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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΑΘΛΗΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ  

ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΠΑΜΑ 
                                             Από τα πρακτικΫ 19ης /29-12-2017  
             έκτακτης συνεδρήασης του Δ..  

                                  του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης   
                           και Νεολαήας Δέμου Νάας Ιωνήας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  με αριθ.  114 
 

του Διοικ. υμβουλήου του Ο.Π.Α.Ν, της με αρ. 19 από 29/12/2017 (ορθής επανάληψης) έκτακτης 
συνεδρίασης αυτού, που άγινε με την υπ΄ αριθμ. 19/3162/29-12-2017 πρόσκληση του Προάδρου του 

Διοικητικού υμβουλήου, το οποήο συγκροτέθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104/27-03-2017 απόφαση 
του Δημοτικού υμβουλήου Δέμου Νάας Ιωνήας.  

 
ΓΙΑ 

«Α. Σην έγκριση της διενέργειας που αφορά στη προμήθειας υγειονομικού & 

φαρμακευτικού υλικού έτους 2018 για τις ανάγκες λειτουργίας των γυμναστηρίων και 

των λοιπών δομών του Νομικού Προσώπου ΄΄Ο.Π.Α.Ν.΄΄ βάσει του άρθρου 7 ΥΕΚ 

1793/Β΄/6-12-2004 για το οικ. έτος 2018, β. την έγκριση της με αριθμ. 6/2017 μελέτης 

της Δ/νσης Τπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας που αφορά στην προμήθεια 

υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για όπως ανάγκες λειτουργίας του Οργανισμού 
Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Ν. Ιωνίας η οποία και επισυνάπτεται, 

γ. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017, και του προϋπολογισμού για το έτος 2018 (πολυετής 

υποχρέωση), ποσού ύψους 2.078,87 € (αναλογούντος Υ.Π.Α 6%,13%,24%), η οποία θα 

καλυφθεί από τον Κ.Α.Δ. 15.6681.0001 με τίτλο: «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» & 
δ. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών»». 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

O ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΠΤΡΟ ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ 

 

ΜΕΛΗ 
ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΑΡΤΠΙΔΗ, ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΨΡΓΟΤΔΗ,  ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΕΝΣΖΟΠΟΤΛΟ, ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΨΡΙΚΗ, ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΡΙΖΟ, ΙΨΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, 
ΨΣΗΡΗ ΚΕΤΟΥΤΛΑΚΑ,  

 
Δεν προσέλθαν αν και προσκλέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαήνεται από τα σχετικΫ αποδεικτικΫ 
επήδοσης o κ. ΗΛΙΑ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ (τακτικό μάλος και ο αναπληρωτές του κ. ΜΙΦΑΗΛ ΚΟΣΑΚΗ), η κ. 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΖΑΚΟΤ (τακτικό μάλος και η αναπληρώτριΫ της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙΔΟΤ), η κ. ΠΟΛΤΞΕΝΗ 
ΚΑΚΚΟΤ (τακτικό μάλος και η αναπληρώτριΫ της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΣΟΤΚΑ 

(τακτικό μάλος και ο αναπληρωτές του κ. ΑΝΣΨΝΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΤΛΑ), η κ. ΣΤΛΙΑΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ 
(τακτικό μάλος και ο αναπληρωτές της κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΑΛΑΡΗ) και ο κ. ΨΣΗΡΗ ΠΑΠΑΚΟΤΝΑΔΗ 
(τακτικό μάλος και η αναπληρώτριΫ του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΙΛΑ) 

Αφού υπέρξε νόμιμη απαρτήα σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις 
διατΫξεις των Ϋρθρων 234 & 240 του ιδήου Νόμου, κηρύσσεται η άναρξη της συνεδρήασης του Διοικ. 
υμβουλήου από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαήας κ. πύρο Αμανατήδη. 
 
τη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της συνεδρίασης, λόγω της επείγουσας ανάγκης να εγκριθεί η δαπάνη για την 
προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού έτους 2017-2018 για τις ανάγκες λειτουργίας 
των γυμναστηρίων και των λοιπών δομών του Νομικού Προσώπου ΄΄Ο.Π.Α.Ν.΄΄ βάσει του άρθρου 7 
ΥΕΚ 1793/Β΄/6-12-2004, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη των αρμοδίων υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τπηρεσιών, ώστε να κατατεθεί το θέμα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40917/08-12-2017 
αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας-Σμήμα Προστασίας Δημόσιας Τγείας, έως τις 8/1/2018. 
Για τον λόγο αυτό καλεί το Διοικητικό υμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. To Διοικητικό υµβούλιο 

οµόφωνα επί των εννέα (09) παρόντων µελών, συµφώνησε ότι το θέµα είναι κατεπείγον και πρέπει 
να συζητηθεί.    
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Ο κ. Πρόεδρος εισΫγει το 1ο έκτακτο θέμα της ημερέσιας διΫταξης με την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3160/27-12-
2017 άκτακτη εισέγηση με θάμα: «Α) Έγκριση της διενέργειας που αφορά στη προμήθειας 

υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού έτους 2018 για τις ανάγκες λειτουργίας των γυμναστηρίων 

και των λοιπών δομών του Νομικού Προσώπου ΄΄Ο.Π.Α.Ν.΄΄ βάσει του άρθρου 7 ΥΕΚ 1793/Β΄/6-
12-2004 για το οικ. έτος 2018. 

Β) Έγκριση της με αριθμ. 6/2017 μελέτης της Δ/νσης Τπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας 
που αφορά στην προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για όπως ανάγκες λειτουργίας 
του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Ν. Ιωνίας η οποία και 
επισυνάπτεται. 

Γ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017, και του προϋπολογισμού για το έτος 2018 (πολυετής υποχρέωση), ποσού ύψους 2.078,87 € 
(αναλογούντος Υ.Π.Α 6%,13%,24%), η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Δ. 15.6681.0001 με τίτλο: 
«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 

Δ) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών», η οποήα άχει αναλυτικΫ ως εξές: 

       «Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, καθώς και του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει την αναγκαιότητα  της διενέργειας όλων των προμηθειών. 

    Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΑΝ Δήμου Ν. Ιωνίας βάσει του άρθρου 7 ΦΕΚ 1793/Β΄/6-12-2004, με την υπ’ 
αριθμ. 6/2017 Μελέτη καθόρισαν την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό για την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για όπως ανάγκες λειτουργίας του 
Νομικού Προσώπου ενόψει της νέας χρονιάς.     

     Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκ. 3149/22-12-2017 αίτημα της Δ/νσης Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., στο ΚΗΜΔΗΣ 
(παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016), γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, η ανάγκη για την προμήθεια 
υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού που απαιτείτε στα γυμναστήρια, εξωτερικούς χώρους (γήπεδα)  όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες τα διάφορα πολιτιστικά & αθλητικά τμήματα του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 6/2017  μελέτη των υπαλλήλων που την συνέταξαν για το έτος 2018, την οποία στην συνέχεια 
ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νομικού προσώπου, πίστωσης συνολικά ποσού 2.078,87 € 

      Η Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Π.Α.Ν., μετά από έλεγχο που διενήργησε στον τρέχοντα προϋπολογισμό 
δαπανών οικονομικού έτους 2017 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, διαπίστωσε ότι υπάρχει 
διαθέσιμη, εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθμό δαπάνης (Κ.Α.Δ.) 15.6681.0001, ποσού 
2.078,87 € με το Φ.Π.Α., και τίτλο  «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» για την προμήθεια υγειονομικού & 
φαρμακευτικού υλικού για όπως ανάγκες λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.  

      Στον Προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας οικ. έτους 2018 και στον Κ.Α.Δ. 15.6681.0001 με τίτλο: 
«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτής (πολυετής υποχρεώσεις). 

     Η διάθεση των πιστώσεων για το οικ. έτος 2018 θα πραγματοποιηθούν κατά την έναρξη του έτους 2018, 
ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
(Δ.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε με παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007 & τον  Ν. 4412/2016, τα τεύχη (περι-
γραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν 
απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο 
της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και να θεωρούνται από τον 
προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των 
ισχυουσών διατάξεων. 

     Για τις ανωτέρω προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας 
ανάθεση (20.000,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 118 του νέου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 
περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.  

       Με βάση τα παραπάνω οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας, με την 

υπ’ αριθμ. 6/2017 Μελέτη καθόρισαν τις Τεχνικές προδιαγραφές την συγγραφή υποχρεώσεων και ενδεικτικό 

προϋπολογισμό για τα υπό προμήθεια είδη. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν 
να λάβει σχετική απόφαση : 

 
1. Να εγκρίνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού έτους 2018 για τις ανάγκες λειτουργίας 
των γυμναστηρίων και των λοιπών δομών του Νομικού Προσώπου ΄΄Ο.Π.Α.Ν.΄΄ βάσει του άρθρου 7 ΦΕΚ 
1793/Β΄/6-12-2004, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/νσης 
Υπηρεσιών, την οποία ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νομικού προσώπου η οποία και επισυνάπτεται . 

2. Να εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης του συνολικού ποσού των 2.078,87 € (αναλογούντος 
Φ.Π.Α 6%,13%,24%) του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού» εις βάρος του Κ.Α.Δ. 15.6681.0001 για το οικ. έτος 2017 και εις βάρος του Κ.Α.Δ. 15.6261.0001 για το 
οικ. έτος 2018, (πολυετείς υποχρεώσεις). 
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3. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της 
παρούσας εισήγησης. 

4.  Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, τον Ν. 4111/30-12-2013 

«Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού περιεχόμενου» και τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: 963ΧΟΛ04-ΕΒΨ





 

 

 

        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

             ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ  

    & ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ 

Δ/νση : Λ. Ηρακλείου 264 Σ.Κ. 142 31 

Σηλ.   :  210 2716605,  Fax   :  210 2794113 

 

 

Αρ. Μελέτης  6 / 2017 

Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 

του ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ 

ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017-2018 

 

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΠΡΨΣΨΝ 

ΒΟΗΘΕΙΨΝ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ ΟΠΑΝ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ» 

 

K.A.  15.6681.0001 με τίτλο: «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» 

Κριτήριο κατακύρωσης: τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμέ, σύμφωνα με τη μελάτη.                                 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ: 2.078,87 € (με Υ.Π.Α 6%,13%,24%) 

 

 

Ν. Ιωνία, 20/12/2017 

 
 

 

 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ:  

1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

2. ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ  

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ  

4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

 

 

 

 
 

 

Ελληνική   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ          «Προμέθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                     υλικού οικ. άτους 2017-2018»            

ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ                                       

ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ                                                      ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
                                                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : € 2.078,87 

ΑΡ. Μελέτης :  6/ 2017 
 
CPV:    33680000-0    ΥαρμακευτικΫ εήδη 

            33600000-6    ΥαρμακευτικΫ προϊόντα 

 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

1.  Η Μελάτη αυτέ αφορΫ την προμέθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού άτους 2018 για 

τις ανΫγκες λειτουργήας των γυμναστηρήων και των λοιπών δομών του Νομικού Προσώπου 

΄΄Ο.Π.Α.Ν.΄΄ βΫσει του Ϋρθρου 7 ΥΕΚ 1793/Β΄/6-12-2004 

     ύμφωνα με το Ϋρθρο 4 παρ. 1 όπως από 12-12-2012 ΠρΫξης Νομοθετικού Περιεχομάνου, 

όπως κυρώθηκε με το Ν. 4111/13 «Η διαδικασήα ανΫδειξης προμηθευτών – χορηγητών για 
προμέθειες α. τροφήμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλεήου καθώς και παρόχων των 

σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμΫκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για 

όπως ανΫγκες των Δέμων, των ΙδρυμΫτων και όλων των Νομικών όπως Προσώπων, 

πραγματοποιεήται εφεξές από όπως οικεήους Δέμους. ΚΫθε γενικέ έ ειδικέ διΫταξη που αντιτήθεται 

στο παρόν καταργεήται». 

     ε εκτάλεση των παραπΫνω, συντΫχθηκε η παρούσα μελάτη, η οποήα αφορΫ την προμέθεια 

υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για όπως ανΫγκες λειτουργήας του Οργανισμού Πολιτισμού 

Άθλησης & Νεολαήας Δέμου Ν. Ιωνήας. 

     ΑναλυτικΫ: 

 Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας 

Προϋπολογισμός : 2.078,87€ 

Υ.Π.Α. : 6%, 13%, 24% € 

ΔαπΫνη χωρής Υ.Π.Α.: 1.809,77 € 

Κ.Α. : 15.6681.0001 

2.  Σα προϊόντα θα παραδοθούν στον Ο.Π.Α.Ν. έ όπου αλλού υποδεήξει ο Ο.Π.Α.Ν.. 

3.  Σα προϊόντα, θα πράπει να εήναι εγκεκριμάνα από τον Ε.Ο.Υ. και την Ε.Ε. 

4. Οι τιμάς που αναγρΫφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως παρούσας μελάτης εήναι 
σύμφωνες με το ισχύον Δελτήο Σιμών ΥαρμΫκων του Τπουργεήου Τγεήας. 

5.  Ο Υ.Π.Α. θα βαρύνει το νομικό πρόσωπο. 

6. Οι ποσότητες αναφάρονται αναλυτικΫ στον πήνακα των προσμετρέσεων και όλα τα εήδη θα εήναι 

σύμφωνα όπως για κΫθε άνα γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης προμέθειας θα πραγματοποιηθεή μετΫ από διαδικασήα 
ανΫθεσης προμηθευτών που θα καθοριστεή από τον Δέμο Ν. Ιωνήας, σύμφωνα με τη μελάτη. 

8. Η προμέθεια θα γήνει σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις 

διατΫξεις της παρ. 9 του Ϋρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, τον Ν. 4111/30-12-2013 

«Κύρωση ΠρΫξεων Νομοθετικού περιεχόμενου» και τον Ν. 4412/16 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16) 

Δημόσιες υμβΫσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών  όπως ισχύει. 

9. Για το σκοπό αυτό άχουν εγγραφεή πιστώσεις στον υπό άγκριση προϋπολογισμό του Νομικού 
Προσώπου οικ. άτους 2018 
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Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

ΦΑΡΙΗ ΒΑΙΛΙΚΗ                
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 

ΑΓΨΓΗ 

 Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΤ ΦΑΩΔΨ   
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 

ΑΓΨΓΗ 

Ελληνική   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ          «Προμέθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                     υλικού οικ. άτους 2017-2018»            

ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ                                       

ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ                                                       ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

                                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : € 2.078,87 
ΑΡ. Μελέτης :  6/ 2017 
 
CPV:    33680000-0    ΥαρμακευτικΫ εήδη 

            33600000-6    ΥαρμακευτικΫ προϊόντα 
                        
            

ΣΕΦΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

Α. ΟΜΑΔΑ: ΥΑΡΜΑΚΑ Υ.Π.Α. 6% 

Α/Α Προϊόν  Ενδείξεις κεύασμα 

1 
Παρακεταμόλη Depon syr. 

(παιδικό) 120mg/5ml 

FLx150ml 

Αναλγητικό – Αντιπυρετικό 
ΜπουκΫλι 

150ml 

2 
Ιβουπροφαήνη Algofren syr 

100mg/5ml FLx 150ml 

Αντιφλεγμονώδες – Αναλγητικό – 

Αντιπυρετικό 

ΜπουκΫλι 

150ml 

3 
Παρακεταμόλη (Depon χΫπια) 

TAB 500mg/tab BTX20 
Αναλγητικό – Αντιπυρετικό 

Δισκήο 

500mg 

4 
Παρακεταμόλη (Panadol 

advance) TAB 500MG/tab 

BTX20 

Αναλγητικό – Αντιπυρετικό 
Δισκήο 

500mg 

5 

Παρακεταμόλη (Panadol 

αναβρΫζον) TAB 500MG/tab 

BTX12 

Αναλγητικό – Αντιπυρετικό 
Δισκήο 

500mg 

6 

Παρακεταμόλη (Panadol extra) 

500MG/TAB (500+65)MG + 

TAB BTX16 

Αναλγητικό – Αντιπυρετικό 
Δισκήο 

500mg 

7 
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 

(Ασπιρήνη) 500MG/tab BTX20 
Αναλγητικό – Αντιπυρετικό 

Δισκήο 
500mg 

8 

Βουτιλοσκοπολαμήνη 

(Buscopan) C. TAB 10mg/tab 

BTX40 

πασμολυτικό, για κωλικούς νεφρού, 

εντάρου κ.λ.π. 
Δισκήο 10mg 

9 
Νιμεσουλιδήνη (Mesulid) TAB 

100MG/BTX30 

Μη στεροειδέ αντιφλεγμονώδες – 

αντιρευματικό με αναλγητικάς 
αντιπυρετικάς ιδιότητες επή του 

μηχανισμού ανΫπτυξης φλεγμονών 

Δισκήο 
100mg 

10 

Αντιόξινα δισκήα (Simeco) mint 

flavor TAB (15+282+85)mg 

/BTX 60 

Για καούρες στομΫχου, ξινήλες κ.λ.π. 
Δισκήο 

μασώμενο 

11 

(Maalox plus) oral. Susp 

(114+200+25)mg/5ml             

fl X 355ml 

Αντιόξινο σκεύασμα για καούρες 

στομΫχου, ξινήλες κ.λ.π. 

ΜπουκΫλι 

355ml 

12  
Ομεπραζόλη (losec) καψΫκια 

10MG/CAP BTX10 

Αντιόξινο σκεύασμα για θεραπεήα 

πεπτικού άλκους & 

γαστροοισοφαγικές παλινδρόμησης 

ΚαψΫκι 

10mg 

13 
Ιβουπροφαήνη (Nurofen) C tab. 

200mg/TAB BTx12 

Αντιφλεγμονώδες – αναλγητικό και 

αντιπυρετικό για αρθροπΫθειες & 
μυοσκελετικάς παθέσεις 

Δισκήο 

επικαλυμάνο 
200mg 

14 
Λοπεραμήδη υδροχλωρικέ 

(Imodium) 2MG/CAP BTX6 

(BLISTER 1X6) 

Αντιδιαρροϊκό 
/αντιφλεγμονώδη/αντιμικροβιακό του 

εντάρου / ανασταλτικό 

περισταλτισμού 

ΚαψΫκι 2mg 

15 
ΔικλοφενΫκη (Voltaren) tab. 

50mg/TAB BTx20 
Αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικΫ 

Δισκήο 

επικαλυμάνο 

50mg 

Ελληνική   
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16 

Επινεφρήνη (Adrenalline) 

INJECTION/DEMO INJ SOL 

1mg/ml BTx50 ampX1ml 

ΚαρδιοτωνοτικΫ, καρδιακάς παθέσεις 
Ενάσιμο 

διΫλυμα 

17 
Διγοξήνη (Degoxin) ISANDOZ 

TAB 0,25mg/TAB BTx25 
ΚαρδιοτωνοτικΫ, καρδιακάς παθέσεις Δισκήο 25mg 

18 
ετιριζήνη (Zirtek) F.C TAB 

10mg/TAB BT x20 

ΑντισταμινικΫ για αναπνευστικό 

σύστημα 

Δισκήο 

επικαλυμάνο 

10mg 

19 
Μεθυλπρεδνιζολόνη (Medrol) 

tab. 16mg/TAB BTx14 

Κορτικοστεροειδέ για παθέσεις 

ενδοκρινών αδάνων 
Δισκήο 16mg 

20 

Ιωδιούχος ποβιδόνη βΫμμα 

Ιωδήου (Betadine) 10% cut sol 
FLX 240 ml. 

Αντισηπτικό για εξωτερικέ χρέση 

Πλαστικέ 

φιΫλη 240 
ml 

21 
Ιωδιούχος ποβιδόνη βΫμμα 

Ιωδήου (Betadine) 10% cut sol 

FLX 30 ml. 

Αντισηπτικό για εξωτερικέ χρέση 
Πλαστικέ 

φιΫλη 30 ml 

22 
Μεμβρωμήνη mercurochrome / 

cut sol 2% FLX 100ml 
Αντισηπτικό χωρής Ιώδιο 

ΜπουκΫλι 

100ml 

23 
Διμεθινδάνη (fenistil) gel US 

0,1% (W/W) gel tb x30 gr 

Αντισταμινικέ αλοιφέ για αλλεργικάς 

αντιδρΫσεις, τσιμπέματα, ερεθισμούς 

ωληνΫριο 

30gr 

24 
Υουσιδικό οξύ (Fucidin) 

ointment 2% x 15g 
Αντιβιοτικέ αλοιφέ εξωτερικές 

χρέσης για αντιμικροβιακέ δρΫση 
ωληνΫριο 

15g 

25 

ΔικλοφενΫκη (Voltaren) 

emulgel EXT.US 1% W/W TUB 
x 100gr 

Αντιφλεγμονώδη με αναλγητικέ 

δρΫση για μετατραυματικάς 

φλεγμονάς τενόντων, μυών, 
αρθρώσεων κ.λ.π. 

ωληνΫριο 

100g 

26 
Βηταμεθαλόνη (Betnovate) 

ointment 0,1% W/W TUB x25g 

Κορτικοστεροειδέ με αντιφλεγμονώδη 

δρΫση 

ωληνΫριο 

25g 

27 
αλικυλικό οξύ (Counterpain) 

crème (100+13+54)MG/G  

TUB x100g 

Αναλγητικέ κράμα για παθέσεις 
αρθροπαθειών και μυοσκελετικών 

παθέσεων 

ωληνΫριο 
100g 

28 
Κορτιζόλη (Solu- cortef) PS INJ. 

SOL BTxVial 1+2ml/250mg 

Κορτικοστεροειδέ με αντιφλεγμονώδη 

δρΫση 

Ενάσιμο 

σκεύασμα 

κορτιζόνης 

29 

Νεομυκήνη επουλωτικό 

ιδιοσκεύασμα (Spray Pulvo -47) 

(10811 UC+2,23 mg) / G 

FLx74G 

Αντιβιοτικό για τοπικέ δερματολογικέ 

χρέση,  αντιμικροβιακέ –

αντιμολυσματικέ δρΫση. 

ΥιΫλη 

(αερόλυμα 

74g) 

30 
Ισότονο διΫλυμα, 

αποστειρωμάνος φυσιολογικός 

ορός (clinofar) 5ml 0,9% Nacl  

Αποστειρωμάνο διΫλυμα για 
απελευθάρωση αναπνοές, υγιεινέ των 

ματιών, αυτιών 

υσκευασήα 
60 

αμπούλες 

31 
ΓΫζες με αντιβιοτικό (Fucidin) 

10cmX10cm  

Φρέση σε τραυματισμούς - 

εγκαύματα 

υσκευασήα 

10τμχ. 
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Γ. ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  Υ.Π.Α. 24% 

Α/Α Προϊόν  Ενδείξεις κεύασμα 

1 Αμμωνήα  stick  ΕπΫλειψη σε τσιμπέματα εντόμων Stick 15ml 

2 

πράι συνθετικού πΫγου 

(Cold Spray) ψυκτικό 400 

ml. 

Για θεραπεήα με ψύξη, μεήωση του 

οιδέματος & του πόνου από χτυπέματα 

μυϊκούς πόνους,  διαστράμματα, 
μώλωπες, τραυματισμοή, κακώσεις κ.λ.π. 

Μεταλλικό 

δοχεήο 

400ml 

3 

Χυκτικό τζελ με 

εκχυλήσματα βοτΫνων 

(Cryo power gel) 100ml 

Κρυοθεραπεήα, ιδανικό για οξύ πόνο, 
χτυπέματα, τραυματισμούς, οιδέματα, 

αντιοξειδωτικάς, τονωτικάς & αναλγητικάς 

ιδιότητες, αντιμετώπιση πόνους μυών – 

αρθρώσεων, ρευματισμών κ.λ.π. 

Πλαστικό 

σωληνΫριο 

100ml 

4 Γλωσσοπήεστρα ξύλινα   
Κουτή 

100τμχ. 

5 
Αποστειρωμάνα γΫντια μιας 

χρέσης (50 ζεύγη) 
Για αποφυγέ και μεταφορΫ μικροβήων 

ΦΫρτινη 
συσκευασήα 

6 
Περιλαήμια κολλΫρα 

μαλακΫ 
Για αυχενικέ σπονδυλαρθρήτιδα μυϊκΫ 

προβλέματα  
ε τμχ. 

Β. ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  Υ.Π.Α. 13% 

Α/Α Προϊόν  Ενδείξεις κεύασμα 

1 
BαμβΫκι  100gr. ε πακάτα 

καθαρού βΫρους 100gr 
Για καθαρισμό υγιούς δάρματος 

Πακάτο 

100gr 

2 

ΣεμΫχια λευκοπλΫστ με γΫζα 

αποστειρωμάνη διαφόρων 

σχημΫτων & μεγεθών 
(Hansaplast κασετήνα) 40 τεμ. 

Για τραύματα αιμορραγικΫ   
Κουτή 40 

τμχ. 

3 Ελαστικοή επήδεσμοι   8cm. Σραυματισμοή – κακώσεις 4,5Φ0,06m 

4 Ελαστικοή επήδεσμοι  10cm. Σραυματισμοή – κακώσεις 4,5X0,10m 

5 

Απορροφητικέ γΫζα 

αποστειρωμάνη αυτοκόλλητη 
(15Φ15Φ12) 

Για πληγάς τοποθετούνται κατΫ τη 

διΫρκεια και κατόπιν καθαρισμού της 
πληγές 

Κουτή 

10τμχ. 

6 
Απορροφητικέ γΫζα 

αποστειρωμάνη αυτοκόλλητη 

(17Φ30Φ12) 

Για πληγάς τοποθετούνται κατΫ τη 
διΫρκεια και κατόπιν καθαρισμού της 

πληγές 

Κουτή 

10τμχ. 

7 Έμπλαστρα Για μυϊκούς πόνους 
ΣεμΫχιο 

12Φ18cm 

8 
ΛευκοπλΫστ αθλητικέ ταινήα 

tape 2,5cmX10m 
Σραυματισμοή – κακώσεις ρολό 

9 
ΛευκοπλΫστ αθλητικέ ταινήα 

tape 3,75cmX10m 
Σραυματισμοή – κακώσεις ρολό 

10 
ΛευκοπλΫστ αθλητικέ ταινήα 

tape 5cmX10m 
Σραυματισμοή – κακώσεις ρολό 

11 
ΓΫζες χύμα διαφόρων 

διαστΫσεων 
Διαστράμματα θλΫσεις κ.λ.π. 

Κουτή 
100τμχ. 

12 

Επήδεσμος αυτοκόλλητος 

ελαστικός υποαλλεργικός 

Tensoplast 7,5cmX4,5m 

Φρησιμοποιεήτε ως ανακουφουστικός 

επήδεσμος π.χ.  σε θλΫσεις, 

διαστράμματα, μυικάς βλΫβες κ.λ.π. 

Ρολό 

13 
Water soft Peroxide Οξυζενά 

125 ml. 

Για καθαρισμό, αντισηψήα ανοιχτών 

τραυμΫτων στο δάρμα 

ΜπουκΫλι 

πλαστικό 

125ml 
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7 
Περιλαήμια κολλΫρα 

σκληρΫ 

Για αποθεραπεήα αυχενικές 

δισκοπΫθειας, θλΫση, κΫκωση αυχάνος 

κ.λ.π. 

ε τμχ. 

8 ΝΫρθηκες Ϋνω/κΫτω Ϋκρων 
Για ακινητοποήηση Ϋνω κΫτω Ϋκρων με 

αεροθΫλαμους 
Σμχ. 

9 ΝΫρθηκες από Zimmer   Σμχ. 

10 

Παγοκύστη gel 200gr 

85mmX30mmX160mm με 

πιστοποήηση ISO 9001 – 
ΕΛΟΣ & ΝΟΝ TOXIC 

Certification 

Ανακούφιση από τραύματα, πρηξήματα Σμχ. 

11 
Παγοκύστη & θερμοφόρα 2 

σε 1 (NEXCARE) 10X10  

Κρυοθεραπεήα & θερμοθεραπεήα για 

μεήωση πόνου και γρέγορη αποκατΫσταση 

τραύματος-περιορισμό οιδέματος 

Σμχ. 

12 ΡΫμματα (Αυτοκόλλητα)  κουτή 

13 ύριγγες 10ml 100τμχ.  κουτή 

14 Αντισηπτικό χεριών Καθαρισμός χεριών 
ΜπουκΫλι 

100ml 

15 
Απολυμαντικό διΫλυμα 

χεριών χωρής πλύσιμο 
Για απολύμανση 

ΜπουκΫλι 

100ml 

16 
Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 

των 300ml 

ΚατΫλληλο για εντριβάς για τον καθαρισμό 

του προσώπου και των χεριών 

ΜπουκΫλι 

300ml 

17 
Αυτόματο πιεσόμετρου 

μπρΫτσου 

Εύκολη χρέση με άνα κουμπή 

START/STOP, οθόνη τριών ενδεήξεων 

συστολικέ – διαστολικέ – παλμοή , μνέμη 
τελευταήων πιάσεων, περιχειρήδιο με 

δεήκτη καταλληλότητας μεγάθους, άνδειξη 

χαμηλές μπαταρήας, 5 χρόνια εγγύηση 

αντιπροσωπεήας. 

ε τμχ. 
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Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

ΦΑΡΙΗ ΒΑΙΛΙΚΗ                
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 

ΑΓΨΓΗ 

 Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΤ ΦΑΩΔΨ   
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ          «Προμέθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                     υλικού οικ. άτους 2017-2018»            
ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ                                       

ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ                                                         ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

                                                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : € 2.078,87 

ΑΡ. Μελέτης :  6/ 2017 
 
CPV:    33680000-0    ΥαρμακευτικΫ εήδη 
            33600000-6    ΥαρμακευτικΫ προϊόντα 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο σύμβασης 

Η παρούσα μελάτη αφορΫ στην Προμέθεια  υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού, για τις 

ανΫγκες λειτουργήας του Ο.Π.Α.Ν. Δέμου Ν. Ιωνήας. 

Σα προς προμέθεια εήδη και οι ποσότητες αναφάρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ο οποήος 
ανάρχεται στο ποσό  1.809,77 € με το αντήστοιχο Υ.Π.Α. 6%, 13%, 24% ανΫλογα με το εήδος για 

κΫθε κατηγορήα προϊόντων. 

Σο συνολικό ποσό των 2.078,87 € θα καλυφθεή από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικ. άτους 

2018 

Αναλυτικά έχουν ως εξής: 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΟΙΚ. ΕΣΟ 2017-2018 

15.6681.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 2.078,87 € 

 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις  

Η προμέθεια θα εκτελεστεή σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις 

διατΫξεις της παρ. 9 του Ϋρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, τον Ν. 4111/30-12-2013 

«Κύρωση ΠρΫξεων Νομοθετικού περιεχόμενου» και τον Ν. 4412/16 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 
υμβΫσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών  όπως ισχύει. 

Ο ανΫδοχος θα αναδειχτεή ύστερα από τις νόμιμες διαδικασήες που προβλάπονται από τη 

νομοθεσήα και με κριτέριο κατακύρωσης την πλάον συμφάρουσα από οικονομικέ Ϋποψη 

προσφορΫ βΫσει τιμές, σύμφωνα με τη μελάτη. 

Άρθρο 30: Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανΫδοχος της προμέθειας αυτές, μετΫ την κατΫ νόμο άγκριση του αποτελάσματος, την 

ανακοήνωση του αποτελάσματος και μετΫ τον άλεγχο νομιμότητας της διαδικασήας, υποχρεούται να 

προσάλθει στον Ο.Π.Α.Ν. μάσα σε διΫστημα περήπου εήκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 

παραλαβέ του εγγρΫφου της ανακοινώσεως του αποτελάσματος, για την υπογραφέ του σχετικού 

συμφωνητικού. 

Ο υπογρΫφων το συμφωνητικό, ανΫδοχος προμέθειας των ανωτάρω ειδών πράπει απαραήτητα να 

άχει υπόψη του, ότι τα εήδη πράπει να εήναι σύμφωνα με τις τεχνικάς προδιαγραφάς. 

Άρθρο 4ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο οικονομικός φοράας στον οποήο θα γήνει η κατακύρωση της προμέθειας, υποχρεούται να 

καταθάσει με την υπογραφέ του σχετικού συμφωνητικού, εγγυητικέ επιστολέ καλές εκτάλεσης της 

προμέθειας διΫρκειας όσο και η διΫρκεια της σύμβασης, αξήας ήσης προς το 5% του ποσού του 

συμφωνητικού προ του Υ.Π.Α. Η εγγύηση καλές εκτάλεσης της σύμβασης επιστράφεται στον 

ανΫδοχο της προμέθειας μετΫ την ολοκλέρωση και της τελευταήας προσωρινές παραλαβές των 

προς προμέθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπέ και την εκκαθΫριση των τυχόν απαιτέσεων 

μεταξύ των δύο συμβαλλομάνων 

Ελληνική   
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ε περήπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικάς προδιαγραφάς, η Τπηρεσήα διατηρεή το δικαήωμα 

να μην προβεή στην παραλαβέ του εήδους και η εγγυητικέ επιστολέ καλές εκτελάσεως θα 
καταπάσει υπάρ του Ο.Π.Α.Ν. κατΫ τις ισχύουσες διατΫξεις. 

Άρθρο 50: υμφωνητικό  

Με την υπογραφέ του συμφωνητικού θα καθορισθεή και ο χρονολογικός τρόπος και τόπος 

παρΫδοσης του εήδους. 

Ο υπογρΫφων το συμφωνητικό ανΫδοχος  πράπει απαραήτητα να άχει υπόψη του ότι τα εήδη πράπει 
να εήναι σύμφωνα με τις τεχνικάς προδιαγραφάς που με την προσφορΫ του αποδάχεται. Η σύμβαση 

αυτέ δεν μπορεή να περιάχει όρους αντήθετους με τα παραπΫνω στοιχεήα, τροποποιεήται δε, όταν 

τούτο προβλάπεται από συμβατικό όρο έ όταν συμφωνέσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μάρη  

Η διΫρκεια του συμφωνητικού ισχύει από την ημερομηνήα υπογραφές του. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: υμβατική προθεσμία – Σόπος παράδοσης 

Η συμβατικέ προθεσμήα ολοκλέρωσης του αντικειμάνου της παρούσας προμέθειας ορήζεται σε 
τριΫντα (30) ημερολογιακάς ημάρες από την υπογραφέ του συμφωνητικού.  

Η ολοκλέρωση του συμβατικού αντικειμάνου θα επάλθει με την παρΫδοση των προς προμέθεια 

ειδών στις εγκαταστΫσεις του Ο.Π.Α.Ν. επή των οδών Λ. Ηρακλεήου 268 & Λ. Ηρακλεήου 264, όπως 

αυτέ προβλάπεται στις σχετικάς τεχνικάς προδιαγραφάς. 

Ο τόπος παρΫδοσης των ειδών μπορεή να αλλΫξει, κατόπιν υπόδειξης της Τπηρεσήας και εφόσον το 
απαιτούν υπηρεσιακάς ανΫγκες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών  

Η παραλαβέ των προς προμέθεια ειδών ενεργεήται από την αρμόδια επιτροπέ παρακολούθησης & 

παραλαβές δημοσήων συμβΫσεων προμηθειών που θα οριστεή με νάα απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλήου για το οικ. άτος 2018, σύμφωνα με τις διατΫξεις  του Ϋρθρου 65 του Ν.3852/2010 & 

τις διατΫξεις της παρ. 5 του Ϋρθρου 221 του Ν.4412/2016 μετΫ από μακροσκοπικό άλεγχο, 
παρουσήα του αναδόχου ως την πΫροδο του συμβατικού χρόνου.  

ΕΫν κατΫ την παραλαβέ διαπιστωθεή απόκλιση από τις συμβατικάς τεχνικάς προδιαγραφάς, η 

επιτροπέ παραλαβές μπορεή να προτεήνει έ την ολικέ απόρριψη έ τη μερικέ αυτές και εήναι 

υποχρεωμάνος να φάρει εήδη που θα ανταποκρήνονται στην μελάτη. την τιμέ της προσφορΫς θα 

περιλαμβΫνεται και η μεταφορΫ των προς προμέθεια ειδών στην τελικέ τους θάση όπου υποδεήξει 

ο Ο.Π.Α.Ν..  

Άρθρο 8ο: Πληρωμή αναδόχου  

Η πληρωμέ της αξήας των αγαθών θα γήνει μετΫ την άκδοση από τον προμηθευτέ των νόμιμων 

φορολογικών στοιχεήων (σύμφωνα με τις διατΫξεις του κώδικα βιβλήων και στοιχεήων) και την 

άκδοση χρηματικών ενταλμΫτων από το λογιστέριο του ΟΠΑΝ, ενώ η εξόφληση της σχετικές 

δαπΫνης θα γήνεται εντός τριΫντα (30) ημερών.   

Ο ανΫδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατέσεις και δεν μπορεή να προκύψει από μάρους 

του ουδεμήα επιπλάον απαήτηση ως αποζημήωση για τις κρατέσεις αυτάς. Ο Υ.Π.Α. (24%) βαρύνει 

τον ΟΠΑΝ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Πλημμελής προμήθεια – Ευθύνες αναδόχου  

ΕΫν η προμέθεια δεν εήναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης έ τα προς προμέθεια έδη άχουν 

ημερομηνήα λέξεως κοντινέ με την ημερομηνήα παρΫδοσης, ο ανΫδοχος υποχρεούται να την 

αποκαταστέσει έ να την βελτιώσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατΫξεις.  

Ο ανΫδοχος ευθύνεται σε όλη τη διΫρκεια ισχύος της σύμβασης για την πιστέ τέρηση και 

εφαρμογέ των όρων της μελάτης.  

Ο Ο.Π.Α.Ν. διατηρεή δε το δικαήωμα να τον κηρύξει άκπτωτο σε περήπτωση που ο ανΫδοχος δεν 

ολοκληρώσει τις ανωτάρω υποχρεώσεις. 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ακριβώς 

ισχύουν.   

20/12/2017 

 
 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

ΦΑΡΙΗ ΒΑΙΛΙΚΗ                
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 

ΑΓΨΓΗ 

 Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΤ ΦΑΩΔΨ   
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 

ΑΓΨΓΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ          «Προμέθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                     υλικού οικ. άτους 2017-2018»            

ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ                                       

ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ                                                           ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
                                                                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : € 2.078,87 

ΑΡ. Μελέτης :  6/ 2017 
 
CPV:    33680000-0    ΥαρμακευτικΫ εήδη 

            33600000-6    ΥαρμακευτικΫ προϊόντα 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α. ΟΜΑΔΑ: ΥΑΡΜΑΚΑ Υ.Π.Α. 6% 

προιόν cpv 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

τιμή 

μονάδας 

Καθαρή 

αξία 

Παρακεταμόλη Depon syr. 

(παιδικό) 120mg/5ml 

FLx150ml 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
μπουκΫλι 6 2,25 13,50 

Ιβουπροφαήνη Algofren syr 

100mg/5ml FLx 150ml 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
μπουκΫλι 6 4,72 28,32 

Παρακεταμόλη (Depon 

χΫπια) TAB 500mg/tab 
BTX20 

33661200-3 
αναλγητικΫ 

κουτή 10 0,75 7,5 

Παρακεταμόλη (Panadol 
advance) TAB 500MG/tab 

BTX20 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 6 1,99 11,94 

Παρακεταμόλη (Panadol 

αναβρΫζον) TAB 

500MG/tab BTX12 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 8 2,43 19,44 

Παρακεταμόλη (Panadol 

extra) 500MG/TAB 

(500+65)MG + TAB 

BTX16 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 6 2,26 13,56 

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 

(Ασπιρήνη) 500MG/tab 
BTX20 

33661200-3 
αναλγητικΫ 

κουτή 10 1,80 18,00 

Βουτιλοσκοπολαμήνη 
(Buscopan) C. TAB 

10mg/tab BTX40 

33612000-3 για  
γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

κουτή 6 3,40 20,40 

Νιμεσουλιδήνη (Mesulid) 

TAB 100MG/BTX30 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 6 4,31 25,86 

Αντιόξινα δισκήα (Simeco) 

mint flavor TAB 

(15+282+85)mg /BTX 60 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

κουτή 5 2,75 13,75 

(Maalox plus) oral. Susp 

(114+200+25)mg/5ml             

fl X 355ml 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

Πλαστικό 

μπουκΫλι 
4 4,92 19,68 

Ομεπραζόλη (losec) 

καψΫκια 10MG/CAP 

BTX10 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

κουτή 4 4,79 19,16 

Ιβουπροφαήνη (Nurofen) C 
tab. 200mg/TAB BTx12 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 
διαταραχάς 

κουτή 4 1,14 4,56 

Λοπεραμήδη υδροχλωρικέ 
(Imodium) 2MG/CAP 

BTX6 (BLISTER 1X6) 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 8 1,57 12,56 

ΔικλοφενΫκη (Voltaren) 

tab. 50mg/TAB BTx20 

33632000-9 για 

μυοσκελετικάς 

παθέσεις 

κουτή 8 2,06 16,48 

Ελληνική   
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Επινεφρήνη (Adrenalline) 

INJECTION/DEMO INJ 

SOL 1mg/ml BTx50 

ampX1ml 

33622000-6 

ΚαρδιοτονωτικΫ 
τεμΫχιο 6 1,28 7,68 

Διγοξήνη (Degoxin) 

ISANDOZ TAB 
0,25mg/TAB BTx25 

33622000-6 για 

καρδιαγγειακό 
σύστημα 

κουτή 5 1,42 7,10 

ετιριζήνη (Zirtek) F.C TAB 

10mg/TAB BT x20 

33675000-2  

αντισταμινικΫ 

συστηματικές 

χρέσης 

κουτή 5 4,64 23,20 

Μεθυλπρεδνιζολόνη 

(Medrol) tab. 16mg/TAB 

BTx14 

33642200-4 

κορτικοστεροειδέ 

συστηματικές 

χρέσης 

κουτή 5 3,25 16,25 

Ιωδιούχος ποβιδόνη 

βΫμμα Ιωδήου (Betadine) 
10% cut sol FLX 240 ml. 

33631600-8 

αντισηπτικΫ και 
απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 5 2,99 14,95 

Ιωδιούχος ποβιδόνη 

βΫμμα Ιωδήου (Betadine) 

10% cut sol FLX 30 ml. 

33631600-8 

αντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 8 1,82 14,56 

Μεμβρωμήνη 

mercurochrome / cut sol 

2% FLX 100ml 

33631600-8 

αντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 15 2,20 33,00 

Διμεθινδάνη (fenistil) gel 

US 0,1% (W/W) gel tb x30 

gr 

33675000-2  

αντισταμινικΫ 

συστηματικές 

χρέσης 

σωληνΫριο 10 4,54 45,40 

Υουσιδικό οξύ (Fucidin) 
ointment 2% x 15g 

33651100-9 

ΑντιμικροβιακΫ 
συστηματικές 

χρέσης 

σωληνΫριο 10 2,75 27,50 

ΔικλοφενΫκη (Voltaren) 

emulgel EXT.US 1% W/W 

TUB x 100gr 

33630000-5 Για 

παθέσεις δάρματος 

και μυοσκελετικών 

παθέσεων 

σωληνΫριο 10 6,58 65,80 

Βηταμεθαλόνη (Betnovate) 

ointment 0,1% W/W TUB 
x25g 

33642200-4 

κορτικοστεροειδέ 

συστηματικές 
χρέσης 

σωληνΫριο 8 1,79 14,32 

αλικυλικό οξύ 
(Counterpain) crème 

(100+13+54)MG/G  TUB 

x100g 

33630000-5 Για 
παθέσεις δάρματος 

και μυοσκελετικών 

παθέσεων 

σωληνΫριο 6 4,14 24,84 

Κορτιζόλη (Solu- cortef) PS 

INJ. SOL BTxVial 

1+2ml/250mg 

33642200-4 

κορτικοστεροειδέ 

συστηματικές 

χρέσης 

ΣεμΫχιο 8 6,00 48,00 

Νεομυκήνη επουλωτικό 

ιδιοσκεύασμα (Spray 
Pulvo -47) (10811 

UC+2,23 mg) / G FLx74G 

33651100-9 

ΑντιμικροβιακΫ 
συστηματικές 

χρέσης 

Μεταλλικό 
μπουκΫλι 

6 6,31 37,86 

ΓΫζες με αντιβιοτικό 

(Fucidin) 10cmX10cm  

33141118-0 

Αποστειρωμάνες 

γΫζες 

τεμΫχιο 10 6,15 61,50 

    

ύνολο τεμαχίων 

214 
ΤΝΟΛΟ 672,11 

        ΥΠΑ  6% 40,33 

        
ΤΝΟΛΟ Α 712,44 
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Β. ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  Υ.Π.Α. 13% 

προιόν  cpv 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

τιμή 

μονάδας 

Καθαρή 

αξία 

BαμβΫκι  100gr. ε 

πακάτα καθαρού βΫρους 
100gr 

33141117-3 

υδρόφιλο βαμβΫκι 
πακάτο 20 1,80 36,00 

ΣεμΫχια λευκοπλΫστ με 

γΫζα αποστειρωμάνη 

διαφόρων σχημΫτων & 

μεγεθών (Hansaplast 

κασετήνα) 40 τεμ. 

33141111-1 

αυτοκόλλητοι 

επήδεσμοι 

τεμΫχιο 10 2,85 28,50 

Ελαστικοή επήδεσμοι   

8cm. 

33141110-4 

επήδεσμοι 
τεμΫχιο 50 0,40 20,00 

Ελαστικοή επήδεσμοι  

10cm. 

33141110-4 

επήδεσμοι 
τεμΫχιο 50 0,50 25,00 

Απορροφητικέ γΫζα 

αποστειρωμάνη 

αυτοκόλλητη (15Φ15Φ12) 

33141118-0 

Αποστειρωμάνες 

γΫζες 

κουτή 20 0,80 16,00 

Απορροφητικέ γΫζα 

αποστειρωμάνη 
αυτοκόλλητη (17Φ30Φ12) 

33141118-0 

Αποστειρωμάνες 
γΫζες 

κουτή 20 1,00 20,00 

Έμπλαστρα 
33141111-1 
αυτοκόλλητοι 

επήδεσμοι 

τεμΫχιο 8 2,00 16,00 

ΛευκοπλΫστ αθλητικέ 

ταινήα tape 2,5cmX10m 

33141113-4 Σαινήα 

επιδάσμου 
ρολό 10 3,50 35,00 

ΛευκοπλΫστ αθλητικέ 

ταινήα tape 3,75cmX10m 

33141113-4 Σαινήα 

επιδάσμου 
ρολό 10 3,60 36,00 

ΛευκοπλΫστ αθλητικέ 

ταινήα tape 5cmX10m 

33141113-4 Σαινήα 

επιδάσμου 
ρολό 10 5,30 53,00 

ΓΫζες χύμα διαφόρων 

διαστΫσεων 

33141110-4 

επήδεσμοι 
τεμΫχιο 100 0,10 10,00 

Επήδεσμος αυτοκόλλητος 

ελαστικός υποαλλεργικός 
Tensoplast 7,5cmX4,5m 

33141111-1 

αυτοκόλλητοι 
επήδεσμοι 

ρολό 10 9,50 95,00 

Water soft Peroxide 

Οξυζενά 125 ml. 

24315300-8 

Τπεροξεήδιο του 

υδρογόνου 

μπουκΫλι 10 1,20 12,00 

    
ύνολο τεμαχίων 

328   
ΤΝΟΛΟ 402,5 

        ΥΠΑ 13% 52,33 

         ΤΝΟΛΟ Β 454,83 

 

 

 

Γ. ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  Υ.Π.Α. 24% 

προιόν  cpv 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

τιμή 

μονάδας 

Καθαρή 

αξία 

Αμμωνήα  stick  
24413100-3 αμμωνήα 

σε υγρέ μορφέ 
τεμΫχιο 15 2,00 30,00 

Ισότονο διΫλυμα, 

αποστειρωμάνος 

φυσιολογικός ορός 
(clinofar) 5ml 0,9% Nacl  

33651500-3 Οροή 

ΠλαστικΫ 

φιαλήδια 

των 5ml 

4 

κουτιΫ 

(40+20 
τμχ.) 

5,69 22,76 

πράι συνθετικού πΫγου 
(Cold Spray) ψυκτικό 400 

ml. 

33661200-3 
αναλγητικΫ 

Μεταλλικό 
μπουκΫλι 

15 4,58 68,70 

ΑΔΑ: 963ΧΟΛ04-ΕΒΨ





Χυκτικό τζελ με 

εκχυλήσματα βοτΫνων 
(Cryo power gel) 100ml 

33711540-4     

Παραφαρμακευτικάς 
κράμες έ λοσιόν 

Πλαστικό 

σωληνΫριο 
8 6,40 51,20 

Γλωσσοπήεστρα ξύλινα  
33140000-3 ΙατρικΫ 

αναλώσιμα 
κουτή 2 2,00 4,00 

Αποστειρωμάνα γΫντια 

μιας χρέσης (50 ζεύγη) 

18424300-0 ΓΫντια 

μιας χρέσης 
κουτή 4 14,50 58,00 

Περιλαήμια κολλΫρα 

μαλακΫ 

33141700-7 

ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 
τεμΫχιο 4 5,50 22,00 

Περιλαήμια κολλΫρα 

σκληρΫ 

33141700-7 

ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 
τεμΫχιο 4 9,50 38,00 

ΝΫρθηκες Ϋνω/κΫτω 

Ϋκρων 

33141760-5 

ΝΫρθηκες 
τεμΫχιο 3 56,00 168,00 

ΝΫρθηκες από Zimmer  
33141760-5 

ΝΫρθηκες  
τεμΫχιο 4 17,00 68,00 

Παγοκύστη gel 200gr 

85mmX30mmX160mm 

με πιστοποήηση ISO 9001 
– ΕΛΟΣ & ΝΟΝ TOXIC 

Certification 

33141700-7 
ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 

τεμΫχιο 10 0,65 6,50 

Παγοκύστη & θερμοφόρα 

2 σε 1 (NEXCARE) 

10X10  

33141700-7 

ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 
τεμΫχιο 10 5,05 50,50 

ΡΫμματα (Αυτοκόλλητα) 33141126-9 ΡΫμματα κουτή 20 0,75 15,00 

ύριγγες 10ml 100τμχ. 33141310-6 ύριγγες κουτή 1 11,00 11,00 

Αντισηπτικό χεριών 

33631600-8    

ΑντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 10 2,50 25,00 

Απολυμαντικό διΫλυμα 

χεριών χωρής πλύσιμο 

33631600-8    

ΑντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 12 2,50 30,00 

Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 

των 300ml 

24322500-2 

Οινόπνευμα 
μπουκΫλι 15 2,10 31,50 

Αυτόματο πιεσόμετρου 

μπρΫτσου 

33123100-9 

Πιεσόμετρο 

αρτηριακές πήεσης 

τεμΫχιο 1 35,00 35,00 

   
ύνολο τεμαχίων  

 142 
ΤΝΟΛΟ 735,16 

        ΥΠΑ 24% 176,44 

        
 ΤΝΟΛΟ 

Γ 
911,60 
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Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

ΦΑΡΙΗ ΒΑΙΛΙΚΗ                

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 
ΑΓΨΓΗ 

 Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ 
 

ΜΠΕΝΕΚΟΤ ΦΑΩΔΨ   

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΥΤΙΚΗ 
ΑΓΨΓΗ 

ΑΔΑ: 963ΧΟΛ04-ΕΒΨ





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ          «Προμέθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ                     υλικού οικ. άτους 2017-2018»            

ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ                                       
ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ                                                  ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

                                                                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : € 

2.078,87 

ΑΡ. Μελέτης :  6/ 2017 
 
CPV:    33680000-0    ΥαρμακευτικΫ εήδη 
            33600000-6    ΥαρμακευτικΫ προϊόντα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠΡΟ : ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ & ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤ Ν. ΙΨΝΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.) 

Αφού άλαβα γνώση της προμέθεια που αναγρΫφεται στην επικεφαλήδα και λοιπών στοιχεήων καθώς 

και των συνθηκών εκτάλεσης της προμέθειας υποβΫλλω την παρούσα προσφορΫ και δηλώνω ότι 
αποδάχομαι πλέρως και χωρής επιφύλαξη όλα αυτΫ και αναλαμβΫνω την εκτάλεση της προμέθειας 

με τις αντήστοιχες τιμάς μονΫδος: 

Α. ΟΜΑΔΑ: ΥΑΡΜΑΚΑ Υ.Π.Α. 6% 

προιόν cpv 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

τιμή 
μονάδας 

Καθαρή 
αξία 

Παρακεταμόλη Depon 
syr. (παιδικό) 

120mg/5ml FLx150ml 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
μπουκΫλι 6   

Ιβουπροφαήνη Algofren 

syr 100mg/5ml FLx 

150ml 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
μπουκΫλι 6   

Παρακεταμόλη (Depon 

χΫπια) TAB 500mg/tab 

BTX20 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 10   

Παρακεταμόλη (Panadol 

advance) TAB 

500MG/tab BTX20 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 6   

Παρακεταμόλη (Panadol 
αναβρΫζον) TAB 

500MG/tab BTX12 

33661200-3 
αναλγητικΫ 

κουτή 8   

Παρακεταμόλη (Panadol 

extra) 500MG/TAB 

(500+65)MG + TAB 

BTX16 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 6   

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 

(Ασπιρήνη) 500MG/tab 

BTX20 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 10   

Βουτιλοσκοπολαμήνη 

(Buscopan) C. TAB 

10mg/tab BTX40 

33612000-3 για  

γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

κουτή 6   

Νιμεσουλιδήνη (Mesulid) 

TAB 100MG/BTX30 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 6   

Αντιόξινα δισκήα (Simeco) 

mint flavor TAB 
(15+282+85)mg /BTX 60 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 
διαταραχάς 

κουτή 5   

(Maalox plus) oral. Susp 
(114+200+25)mg/5ml             

fl X 355ml 

33612000-3 για 
γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

Πλαστικό 

μπουκΫλι 
4   

Ομεπραζόλη (losec) 

καψΫκια 10MG/CAP 

BTX10 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

κουτή 4   

Ελληνική   
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Ιβουπροφαήνη (Nurofen) 

C tab. 200mg/TAB 

BTx12 

33612000-3 για 

γαστρεντερικάς 

διαταραχάς 

κουτή 3   

Λοπεραμήδη 

υδροχλωρικέ (Imodium) 

2MG/CAP BTX6 
(BLISTER 1X6) 

33661200-3 

αναλγητικΫ 
κουτή 8   

ΔικλοφενΫκη (Voltaren) 

tab. 50mg/TAB BTx20 

33632000-9 για 

μυοσκελετικάς 

παθέσεις 

κουτή 8   

Επινεφρήνη (Adrenalline) 

INJECTION/DEMO INJ 

SOL 1mg/ml BTx50 

ampX1ml 

33622000-6 

ΚαρδιοτονωτικΫ 
τεμΫχιο 6   

Διγοξήνη (Degoxin) 

ISANDOZ TAB 

0,25mg/TAB BTx25 

33622000-6 για 

καρδιαγγειακό 

σύστημα 

κουτή 5   

ετιριζήνη (Zirtek) F.C 
TAB 10mg/TAB BT x20 

33675000-2  
αντισταμινικΫ 

συστηματικές χρέσης 

κουτή 5   

Μεθυλπρεδνιζολόνη 

(Medrol) tab. 16mg/TAB 

BTx14 

33642200-4 

κορτικοστεροειδέ 

συστηματικές χρέσης 

κουτή 5   

Ιωδιούχος ποβιδόνη 

βΫμμα Ιωδήου (Betadine) 

10% cut sol FLX 240 ml. 

33631600-8 

αντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 5   

Ιωδιούχος ποβιδόνη 

βΫμμα Ιωδήου (Betadine) 

10% cut sol FLX 30 ml. 

33631600-8 

αντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 8   

Μεμβρωμήνη 

mercurochrome / cut 
sol 2% FLX 100ml 

33631600-8 

αντισηπτικΫ και 
απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 15   

Διμεθινδάνη (fenistil) gel 
US 0,1% (W/W) gel tb 

x30 gr 

33675000-2  
αντισταμινικΫ 

συστηματικές χρέσης 

σωληνΫριο 10   

Υουσιδικό οξύ (Fucidin) 

ointment 2% x 15g 

33651100-9 

ΑντιμικροβιακΫ 

συστηματικές χρέσης 

σωληνΫριο 10   

ΔικλοφενΫκη (Voltaren) 

emulgel EXT.US 1% 

W/W TUB x 100gr 

33630000-5 Για 

παθέσεις δάρματος 

και μυοσκελετικών 

παθέσεων 

σωληνΫριο 10   

Βηταμεθαλόνη 

(Betnovate) ointment 
0,1% W/W TUB x25g 

33642200-4 

κορτικοστεροειδέ 
συστηματικές χρέσης 

σωληνΫριο 8   

αλικυλικό οξύ 
(Counterpain) crème 

(100+13+54)MG/G  TUB 

x100g 

33630000-5 Για 
παθέσεις δάρματος 

και μυοσκελετικών 

παθέσεων 

σωληνΫριο 6   

Κορτιζόλη (Solu- cortef) 

PS INJ. SOL BTxVial 

1+2ml/250mg 

33642200-4 

κορτικοστεροειδέ 

συστηματικές χρέσης 

ΣεμΫχιο 8   

Νεομυκήνη επουλωτικό 

ιδιοσκεύασμα (Spray 

Pulvo -47) (10811 

UC+2,23 mg) / G 
FLx74G 

33651100-9 

ΑντιμικροβιακΫ 

συστηματικές χρέσης 

Μεταλλικό 

μπουκΫλι 
6   

ΓΫζες με αντιβιοτικό 

(Fucidin) 10cmX10cm  

33141118-0 

Αποστειρωμάνες γΫζες 
τεμΫχιο 10   

    
ύνολο τεμαχίων 

214 
ΤΝΟΛΟ  

ΑΔΑ: 963ΧΟΛ04-ΕΒΨ





        ΥΠΑ  6%  

      
ΤΝΟΛΟ Α  

 

 

 

Β. ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  Υ.Π.Α. 13% 

προιόν  cpv 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

τιμή 

μονάδας 

Καθαρή 

αξία 

BαμβΫκι  100gr. ε 

πακάτα καθαρού 

βΫρους 100gr 

33141117-3 υδρόφιλο 

βαμβΫκι 
πακάτο 20   

ΣεμΫχια λευκοπλΫστ με 

γΫζα αποστειρωμάνη 

διαφόρων σχημΫτων & 

μεγεθών (Hansaplast 

κασετήνα) 40 τεμ. 

33141111-1 

αυτοκόλλητοι 

επήδεσμοι 

τεμΫχιο 10   

Ελαστικοή επήδεσμοι   

8cm. 
33141110-4 επήδεσμοι τεμΫχιο 50   

Ελαστικοή επήδεσμοι  

10cm. 
33141110-4 επήδεσμοι τεμΫχιο 50   

Απορροφητικέ γΫζα 

αποστειρωμάνη 

αυτοκόλλητη 
(15Φ15Φ12) 

33141118-0 

Αποστειρωμάνες γΫζες 
κουτή 20   

Απορροφητικέ γΫζα 
αποστειρωμάνη 

αυτοκόλλητη 

(17Φ30Φ12) 

33141118-0 

Αποστειρωμάνες γΫζες 
κουτή 20   

Έμπλαστρα 

33141111-1 

αυτοκόλλητοι 

επήδεσμοι 

τεμΫχιο 8   

ΛευκοπλΫστ αθλητικέ 
ταινήα tape 2,5cmX10m 

33141113-4 Σαινήα 
επιδάσμου 

ρολό 10   

ΛευκοπλΫστ αθλητικέ 

ταινήα tape 

3,75cmX10m 

33141113-4 Σαινήα 

επιδάσμου 
ρολό 10   

ΛευκοπλΫστ αθλητικέ 

ταινήα tape 5cmX10m 

33141113-4 Σαινήα 

επιδάσμου 
ρολό 10   

ΓΫζες χύμα διαφόρων 
διαστΫσεων 

33141110-4 επήδεσμοι τεμΫχιο 100   

Επήδεσμος 

αυτοκόλλητος ελαστικός 

υποαλλεργικός 

Tensoplast 
7,5cmX4,5m 

33141111-1 

αυτοκόλλητοι 

επήδεσμοι 

ρολό 10   

Water soft Peroxide 

Οξυζενά 125 ml. 

24315300-8 
Τπεροξεήδιο του 

υδρογόνου 

μπουκΫλι 10   

    
 ύνολο τεμαχίων 

328  
ΤΝΟΛΟ  

        ΥΠΑ 13%  

        
 ΤΝΟΛΟ 

Β 
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Γ. ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ – ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  Υ.Π.Α. 24% 

προιόν  cpv 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

τιμή 

μονάδας 

Καθαρή 

αξία 

Αμμωνήα  stick  
24413100-3 αμμωνήα 

σε υγρέ μορφέ 
τεμΫχιο 15   

Ισότονο διΫλυμα, 

αποστειρωμάνος 

φυσιολογικός ορός 
(clinofar) 5ml 0,9% Nacl  

33651500-3 Οροή 

ΠλαστικΫ 

φιαλήδια 

των 5ml 

4 

κουτιΫ 

(60 
τμχ.) 

  

πράι συνθετικού πΫγου 
(Cold Spray) ψυκτικό 400 

ml. 

33661200-3 

αναλγητικΫ 

Μεταλλικό 

μπουκΫλι 
15   

Χυκτικό τζελ με 

εκχυλήσματα βοτΫνων 

(Cryo power gel) 100ml 

33711540-4     

Παραφαρμακευτικάς 

κράμες έ λοσιόν 

Πλαστικό 

σωληνΫριο 
8   

Γλωσσοπήεστρα ξύλινα  
33140000-3 ΙατρικΫ 

αναλώσιμα 
κουτή 2   

Αποστειρωμάνα γΫντια μιας 

χρέσης (50 ζεύγη) 

18424300-0 ΓΫντια 

μιας χρέσης 
κουτή 4   

Περιλαήμια κολλΫρα 

μαλακΫ 

33141700-7 

ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 
τεμΫχιο 4   

Περιλαήμια κολλΫρα 
σκληρΫ 

33141700-7 
ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 

τεμΫχιο 4   

ΝΫρθηκες Ϋνω/κΫτω Ϋκρων 33141760-5 ΝΫρθηκες τεμΫχιο 4   

ΝΫρθηκες από Zimmer  33141760-5 ΝΫρθηκες  τεμΫχιο 5   

Παγοκύστη gel 200gr 

85mmX30mmX160mm με 

πιστοποήηση ISO 9001 – 

ΕΛΟΣ & ΝΟΝ TOXIC 
Certification 

33141700-7 

ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 
τεμΫχιο 10   

Παγοκύστη & θερμοφόρα 2 

σε 1 (NEXCARE) 10X10  

33141700-7 

ΟρθοπεδικΫ υλικΫ 
τεμΫχιο 10   

ΡΫμματα (Αυτοκόλλητα) 33141126-9 ΡΫμματα κουτή 20   

ύριγγες 10ml 100τμχ. 33141310-6 ύριγγες κουτή 1   

Αντισηπτικό χεριών 

33631600-8    

ΑντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 10   

Απολυμαντικό διΫλυμα 
χεριών χωρής πλύσιμο 

33631600-8    
ΑντισηπτικΫ και 

απολυμαντικΫ 

μπουκΫλι 12   

Αλκοολούχος λοσιόν 70ο 

των 300ml 

24322500-2 

Οινόπνευμα 
μπουκΫλι 15   

Αυτόματο πιεσόμετρου 

μπρΫτσου 

33123100-9 
Πιεσόμετρο αρτηριακές 

πήεσης 

τεμΫχιο 2   

   
 ύνολο τεμαχίων 

142 
ΤΝΟΛΟ  

        
ΥΠΑ 

24% 
 

        
ΤΝΟΛΟ 

Γ 
 

Ν. Ιωνήα ……………  

                                              Ο Προσφάρων 

                                                        (φραγήδα Επιχεήρησης & Τπογραφέ Νομήμου Εκπροσώπου) 

ΑΔΑ: 963ΧΟΛ04-ΕΒΨ





      Ακολούθως διεξΫγονται συζητέσεις, εκφρΫζονται διΫφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δήνει τις απαραήτητες 
εξηγέσεις,  όπως αυτάς καταγρΫφονται στα απομαγνητοφωνημάνα πρακτικΫ. 
 
Σάλος  ο κ. Πρόεδρος καλεή το ώμα να αποφασήσει σχετικΫ. 

 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

 αφού Ϋκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητάς, 

 αφού άλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελάτη της Δ/νσης Τπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. Δέμου Ν. Ιωνήας 
2. το υπ’ αριθμόν πρωτοκ. 3149/22-12-2017 αήτημα της Δ/νσης Τπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., το οποήο 

αναρτέθηκε στο ΚΗΜΔΗ. 
3. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3160/27-12-2017 εισέγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
4. τις διατΫξεις του Ν. 4412/16 (ΥΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες υμβΫσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών  όπως ισχύει 
5. τις διατΫξεις της παρ. 9 του Ϋρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει 
6. τον Ν. 4111/30-12-2013 «Κύρωση ΠρΫξεων Νομοθετικού περιεχόμενου» 

7. τις διατΫξεις του τελευταήου εδαφήου της παραγρΫφου 4 & 9 του Ϋρθρου 209 του Ν. 3463/06 
(Δ.Κ.Κ.) ως ισχύει,  

8. τις διατΫξεις του Ϋρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
9. τις διατΫξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περή οικονομικές διοικέσεως και λογιστικού Δέμων 

και Κοινοτέτων 
10. τις διατΫξεις της παραγρΫφου Ζ του Ϋρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΥΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επεήγοντα 

μάτρα εφαρμογές των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας 

με ψήφους 8 ΤΠΕΡ & 1 ΛΕΤΚΟ (ο κ. ωτήρης κευοφύλακας) 
 

1. Σην έγκριση της με αριθμ. 6/2017 μελέτης την οποία συνέταξαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 
Δ/νσης Τπηρεσιών του Σμήματος Πολιτιστικών Αθλητικών δραστηριοτήτων & Νεολαίας του 
Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Ν. Ιωνίας, η οποία 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης, σχετικά με την 
προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού έτους 2018 για τις ανάγκες λειτουργίας 
των γυμναστηρίων και των λοιπών δομών του Νομικού Προσώπου ΄΄Ο.Π.Α.Ν.΄΄ βάσει του 
άρθρου 7 ΥΕΚ 1793/Β΄/6-12-2004. 

2. Σην έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης του συνολικού ποσού των 
2.078,87 € (αναλογούντος Υ.Π.Α 6%,13%,24%) του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. 
Ιωνίας με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» εις βάρος του Κ.Α.Δ. 15.6681.0001 για 
το οικ. έτος 2017 και εις βάρος του Κ.Α.Δ. 15.6261.0001 για το οικ. έτος 2018, (πολυετείς 
υποχρεώσεις). 

3. Σην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας.   

4. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, 

τον Ν. 4111/30-12-2013 «Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού περιεχόμενου» και τον Ν. 4412/16 

(ΥΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών  όπως ισχύει, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 

τιμής» 

 

Έγινε, αποφασήσθηκε και εκδόθηκε στη Νάα Ιωνήα την ήδια μάρα. 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..                                                                 ΣΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         πύρος Αμανατίδης 
     ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 
Ακριβάς  αντήγραφο από τα πρακτικΫ 
        Νάα Ιωνήα, αυθημερόν 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 
 
    
        πύρος Αμανατίδης 
   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 

2.  Δημήτριος Γεωργούδης 

3.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4.  Κωνσταντίνος Σσαγκαράκης 

5.  Κωνσταντίνος Μωρίκης  

6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 

7.  Ιωάννης Οικονομίδης 

8.  ωτήρης κευοφύλακας 

ΑΔΑ: 963ΧΟΛ04-ΕΒΨ
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