

Ο προμηθευτής ή (οι προμηθευτές)  στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παραδώσει  
τα προς προμήθεια είδη ανά φορέα προμήθειας  ως εξής:

1)  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του 
Δήμου Χανίων 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.

2) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δ.Ε.Υ.Α.Χ.- 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 
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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 δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

3) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.- 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.

4) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ   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 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 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

5) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  Η προμήθεια θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ενός (1) έτους από 
την  υπογραφή  της  σύμβασης  κατόπιν  σχετικής  έκδοσης  εντολής  παραγγελίας  από  το  Νομικό  Πρόσωπο,  οι 
παραδόσεις  που αφορούν στους Παιδικούς Σταθμούς θα παραδίδονται στο χώρο που στεγάζονται αυτοί (βλ.  
Παράρτημα  ΙΙ),  ενώ  οι  παραδόσεις  που  αφορούν  τις  λοιπές  δομές  που  εποπτεύει  το  Νομικό  Πρόσωπο  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.

                                          
Χανιά, Μάρτιος 2014

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ           ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ             ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά,  Μάρτιος 2014

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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