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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 . 8 3 9 , 4 2 €  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών  πρώτων βοηθειών ( φάρμακα , 

υγειονομικό υλικό ) η οποία θα καλύψει τις ανάγκες  του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων του Δήμου, καθώς και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 εώς και 31-08-2020 και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Την Υπουργική Απόφαση  με αριθμ οικ.32205/Δ10.96/2-10-2013(ΦΕΚ Β2562)  

  «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας»,  

2.Τον  χωροταξικό σχεδιασμό των κτιρίων στα οποία υπάρχουν εργαζόμενοι καθώς και  την 

κατανομή του προσωπικού σε αυτά  

3. Τα  γραπτά αιτήματα  των φορέων με τους επισυναπτόμενους πίνακες αναγκών τους σε 

φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό  στο Τμήμα Προμηθειών και το Τμήμα Παιδείας  του 

Δήμου. 

4. Τις συστάσεις του ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Εμμ.Παππά   

Πρόκειται για σκευάσματα και είδη που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και έχουν τις 

σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΦ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). 

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης παραγωγής (να 

μεσολαβούν τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους), συσκευασμένα σε 

κατάλληλη συσκευασία και να αναγράφουν στη συσκευασία του την εμπορική ονομασία, 

την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, την ημερομηνία λήξης, τον αριθμό 

παρτίδας, το όνομα και την διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και τον αριθμό 

της άδειας κυκλοφορίας. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

        
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ % Φ.Π.Α  Φ.Π.Α 

1 
ΓΑΝΤΙΑ  SMALL  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
100τεμ (latex - με πούδρα) ΚΟΥΤΙ 22 

4,03 
88,66 24,00% 21,28 

2 
ΓΑΝΤΙΑ  MEDIUM  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
100τεμ (latex - με πούδρα) ΚΟΥΤΙ 36 

4,03 
145,08 24,00% 34,82 

3 
ΓΑΝΤΙΑ  LARGE  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
100τεμ (latex - με πούδρα) ΚΟΥΤΙ 13 

4,03 
52,39 24,00% 12,57 

4 ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΠΟΒΙΔΟΝΗ 30ML ΤΕΜ. 23 1,72 39,56 6,00% 2,37 

5 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 
300ml/70ο βαθμών ΤΕΜ. 108 

1,95 
210,60 6,00% 12,64 

6 
ΝΕΟΜΙΚΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ για 
τοπική αντιμικροβιακή δράση (τύπου ΤΕΜ. 13 6,32 82,16 6,00% 4,93 



Pulvo) 

7 ΒΑΜΒΑΚΙ 70γρ ΤΕΜ. 72 0,88 63,36 13,00% 8,24 

8 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ULTRA TOUCH 
(50 τμχ) ΤΕΜ. 36 

17,26 
621,36 13,00% 80,78 

9 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ULTRA TOUCH 
(50 τμχ) ΤΕΜ. 16 

4,03 
64,48 24,00% 15,48 

10 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc ΤΕΜ. 180 0,16 28,80 24,00% 6,91 

11 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc ΤΕΜ. 865 0,16 138,40 24,00% 33,22 

12 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20cc ΤΕΜ. 430 0,32 137,60 24,00% 33,02 

13 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ 60 ΜL ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΕΜ. 36 0,48 17,28 24,00% 4,15 

14 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 21GX3/4 ΤΕΜ. 360 0,40 144,00 24,00% 34,56 

15 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΠΛΕ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G 
0,60X25 cm ΤΕΜ. 360 0,06 21,60 24,00% 5,18 

16 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΤΕΜ. 4 1,48 5,92 24,00% 1,42 

17 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΕΜ. 360 

0,24 
86,40 24,00% 20,74 

18 
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15X15 cm 
10τμχ ΚΟΥΤΙ 40 

0,88 
35,20 13,00% 4,58 

19 ΓΑΖΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 10x10 cm ΤΕΜ. 23 0,44 10,12 13,00% 1,32 

20 ΓΑΖΕΣ 36X40 cm 10 τμχ ΚΟΥΤΙ 18 1,59 28,62 13,00% 3,72 

21 ΓΑΖΕΣ 15X30 cm 10 τμχ ΚΟΥΤΙ 30 1,33 39,90 13,00% 5,19 

22 ΓΑΖΕΣ FUCIDIN ΤΕΜ. 13 8,37 108,81 6,00% 6,53 

23 ΓΑΖΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 10X15 cm ΤΕΜ. 18 0,62 11,16 13,00% 1,45 

24 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΕΜ. 7 16,13 112,91 24,00% 27,10 

25 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 
HANSAPLAST) ΜΙΧ 30 τμχ ΤΕΜ. 19 2,21 41,99 13,00% 5,46 

26 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 
LEFCOPLAST) 1,25*5 εκ ΤΕΜ. 12 2,21 26,52 13,00% 3,45 

27 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΧΑΠΙΑ 500MG 
τύπου DEPON TABL. BT X20 ΤΕΜ. 13 0,94 12,22 6,00% 0,73 

28 
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΣΙΡΟΠΙ 150ML 
τύπου DEPON ΤΕΜ. 6 2,13 12,78 6,00% 0,77 

29 
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΜΥΙΚΟΥΣ 
ΠΟΝΟΥΣ 100γρ/1% ΤΕΜ. 4 7,26 29,04 6,00% 1,74 

30 ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1lt ΤΕΜ. 2 5,65 11,30 24,00% 2,71 

31 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ  250ML ΤΕΜ. 18 1,42 25,56 6,00% 1,53 

32 ΟΞΥΖΕΝΕ 240ML ΤΕΜ. 16 2,25 36,00 6,00% 2,16 

33 
ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ + ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ  
ΚΡΕΜΑ  ΤΕΜ. 4 8,96 35,84 6,00% 2,15 

34 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 270 0,30 81,00 24,00% 19,44 

35 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΩΒ ΤΕΜ. 270 0,30 81,00 24,00% 19,44 

36 
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ   10X10 
cm KOYTI 20 

1,59 
31,80 13,00% 4,13 

37 ΓΑΖΕΣ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ  10Χ20 cm ΤΕΜ. 45 0,80 36,00 13,00% 4,68 

38 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 1lt ΤΕΜ. 25 7,26 181,50 24,00% 43,56 

39 ΛΙΔΟΚΑΪΝΗ  ΣΕ ΣΠΡΕΊ ΤΕΜ. 7 10,60 74,20 6,00% 4,45 

40 ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ ΧΑΠΙΑ 500MG ΤΕΜ. 4 2,00 8,00 6,00% 0,48 

41 

ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ, 
ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΝΘΟΛΗ (ΤΥΠΟΥ 
COUNTERPAIN)  ΤΕΜ. 32 5,58 178,56 6,00% 10,71 



42 

GEL ΜΕ MENTHA ARVENSIS 
HAMAMELIS VIRGINIANA, 
ΕCHINACEA PURPUREA ARNICA 
MONTANA, ARNICA MONTANA που 
αναζωογονεί και τονώνει τα 
κουρασμένα μέρη του σώματος, 
αντιρευματική αντιφλεγμονώδη 
δράση, αντικνησμώδη δράση, (τύπου 
SportGel) ΤΕΜ. 13 7,90 102,70 24,00% 24,65 

43 

ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΕΤΟΦΑΙΝΑΜΑΤΗ, μη 
στεροειδές αντιφλεγμονώδες 
φάρμακο για τοπική εξωτερική χρήση 
10% (τύπου Roiplon) ΤΕΜ. 2 7,10 14,20 6,00% 0,85 

44 ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ 14*28CM ΤΕΜ. 10 7,26 72,60 24,00% 17,42 

45 ΠΑΓΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ. 32 2,02 64,64 24,00% 15,51 

46 ΨΥΚΤΙΚΟ 400ML ΤΕΜ. 45 3,63 163,35 24,00% 39,20 

47 

ΜΗΛΕΪΝΙΚΗ ΔΙΜΕΘΙΝΔΕΝΗ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ GEL για ήπια αντιχολινεργική 
και ηρεμιστική δράση (τύπου Fenistil 
Gel) 

ΤΕΜ. 18 4,69 84,42 6,00% 5,07 

48 ΒΑΜΒΑΚΙ ΑIMOΣΤΑΤΙΚΟ 2gr ΤΕΜ. 10 4,42 44,20 13,00% 5,75 

49 ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΠΟΒΙΔΟΝΗ 240ML ΤΕΜ. 18 3,11 55,98 6,00% 3,36 

50 
TAPE (ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ 
ΤΑΙΝΙΑ)3,75*5Μ ΤΕΜ. 22 

4,84 
106,48 24,00% 25,56 

51 ΑΡΑΧΝΗ ΓΙΑ TAPE ΤΕΜ. 8 3,23 25,84 24,00% 6,20 

52 
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
50 τμχ με λάστιχο  ΚΟΥΤΙ 4 

3,23 
12,92 24,00% 3,10 

53 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ 100τεμ ΚΟΥΤΙ 3 2,42 7,26 24,00% 1,74 

54 
ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ (eco - 
50cm-50m) ΤΕΜ. 6 

4,03 
24,18 24,00% 5,80 

55 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 50x27x25 ΤΕΜ. 5 30,64 153,20 24,00% 36,77 

56 ΒΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 200ΓΡ ΤΕΜ. 3 2,42 7,26 24,00% 1,74 

Σύνολο Καθαρής Αξίας     4.136,91     

Φ.Π.Α.     702,51     

Γενικό Σύνολο Δαπάνης     4.839,42     

 

Η παράδοση των ποσοτήτων  θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 

υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του προέδρου του Ν.Π.Δ..Δ. και ταυτόχρονη ενημέρωση του 

γραφείου προμηθειών του αντίστοιχου νομικού προσώπου .  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 

και μόνο κατόπιν αυτής, να εφοδιάσει  τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα  με την παραγγελθείσα 

ποσότητα των ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού . 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην έδρα του Δήμου στο Νέο Δημαρχείο στο 

Χρυσό Σερρών. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 
    Χρυσό 11-12-2019                                                          Χρυσό 11-12-2019                             
 Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.                  
   
                    
ΒΑΣΙΛΗΣ  ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                                                        ΧΡ. ΜΕΛΛΙΟΥ 
    Πολιτικός Μηχανικός                                                         Οικονομολόγος 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

1.Διμενυδρινάτη + Νικοτινικό οξύ+ Υδροχλωρική Πυριδοξίνη(120mg+75mg+30mg) ως 

αντιεμετικό ,αντιιλιγικό συσκευασία κουτί που περιέχει 2 blisters με 10 κάψουλες βραδείας 

αποδέσμευσης. 

2.Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου (Φυσιολογικός ορός) Ισοτονικό διάλυμα φορέας 

ή διαλύτης για παρεντερική χορήγηση φαρμάκων διαμέσου της ενδοφλέβιας, ενδομυϊκής ή 

υποδόριας οδού. συσκευασία σάκος 500ml. 

3.Ιωδιούχος Ποβιδόνη διάλυμα αντισηπτικό εξωτερικής χρήσης σε περιπτώσεις τραυμάτων 

και εγκαυμάτων , συσκευασία σε φιάλη 240ml Διάλυμα 10%, . 

4.Ιωδιούχος Ποβιδόνη αλοιφή αντισηπτικό ευρέως φάσματος για θεραπεία και πρόληψη 

μολύνσεων ,μικροτραυμάτων , εκδορών και μικροεγκαυμάτων , μυκητιάσεων 

,πυοδερματίτιδων συσκευασία σωληνάριο με αλοιφή εξωτερικής χρήσης 30g. 

5.Καπτοπρίλη ενδείκνυται για την υπέρταση , χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και για 

έμφραγμα του μυοκαρδίου συσκευασία κουτί 14 δισκίων 50mg . 

6.Καταλάση ήπατος αλόγου +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23 mg (horse liver 

catalase+Neomicyn sulfate) ως επουλωτικό , αντιμολυσματικό αερόλυμα συσκευασία φιάλη 

με αερόλυμα 76mg. 

7.Κολλοειδές πολυμερές οξύ + αργινίνη γέλη (υδροενεργό επίθεμα) για εγκαύματα 

συσκευασία κουτί με σωληνάριο(γέλη) 50 gr. 

8.Μεκλοζίνη ως αντιεμετικό , αντιιλιγγικό και για παθήσεις του λαβύρινθου .συσκευασία 

κουτί των 10 δισκίων των 30mg. 

9.Μηλεϊνική Διμεθινδένη αντισταμινικό για τοπική χρήση , αντικνησμώδες σε  

συσκευασία κουτί με γέλη 0,1% , 30g . 

10.Νιφεπιδίνη 30 mg  για περιπτώσεις υπέρτασης και στηθάγχης σε δισκία . 

11.Οινόπνευμα λευκό 70 ο για απολύμανση , με αντισηπτική δράση σε συσκευασία 300 ml 

12.Παρακεταμόλη αναβράζουσα 500mg για αναλγητική και αντιπυρετική δράση σε 

συσκευασία 20 δισκίων. 

13.Παρακεταμόλη απλή 500mg για αναλγητική και αντιπυρετική δράση σε συσκευασία 20 

δισκίων. 

14.Σπρέι κατακλίσεων για την προστασία του ερεθισμένου δέρματος με ενυδατική και 

αντιβακτηριδιακά , για επούλωση τραυμάτων μικρού βάθους . 

15.Υδροξείδιο του αργιλίου + Υδροξείδιο του μαγνησίου + Σιμεθικόνη 200+200+25mg Για 

εξουδετέρωση της γαστρικής έκκρισης (αντιόξινο) κουτί 50 δισκίων . 



16.Υδροχλωρική λοπεραμίδη Για την αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας διάρροιας σε 

συσκευασία κουτί 6 χαπιών των 2mg 

17.Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% (Οξυζενέ) Να είναι ήπιο αντισηπτικό και απολύμανσης 

τραυμάτων,για εξωτερική δερματική χρήση Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 1000ml. 

18.Φουροσεμίδη Ανήκει στα ισχυρά διουρητικά της αγκύλης. Για χρήση σαν φάρμακο 

παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος σε συσκευασία 12 δισκίων 40 mg 

19.Φουσιδικό οξύ + κορτιζόλη (2+1)% κρέμα δερματική ως αντιβιοτική και αντιμικροβιακή 

αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις συσκευασία σωληνάριο με κρέμα εξωτερικής χρήσης 15g 

20.Φουσιδικό οξύ + βιταμεθαζόνη 2%+1% κρέμα ως αντιφλεγμονώδης , αντικνησμώδης 

αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης συσκευασία σωληνάριο 30g 

21.Αμοξυκιλλήνη + Κλαβουλανικό οξύ αντιβίωση , θεραπεία οξειών λοιμώξεων συσκευασία 

12 δισκίων των 500+125mg 

22.Κλαριθρομυκίνη αντιβίωση για θεραπεία λοιμώξεων του ανωτέρω και κατωτέρω 

αναπνευστικού συσκευασία κουτί 21δισκίων 500mg σε blister. 

23.Αμοξυκιλλίνη αντιβίωση για θεραπεία λοιμώξεων του ανωτέρω και κατωτέρω 

αναπνευστικού συσκευασία κουτί με 24 δισκία των 500mg. 

24.Σαλβουταμόλη ως αντιασθματικό- βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 

συσκευασία εισπνεόμενο 200 δόσεων 100mcg . 

25.Αμβροξόλη Σιρόπι ρευστοποίησης βλεννωδών εκκρίσεων αναπνευστικής οδού 

συσκευασία φιαλίδιο 30mg/5ml των 200ml. 

26.Ρανιτιδίνη για ευερέθιστο έντερο(δυσπεψία) συσκευασία κουτί με αναβράζοντα 10 

δισκία των 150mg . 

27.Ομεπραζόλη για δωδεκαδακτυλικό έλκος συσκευασία κουτί 14 καψακίων των 20mg. 

28.Δομπεριδόνη για ναυτία , έμετο συσκευασία φιάλη με διάλυμα 200ml x1mg/ml . 

29.Βουδεσονίδη για εποχιακή και χρόνια ρινίτιδα συσκευασία ρινικό εκνέφωμα , 

εναιώρημα σταθερών δόσεων 0,5mg/ml. 

30.Δινιτρικός Ισοσορβίτης υπογλώσσια δισκία κατά της στηθάγχης και της καρδιακής 

ανεπάρκειας, συσκευασία κουτί 40 δισκίων των 5mg. 

31.Λακτουλόζη για δυσκοιλιότητα συσκευασία φιάλη 3,335g/5ml FL X300ml.  

32.Βουταμιράτη για ξηρό μη παραγωγικό βήχα συσκευασία 30mg/δισκία 10. 

33.Δεσλοραταδίνη αντιαλλεργικό πόσιμο διάλυμα για αλλεργική ρινίτιδα συσκευασία 

0,5mg/ml 

34.Μετοκλοπραμίδη ως αντιεμετικό που προάγει την κινητικότητα του εντέρου και 

κατωτέρου αναπνευστικού συσκευασία σιρόπι 1mg/125ml. 



35.Επινεφρίνη για αναφυλαξία , βαρύ αλλεργικό άσθμα συσκευασία αμπούλα 1mg/ml 

36.Φυσιολογικός παιδικός ορός αποστειρωμένοι για μύτη ή μάτια συσκευασία κουτί που 

περιέχει 30 περιέκτες των 5ml. 

37.Τεχνητά δάκρυα συσκευασία κουτί 30 αμπούλες μια χρήσης 0,4ml . 

38.Πολυβιταμίνες παιδικές χωρίς συντηρητικά συσκευασία άνω των 30 δισκίων. 

39.Αναπλαστική κρέμα για ενυδάτωση του ερεθισμένου & ευαίσθητου δέρματος 100g 

40.Stick αμμωνίας για τσιμπήματα εντόμων-τσουχτρών 15-20ml. 

41.Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουπικό 50-100ml σε μορφή spray ή roll on ή lotion ή gell . 

42.Αντιφθειρική λοσιόν φιλική προς τα μαλλιά & το δέρμα, εξουδετερώνει τις ψείρες και τις 

καθιστά αδρανείς σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Δεν περιέχει άρωμα, αιθέρια έλαια και 

οινόπνευμα. Δεν περιέχει εντομοκτόνα, δερματολογικά ελεγμένη, να απομακρύνει την 

κόνιδα από την τρίχα. Κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 6 

μηνών. Συσκευασία 100-150ml. 

43.Βάμμα ιωδίου για αντισηπτική και απολυμαντική εξωτερική χρήση σε συσκευασία 65 ml 

44.Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) για την αντιμετώπιση κεφαλαλγιών , νευραλγιών , 

μυαλγιών,οδονταλγιών σε συσκευασία 290 δισκίων x500 mg 

45.Αντισηπτικό κολλύριο ή οφθαλμικό διάλυμα Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου και 

αποσταγμένου νερού για πλύση σε αμπούλα των 20 ml. 

46.Λεβοσετιριζίνη για αντιισταμινική χρήση σε συσκευασία δισκίων 5 mg 

47.Μετρονιδαζόλη αντιμικροβιακό, αντιπαρασιτικό σε συσκευασία δισκίων 500  

mg 

48.Κεφουροξίμη ισχυρό βακτηριοκτόνο έχει δράση έναντι μεγάλου αριθμού κοινών 

παθογόνων σε συσκευασία δισκίων 500 mg 

49.Κλινδαμυκίνη για βακτηριοστατική δράση ενέσιμο διάλυμα των 600 mg 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

Βαμβάκι 100γρ. Να είναι 100% καθαρό. Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 70gr. 

Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ Να κόβεται με το χέρι, υποαλλεργική αεριζόμενη 

Γάζες για τραύματα με αντιβίωση Να είναι εμποτισμένες με αντιβίωση. Να βρίσκονται σε 

φάκελο ερμητικά κλειστό. Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 8×8 cm 

Γάζες μεγάλες Να είναι αποστειρωμένες. Να είναι κατασκευασμένες από 100% βαμβάκι. 

Να μην έχει ατέλειες (ξέφτια, χνούδια). Να είναι μεγέθους 36Χ40 cm. Να είναι σε 

συσκευασία τουλάχιστον 10 τεμαχίων. 



Γάζες μικρές Να είναι αποστειρωμένες. Να είναι κατασκευασμένες από 100% βαμβάκι. Να 

μην έχει ατέλειες (ξέφτια, χνούδια). Να είναι μεγέθους 17Χ30 cm . Να είναι σε συσκευασία 

τουλάχιστον 10 τεμαχίων. 

Αποστειρ. οφθαλμικές γάζες απορροφητικές αποστειρωμένες σε σχήμα οβάλ. Να είναι 

κατασκευασμένες εξωτερικά από υλικό υψηλής απορροφητικότητας. Εσωτερικά να έχουν 

φυσικό βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας και αντοχής προκειμένου να προσφέρει 

εξαιρετική αίσθηση απαλότητας και άνεσης. Είναι κατασκευασμένα και αποστειρωμένα με 

ακτινοβολία «γ» και συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία από πλαστικό και χαρτί για την 

καλύτερη και ασφαλέστερη φύλαξη και χρήση του προϊόντος. 

Αιμοστατικές γάζες , να σταματάει γρήγορα και αποτελεσματικά την αιμορραγία. Να 

εφαρμόζει εύκολα στο τραύμα. Να μην προκαλεί επιπλοκές στον ανθρώπινο οργανισμό. Να 

παρέχει αντιμικροβιακή προστασία στην πληγή .Να αφαιρείται εύκολα από το τραύμα με 

απλή πλύση με αποστειρωμένο ορό. Να είναι συσκευασμένη σε πρακτική συσκευασία που 

ανοίγει εύκολα με το ένα χέρι, ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο μέσα στα φαρμακεία Α' 

βοηθειών. 

Απορροφητική γάζα αποστειρωμένη από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα ,μια 

γάζα ανά φάκελο , διπλωμένα άκρα κάθε γάζας, για να μην εξέχουν κλωστές . 

Αποστειρωμένη γάζα 5cmx5cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα ,μια γάζα 

ανάφάκελο ,διαστάσεων 5 cmx5cm 

Αποστειρωμένη γάζα 5cmx10cm από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα ,μια γάζα 

ανά φάκελο ,διαστάσεων 5 cmx 10cm. 

Αποστειρωμένη γάζα 15 cmx15cm σε συσκευασία των 5 τεμαχίων από υψηλής ποιότητας 

100% βαμβακερή γάζα ,διαστάσεων 15 cmx15 cm 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης Να είναι αποστειρωμένα. Να είναι μίας χρήσης. Να είναι 

ανθεκτικά και ασφαλή. Να είναι σε συσκευασία του ενός.  

Χειρουργικά γάντια Νο 7 αποστειρωμένα ελαφρώς πουδραρισμένα σε ατομική 

συσκευασία.  

Γλωσσοπίεστρα Αποστειρωμένα ξύλινα μιας χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων 

Επίδεσμοι ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4 Να ασφαλίζει με γατζάκια .Να είναι εύκολος στη χρήση 

του. Να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη σε τραυματισμένους μύες, συνδέσμους-

αδύναμες στραμπουλιγμένες αρθρώσεις. Να είναι σύνθεσης βαμβάκι, πολυαμιδίου και 

ελαστίνης. Να έχει μέγεθος 8cm. 

Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί 6Χ4. Να ασφαλίζει με γατζάκια .Να είναι εύκολος στη χρήση 

του. Να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη σε τραυματισμένους μύες, συνδέσμους-



αδύναμες στραμπουλιγμένες αρθρώσεις. Να είναι σύνθεσης βαμβάκι, πολυαμιδίου και 

ελαστίνης .Να έχει μέγεθος 6cm. 

Τριγωνικός επίδεσμος να έχει επαρκή υποστήριξη για επείγουσα ανάγκη ακινητοποίησης 

άνω άκρων, να συγκρατεί το χέρι σταθερά και σε κατάλληλη θέση, να είναι ανθεκτικός σε 

σχισίματα και νερά,να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσης , διαστάσεων 

90*127 cm. 

 Αιμοστατικός επίδεσμος αποστειρωμένος με επίθεμα για χρήση σε τραύματα με βαριά 

αιμορραγία, να καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο, αποστειρωμένη συσκευασία μεγάλης 

απορροφητικότητας διαστάσεων 12*12 cm , να μην κολλάει στο τραύμα και να αφαιρείται 

εύκολα, να έχει εύκολη και γρήγορη εφαρμογή ακόμη και με το ένα χέρι ,να μπορεί να 

αποθηκευτεί ακόμη και σε μικρά ατομικά φαρμακεία. 

Επίδεσμος 2,50*0,05 m επίδεσμοι που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα 

σύστασης βαμβάκι, Πολυαμίδιο και Ελαστίνη καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς 

ενώσεις) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών διαστάσεων 2,50*0,05 m . 

Επίδεσμος 2,50 * 0,01 m επίδεσμοι που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά 

νήματα σύστασης βαμβάκι, Πολυαμίδιο και Ελαστίνη καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και 

χωρίς ενώσεις) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών διαστάσεων 2,50 * 

0,01 m. 

Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί τύπου Tensoplast , υποαλλεργικοί με κατά μήκος 

ελαστικότητα. Η ελαστικότητά τους να ανέρχεται σε περίπου 60% ,να προσφέρουν καλή 

συμπίεση με μικρή πίεση, να είναι ανεκτοί από το δέρμα 10cm x4.5 m. 

 Επιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα 10Χ72χιλ. Να είναι υποαλλεργικά και 

αδιάβροχα,ελαστικά & άνετα . Να επιτρέπουν τον αερισμό του τραύματος χωρίς να 

κολλάνε πάνω του. 

Νεφροειδές μιας χρήσης με χωρητικότητα τουλάχιστον 800 ml .Να είναι αδιάβροχα και να 

μπορούν να συγκρατήσουν υγρά . 

Σύριγγες 2,5 cc Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα. Η 

υψηλή διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της 

ανάμειξης και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την 

εύκολη ανάγνωση και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου. Σε ατομική 

συσκευασία. 

Σύριγγες 5 cc Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα. Η υψηλή 

διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης 

και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη 



ανάγνωση και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου. Σε ατομική 

συσκευασία. 

Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης Σύριγγα ινσουλίνης αποστειρωμένη 1 ml με βελόνα . Η 

βελόνα είναι προσαρμοσμένη στην σύριγγα. Σε ατομική συσκευασία. 

Σκαρφιστήρες freestyle precision αποστειρωμένες βελόνες για χρήση σε συστήματα 

ελέγχου σακχάρου αίματος . Σε περίπτωση που θα προσφερθεί άλλο θα πρέπει να είναι 

συμβατό με το μετρητή που θα προσφερθεί. 

Ταινίες σακχάρου freestyle precision για χρήση σε συστήματα ελέγχου σακχάρου αίματος . 

(σε περίπτωση που θα προσφερθεί άλλης εταιρίας θα χορηγηθεί δωρεάν ο μετρητής). 

Ταινίες χοληστερίνης Accutrent cholesterol Ταινίες για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

χοληστερίνης σε πρόσφατο (χωρίς αντιπηκτικό)αίμα. Κατάλληλες για μετρήσεις από τον 

ίδιο τον ασθενή. Για χρήση με τους μετρητές Accutrent cholesterol μετράει την ολική 

χοληστερίνη του αίματος και διατίθεται σε κουτί των 25τεμ. 

Λευκοπλάστης υφασμάτινη ταινία , να κόβεται με το χέρι, να παρέχει ισχυρή και σταθερή 

εφαρμογή στο δέρμα ακόμα και όταν βραχεί, δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες και 

επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος, διαστάσεων6 cm x 1 m. 

Λευκοπλάστης με γάζα αποστειρωμένη να κόβεται με το χέρι, να παρέχει ισχυρή και 

σταθερή εφαρμογή στο δέρμα ακόμα και όταν βραχεί, δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες 

επιδερμίδες και επιτρέπει τον αερισμό του τραύματος, σε διαφορές διαστάσεις. 

Φλεβοκαθέτηρες 22G για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, να διατηρεί την 

ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, να επιτρέπει τη 

μεγάλη παραμονή στον ασθενή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επιπλοκών λόγω 

θρομβοφλεβίτιδας και τοπικών λοιμώξεων , να διαθέτει επίσης διαφανή θάλαμο για 

εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης.__ 

Φλεβοκαθέτηρες 20G για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, να διατηρεί την 

ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή, να επιτρέπει τη 

μεγάλη παραμονή στον ασθενή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επιπλοκών λόγω 

θρομβοφλεβίτιδας και τοπικών λοιμώξεων , να διαθέτει επίσης διαφανή θάλαμο για 

εύκολη οπτική επιβεβαίωση της φλεβοκέντησης. 

Αποστειρωμένες λαβίδες Μιας χρήσης ανατομικές λαβίδες από πλαστικό, με 

στρογγυλεμένα και πλατιά άκρα. Η ανάγλυφη λαβή εγγυάται ασφάλεια κατά τον χειρισμό 

ακόμη και με γάντια ή υγρά χέρια. Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία blister. 

Μάρτυρας αποστείρωσης Δείκτες αποστείρωσης ξηρού κλιβάνου. Κατάλληλοι για τη χρήση 

σε ξηρό κλίβανο. Κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου 



σε θερμοκρασία 121-134 βαθμούς Κελσίου. Διαστάσεις : Μήκος 50m. Η συσκευασία 

διαθέτει 250 τμ. 

Ταινία αποστείρωσης Ταινίες ελέγχου Ξηρής Αποστείρωσης λειτουργίας στους 160°C για 

να δώσει ορατά αποτελέσματα στα αποστειρωμένα αντικείμενα που εκτίθενται στον ξηρό 

αέρα ολοκληρωμένη χρωματική αλλαγή σε 7 Λεπτά στους 160°C , πλήρως ανιχνεύσιμη 

διαδικασία από τον δείκτη κατά την ξηρή αποστείρωση. Το αρχικό χρώμα του δείκτη 

αλλάζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αρχείο αποστείρωσης. Διατίθεται σε 

συσκευασία των 250 τεμαχίων 

Απολυμαντικό χειρουργικών επιφανειών Η μικροβιολογική του δράση να είναι άμεση, να 

λειτουργεί ως βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο 

(συμπεριλαμβανομένων των HBV/ΗΙV, Vaccinia, Papova), ενώ να καταπολεμά τα 

μυκοβακτηρίδια, τους αδενοϊούς και τους ροταϊούς. Να είναι κατάλληλο για απολύμανση 

χειρουργικών και ιατρικών επιφανειών. Σε συσκευασία 1 λίτρου. 

Απολυμαντικό διάλυμα χεριών με βάση την αιθανόλη για γρήγορη αντιμικροβιακή δράση 

συσκευασία 1.000ml. 

ΟΡΓΑΝΑ 

Θερμόμετρο απλό. Να είναι αναλογικά – μη τοξικά με υγρό μέτρησης φιλικό προς το 

περιβάλλον – υψηλής ακρίβειας +/-1οC , Κλίμακα θερμοκρασίας από 35 – 42οC. Να 

υπάρχει δυνατότητα πλήρους απολύμανσης και εύκολου καθαρισμού, χωρίς επιπρόσθετα 

αναλώσιμα. Η ένδειξη να παραμένει σταθερή και μετά την απομάκρυνση από τον ασθενή. 

Η θερμομέτρηση του ασθενούς να γίνεται σε χρόνο 1 – 1,5 min. 

Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό. Να εξασφαλίζει άνετες και ακριβής μετρήσεις .Να είναι κλινικά 

ελεγμένο. Να είναι εύκολο στην χρήση. 

Πιεσόμετρα με πουάρ με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο , ακουστικά από σιλικόνη , 

βαμβακερή περιχειρίδα με συνθετικό περίβλημα , πουάρ άμεσης επαναφοράς , κλειδί 

ρύθμισης μανόμετρου , υψηλής ποιότητας μανόμετρο , μαλακό τσαντάκι μεταφοράς. 

Νάρθηκας ποδιού που εξασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγμάτων 

ποδιού . 

Νάρθηκας χεριού που εξασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε περιπτώσεις καταγμάτων 

χεριού. 

Νάρθηκες από Zimmer Νάρθηκες αλουμινίου που είναι παραγεμισμένος στη μία πλευρά, 

και έχει σχεδιαστεί για νάρθηκας διαφόρων τραυματισμών. Ο νάρθηκας αλουμινίου είναι 

κατάλληλο για την θραύση στα χέρια, τα πόδια, και σε άλλους τομείς σε διάφορες 

διαστάσεις. 



Στιγμιαία παγοκύστη μιας χρήσης με συνθετικό πάγο που μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα 

και να διατηρήσει τη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στιγμιαία παγοκύστη 

βοηθάει αποτελεσματικά στην ψύξη και την ανακούφιση τραυμάτων και αιματωμάτων, σε 

χτυπήματα, μυϊκούς πόνους και διαστρέμματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις 

θερμοπληξίας και ηλίασης. 

Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου Είναι μια αντλία κενού που μπορεί να αφαιρέσει το 

δηλητήριο από την περιοχή ενός δαγκώματος ακίνδυνα και ανώδυνα. Να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι, ακόμη και σε σημεία που είναι δύσκολο να τα φτάσετε. Η 

δύναμη αναρρόφησης της είναι αυτή που απαιτείται.Λειτουργεί με συνεχόμενα πατήματα 

του εμβόλου όπως αυτά μιας κοινής σύριγγας (όχι τραβήγματα του εμβόλου), τα οποία 

αυξάνουν συνεχώς την πίεση κενού έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ακίνδυνη 

αναρρόφηση του δηλητηρίου. Διαθέτει δύο επιστόμια, ένα στρογγυλό μεγάλο για άντληση 

δηλητηρίου από φίδια ή μεγάλα τσιμπήματα και ένα παραλληλόγραμμο και μικρότερου 

εμβαδού για άντληση δηλητηρίου από τσιμπήματα εντόμων. 

Κουτί Α΄ βοηθειών φαρμακείο εργασίας σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΦΕΚ B' 

2562/2013. με κομψό και πρακτικό σχεδιασμό, να έχει ευρύχωρο εσωτερικό με ιαχωριστικά 

να είναι αεροστεγές με ανθεκτική κατασκευή να διαθέτει επιτοίχια βάση στήριξης . 

Συσκευή παροχής οξυγόνου Φορητή φιάλη οξυγόνου μιας χρήσης, 8 λίτρων καθαρού 

οξυγόνου χωρίς πρόσθετες ουσίες για 80 περίπου εισπνοές για χρήση σε περιπτώσεις 

δυσκολίας αναπνοής. 

 Συσκευή Αμπου ενηλίκων μιας χρήσης να έχει εργονομικό σχεδιασμό να είναι ελαφρύ και 

εύκολο στην χρήση ,να έχει χειρολαβή με σταθερό κράτημα .Η συσκευή να περιλαμβάνει 

τον ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων , ρεζερβουάρ οξυγόνου ,σωλήνα παροχής οξυγόνου 

και μάσκα προσώπου ενήλικα μέγιστου παρεχόμενου Όγκου 1100 ml.__ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού 

υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελής Επιχείρησης του ΔΗΜΟΥ 

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/08/2020. 

Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό 

των  4.839,42€.  

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση  που θα 

διεξαχθεί από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να δώσουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 4ο Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά 

το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και σ΄αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί , 

ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους 

παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό : 

1. Με μακροσκοπικό έλεγχο 

2. Με χημική ή μηχανική εξέταση 

3. Με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία 

  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό 

έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης.  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά και 

από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από 



την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά από το 

μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό 

πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 

να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 

αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 

ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 

βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 



Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 

την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

Άρθρο 5ο Απόρριψη Αντικατάσταση Υλικών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

Λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

  Άρθρο 6ο Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  



Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

  

 Άρθρο 7ο Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Άρθρο 8ο Διάρκεια Σύμβασης 

 Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως έως την 

31/08/2020 με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών, εφόσον αυτό απαιτείται για την 

εύρυθμη λειτουργία των φορέων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Εμμ.Παππά 

 

Άρθρο 9ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων 

διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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