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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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ΜΕΛΕΤΗ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)  
 

CPV:33000000-0 
NUTS III EL 623 

                                       
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          : 1.957,50€ 

 (ΦΠΑ:6% & 13% & 24%)         :203,85€  

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ                   : 2.161,35€     

                                   
                                 

 

 
  



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ                                    
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ειδών Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου 
Ληξουρίου(πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) . 
Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2) Ν.4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό»)ΦΕΚ 143α΄2014) 

3) Τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2016 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
4) Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
5) Το Ν.4320/2015(ΦΕΚ 29/19.03.2015,τεύχος Α), Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης και λοιπές διατάξεις, 
6) Το Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160 Α΄/ 08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», 
7) Το Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων και Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και λοιπές ρυθμίσεις», 
8) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
9) Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.161,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Για το Δήμο Ληξουρίου η προβλεπόμενη δαπάνη  που ανέρχεται στο ποσό των 2.161,35€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ(6%&13%&24%),θα βαρύνει :Α)τον  προϋπολογισμό του οικονομικού έτους  2022  και τον Κ.Α.Ε. 15.6681 με 
τίτλο «Προμήθεα φαρμακευτικού υλικού για αθλητικες εγκαταστάσεις και ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,  συνολικού 
ύψους  1.000,00€ , έως του ποσού των 1.000,00€ & Β) τον  προϋπολογισμό του οικονομικού έτους  2023  και τον 
Κ.Α.Ε. 15.6681 με τίτλο «Προμήθεα φαρμακευτικού υλικού για αθλητικες εγκαταστάσεις και ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ»,  , έως του ποσού των 1.161,35€ 

                                                                                                Ληξούρι 11.11.2022 
          Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                Η  Συντάξασα                

   

   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα είδη που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, θα πρέπει να είναι αρίστης 

ποιότητας και να έχουν άδεια Ε.Ο.Φ. ως φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά σκευάσματα. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάντια εξεταστικά μιας 
χρήσεως κουτί 100 τμχ 

ΤΕΜ. 45 
5,20 

234,00 

6% 
14,04 248,04 

2 Αντισηπτικό gel χεριών 
συσκευασία 1000 ml 

ΤΕΜ. 45 
7,10 

319,50 

6% 
19,17 338,67 

3 Βαμβάκι συσκευασία 100 gr ΤΕΜ. 45 0,90 40,50 13% 5,27 45,77 
4 Οινόπνευμα καθαρό 70% 300  

ml 
ΤΕΜ. 45 

2,20 
99,00 

6% 
5,94 104,94 

5 Ταινίες Σακχάρου(συσκ. των 50 
τεμ.) 

ΤΕΜ. 45 
16,50 

742,50 

13% 
96,53 839,03 

6 Σκαρφιστήρες(συσκ. των 50 
τεμ.) 

ΤΕΜ. 45 
3,90 

175,50 

24% 
42,12 217,62 

7 Μαντηλάκια Αντισηπτικά ΤΕΜ. 45 2,50 112,50 6% 6,75 119,25 
8 Μάσκες Χειρουργικές(συσκ. 

των 50 τεμ.) 
ΤΕΜ. 45 

5,20 
234,00 

6% 
14,04 248,04 

ΣΥΝΟΛΟ 1.957,50  203,85 2.161,35 

 
 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του , ότι πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς περιγραφές του είδους. Τα 
είδη παραδίδονται έτοιμα προς χρήση . 
Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και 
δοκιμασμένα. 
Τυχόν ελαττωματικά τεμάχια δεν θα παραλαμβάνονται. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά τα 
ελαττωματικά είδη εντός τριών(3) εργασίμων ημερών. 
Ο ενδιαφερόμενος Προμηθευτής πρέπει να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια για την κάλυψη των 
αναγκών και των δύο(2) ωφελούμενων φορέων σωρευτικά. 
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.161,35€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ληξουρίου, ως ανωτέρω.  

                                                                                                Ληξούρι  11.11.2022 
          Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Η  Συντάξασα                

   

   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  



 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1-αντικείμενο της παρούσας Μελέτης 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ειδών Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου 
Ληξουρίου(πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ). Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
2.161,35€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ληξουρίου, ως 
ανωτέρω 

Άρθρο 2-ισχύουσες διατάξεις 
1) Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2) Ν.4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-

δημόσιο λογιστικό»)ΦΕΚ 143α΄2014) 
3) Τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2016 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
4) Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
5) Το Ν.4320/2015(ΦΕΚ 29/19.03.2015,τεύχος Α), Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης και λοιπές διατάξεις, 
6) Το Ν.4281/2014(ΦΕΚ 160 Α΄/ 08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», 
7) Το Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων και Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και λοιπές ρυθμίσεις», 
8) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
9) Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Άρθρο 3 – Συμβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1.Η τεχνική έκθεση, 
2.Το τιμολόγιο προσφοράς, 
3.Ο προϋπολογισμός προσφοράς, 
4.Τα τεχνικά στοιχεία(τεχνικές προδιαγραφές)της προσφοράς του αναδόχου, 

Άρθρο 4 – Τρόπος διεξαγωγής της προμήθειας και κριτήριο κατακύρωσης 
Α)Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής  θα πραγματοποιηθεί με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 

Β) Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής  1 ,  για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του 
Ν.4412/2016. 

Γ)Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . 

Άρθρο 5 - Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος μετά την απαιτούμενη διαδικασία ανάθεσης, να 

προσέλθει εντός δέκα(10) ημερών, για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Ληξουρίου. 

Άρθρο 6 – Τόπος,χρόνος παραλαβής προμηθειών 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται  είτε  για ολόκληρη την ποσότητά τους και εντός δέκα(10) 

ημερών είτε τμηματικά και εντός τριών(3) ημερών από την έγγραφη παραγγελία του φορέα υλοποίησης της 
προμήθειας προς τον ανάδοχο. 

 
 



Η μη ανταπόκριση του αναδόχου στην ανωτέρω προβλεπόμενη προθεσμία θα προκαλέσει σημαντικό 
πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου Ληξουρίου και κατ’ επέκταση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών προς 
τους  υπαλλήλους αλλά και τους δημότες. 

Ο Δήμος Ληξουρίου , με απόφαση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων θα καταγγείλει τη 
σύμβαση, εφόσον παρέλθουν οι προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης, χωρίς καμία υποχρέωση 
αποζημίωσης. 
Κατά την παράδοση των ειδών, ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο αποστολής. Το 
αντίστοιχο τιμολόγιο, θα προσκομίζεται εντός ενός μήνα από την ημέρα της παράδοσης. Ο προμηθευτής έχει 
υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο την ποσότητα και τον τύπο 
των ειδών που παραδίδει. Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους σε 
όλη την διάρκεια της προμήθειας και το εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους, 
στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά  ο φορέας υλοποίησης της προμήθειας, βαρύνουν αποκλειστικά 
τον προμηθευτή. 

Ο Δήμος Ληξουρίου  έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες του είδους που αναφέρεται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατόπιν ρητής συνεννόησης με τον προμηθευτή, κατά τρόπον ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος του είδους που τελικά θα 
παραγγελθεί να μην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Άρθρο 7 – εγγυήσεις ποιότητας 
1.Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί –όπου αυτό είναι απαραίτητο- , ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι το 

προσφερόμενο είδος είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των 
επισήμων κρατικών φορέων και όσων προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή, ότι έχει τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί,ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις, κ.λ.π. και 
ότι είναι κατάλληλο από κάθε πλευρά για χρήση. 

2.Τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν επί ποινή αποκλεισμού, όπου απαιτείται , βεβαίωση από τον 
Ε.Ο.Φ. ως φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα . 

3. Ο φορέας υλοποίησης διατηρεί όλα τα δικαιώματα ,τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την  υποχρέωση να 
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση της υπηρεσίας, κάθε ποσότητα του αναφερόμενου είδους που προμήθευσε, 
μέσα σε τρεις(3) εργάσιμες ημέρες αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσό ειδών που πρέπει να αντικατασταθεί, δεν θα υπερβαίνει 
το 5% της αναληφθείσης ποσότητας προμήθειας. 

Άρθρο 8 – Κρατήσεις & έξοδα δημοσίευσης. 
Τον ανάδοχο βαρύνει εξ ολοκλήρου κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο. 
Άρθρο 9 – Πληρωμή Αναδόχων 

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, από το ταμείο εκάστου 
εκ των φορέων υλοποίησης της προμήθειας, μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών, και αφού 
συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά . 

Άρθρο 10 – Επίλυση Διαφορών 
Για κάθε θέμα , που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 

Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) & Ν 3463/2006 & Ν. 3852/2010 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
                                                                                               Ληξούρι  11.11.2022 

          Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                Η  Συντάξασα                

   

   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
    
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ                                                                                          
ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔ
Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάντια εξεταστικά μιας χρήσεως 
κουτί 100 τμχ 

ΤΕΜ. 45 
  

6%   

2 Αντισηπτικό gel χεριών συσκευασία 
1000 ml 

ΤΕΜ. 45 
  

6%   

3 Βαμβάκι συσκευασία 100 gr ΤΕΜ. 45 
  

13%   

4 Οινόπνευμα καθαρό 70% 300  ml ΤΕΜ. 45 
  

6%   

5 Ταινίες Σακχάρου(συσκ. των 50 τεμ.) ΤΕΜ. 45 
  

13%   

6 Σκαρφιστήρες(συσκ. των 50 τεμ.) ΤΕΜ. 45 
  

24%   

7 Μαντηλάκια Αντισηπτικά ΤΕΜ. 45 
  

6%   

8 Μάσκες Χειρουργικές(συσκ. των 50 
τεμ.) 

ΤΕΜ. 45   6%   

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

Ο προσφέρων 

 

_______________________/____-____-2022 
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