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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού 2015» 

 

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2015 ύψους εκατό 

τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα κόμμα δέκα τέσσερα Ευρώ 

(139.521,14 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη 

προσφορά.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΕΣΥΔΑΠ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 

278. 

6. του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  
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Β. Την υπ’ αριθ. 267/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 4/15 μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα 1: 

 

Περιγραφή είδους Υγειονομικό και κτηνιατρικό φαρμακευτικό υλικό 

Ποσότητα Ως πίνακας 1 

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη 
139.521,14 ευρώ με ΦΠΑ (13% - 23%) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
Κ.Α 70-6631 του προϋπολογισμού του ΠΕΣΥΔΑΠ 

για το έτος 2015 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Λίστα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. 

Η ποσότητα και το είδος των φαρμάκων και του υγειονομικού υλικού αναφέρονται 

στον πίνακα 1. 

Ο πίνακας 1 αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού 

Περάματος την 7η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ – 12.00 πμ.  

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης 

η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού. 

 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 α) φυσικά πρόσωπα,  

 β) νομικά πρόσωπα  

 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

 δ) συνεταιρισμοί 

 

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα 

εξής δικαιολογητικά:  

 

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν 

έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 
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β)   Οι αλλοδαποί:  

1.  Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .  

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους.  

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν 

έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 

 

 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

 

δ)   Οι συνεταιρισμοί:   

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν 

έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 

 

 

ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 

διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό.   



 5 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται 

από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

 

4. Άλλα δικαιολογητικά  

1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές 

των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:  

α)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

β)  Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης . 

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

ε)  Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την υπηρεσία. στ)  Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της 

δραστηριότητάς της και το κύρος της.  

η)   Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

θ)   Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  

ι)    Η παραγωγική δυνατότητα.  

ια)  Η ποιότητα των προϊόντων.  

2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την 

προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: α) Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση 

των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα η ποιόν όρο δεν αποδέχεται. 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν 

είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω 

ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές 

τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα 

παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο 

θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 

βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 

εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη 

διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 

που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α.., που ισχύει κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή 

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να 

δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση 

του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά 

με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

 

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
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σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη. 

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δεν γίνονται 

δεκτές. 

 

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς 

που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν.  

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 

της προσφοράς.  

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

 

4. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από 
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αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

  

5. Τιμή προσφοράς 

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 

δεν δίδεται ενιαία τιμή, ο μετέχων στον διαγωνισμό, για ολόκληρη την ποσότητα που 

προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της 

Εκτελεστικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

των προσφορών οργάνου. 

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

 

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με 

κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις 

προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του 

εισαγόμενου μέρους του εγχώριου προϊόντος. Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις, μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το 

εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών. 

Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια 

προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης 

τιμής. 

 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με 

κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις 

προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα 

μέρος της προσφερόμενης τιμής. β. Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της 
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προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, 

συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του 

εισαγόμενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που 

συμμετέχουν στην εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο 

επιβαρύνεται η τιμή. 

5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται 

υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 

ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά 

τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

6. Υποβολή προσφορών 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση: 

Στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακώματα Σχιστού Περάματος μέχρι 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2015 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12.00 πμ, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης 

των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία 

λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού 

από 11.00 ώρα πμ μέχρι την 12.00 ώρα πμ. 

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

7. Εγγυήσεις 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 

με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
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δαπάνης.  

3) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του 

χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο 

ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

5) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση 

κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των 

τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 

επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 

Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

6) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

7) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα Β 

 

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 18 

μηνών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποσφράγιση προσφορών 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 

 

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η 

αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος 

της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 

σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία 7η Ιανουαρίου 2015 και 

ώρα 12.00 πμ στα γραφεία του Συνδέσμου.  

../Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/11389_93ar26.doc
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

2. Αξιολόγηση προσφορών 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η 

οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3. Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 

του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 

τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..  

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
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προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, προ της  

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Κατακύρωση 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2) Η Εκτελεστική επιτροπή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό για 

ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη της προσφερόμενης σε ποσοστό μέχρι 30% και 

50% αντίστοιχα. 

3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

150 – 152 του Ν.3463/06. 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

1. Χρόνος παράδοσης των υλικών 

Η παραγγελία και η παράδοση των υλικών πρέπει θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας και  σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από την 

ημέρα της παραγγελίας. 

Για κάθε υπέρβαση ορίζεται ποινική ρήτρα 100 ευρώ. 

 

2. Παραλαβή των υλικών 

1) Η τμηματική παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του Συνδέσμου εντός των εγκαταστάσεων του. 

 

3. Τρόπος πληρωμής 

1) Στην υπηρεσία πρέπει να υποβάλλονται, κάθε τέλος του μήνα, από τον μειοδότη 

τα δελτία αποστολής υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η πληρωμή της αξίας των 

υλικών της παρούσης θα γίνεται μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα και θα 

αφορά σε όλα τα φάρμακα και υγειονομικό υλικό, που παραδόθηκαν τον 

προηγούμενο μήνα με την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα δελτία αποστολής και 

τιμολόγια θα προσκομίζονται στην υπηρεσία το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Όλα 
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τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 

υπηρεσία. 

2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 

αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης 

από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες 

και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος(περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 

18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος,  Τηλέφωνο 210 4015451. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 

προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Σύνδεσμο το 

ποσό των τριάντα (30) ευρώ.  

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονομικές εφημερίδες 

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», στην ημερήσια εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» και την 

τοπική εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ». Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και την ιστοσελίδα www.pesydap.gr. 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια.  

 

                                                               Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού και 

αφορούν στις ανάγκες για θεραπεία των σκύλων που νοσηλεύονται στο Διαδημοτικό 

Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου 

Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για το έτος 2015 και αναφέρονται στο Πίνακα 

1. 

Οι ποσότητες που θα προμηθευτεί ο Σύνδεσμος θα γίνονται σταδιακά ανάλογα με τις 

ανάγκες του ΔΙΚΕΠΑΖ και δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ύψος 

του προϋπολογισμού. Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε 5 ημέρες να 

προσκομίσει την παραγγελία εντός των εγκαταστάσεων του ΠΕΣΥΔΑΠ. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που 

καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα στοιχεία. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ενδεικτικά ορίζεται στις εκατό τριάντα εννιά 

χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα κόμμα δέκα τέσσερα Ευρώ (139.521,14 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Α/Α 

Περιγραφή ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Υγειονομικό και 
φαρμακευτικό 

υλικό 

Ως έχει πίνακας 1 Ως έχει πίνακας 1 Ως έχει πίνακας 1 119.604,78 € 

ΦΠΑ 13%  9108,70 € 

ΦΠΑ 23 %  10807,66 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ . 139.521,14€ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ  

Ημερομηνία έκδοσης 

 

Προς: ΠΕΣΥΔΑΠ 

Νομού: 

Ταχ. Διεύθυνση: 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ ………………….. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι 

του ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός 

………………….. αριθμ. …………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό σας της ……………………,για την προμήθεια ………………. σύμφωνα 

με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της 

προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας σε αυτήν. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, 

χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 

έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

Υπογραφή 
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 2015 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ  

ΦΠΑ 

  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

13% & 6,5% 23% 
 

Aναισθητικά 

 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

 

ΕΥΡΩ 

Νατριούχος Θειοπεντόνη 1gr 
inj 13 2.00 26.00 3.38 

 

29.38 

Ενέσιμο διάλυμα 
ακεπρομαζίνης 10 mg/ml 

50ml 40 13.00 520.00 67.6 

 

587.60 

DOLETHAL 100ml inj 80 27.00 2160.00 280.8 
 

2440.80 

Ενέσιμο διάλυμα κεταμίνης 
10ml(100mg/ml) inj 

(imalgene,ketaset) 10 8.00 80.00 10.4 
 

90.40 

Antisedan 10ml 5 54.00 270.00 35.1 
 

305.10 

Ενέσιμο διάλυμα ξυλαζίνης 

2%25 ml (nerfazin) 25 17.00 425.00 55.25 
 

480.25 

Ενέσιμο διάλυμα ξυλαζίνης 
2% 50ml (sedaxylan) 100 32.00 3200.00 416 

 

3616.00 

Xylocaine 2% 5x50 ml 1 15.00 15.00 1.95 

 

16.95 

Dexdomitor inj 3 40.00 120.00 15.6 
 

135.60 

Calmivet 20tabs 5 8.00 40.00 5.2 
 

45.20 

Zoletil inj 100mg/ml 5ml 2 25.00 50.00 6.5 
 

56.50 

Atropine 2ml amp 1000 0.34 340.00 44.2 

 

384.20 

Cerenia inj 20ml 2 60.00 120.00 15.6 
 

135.60 

       
Οροί -Χειρουργικά 

      ΛΕΠΙΔΕΣ XEIΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

Νο 10 4000 0.15 600.00 78 
 

678.00 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml/21G* 1 1/2 1000 0.10 100.00 13 
 

113.00 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ   5 ml/21G* 1 1/2 3000 0.06 180.00 23.4 
 

203.40 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml/21G* 1 1/2 50 0.10 4.75 0.6175 

 

5.37 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 3 ml/23G* 1 4500 0.04 180.00 23.4 
 

203.40 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ  
25G 50 0.08 3.75 0.4875 

 

4.24 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60 ml  σίτισης 10 0.50 5.00 0.65 

 

5.65 

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 18G 1 1/2 

(1*100) 2000 0.03 60.00 7.8 
 

67.80 

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 21G 1 1/2 

(1*100) 2000 0.03 60.00 7.8 
 

67.80 

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 23G 1  (1*100) 500 0.04 20.00 2.6 

 

22.60 

Bελόνες ραφής κόπτουσες  
25mm, spring eye, 
3/8circle(12άδα) 4 9.00 36.00 4.68 

 

40.68 

Βελόνες ραφής  κόπτουσες 
30mm, spring eye, 

3/8circle(12άδα) 4 9.00 36.00 4.68 
 

40.68 

ΓΑΖΕΣ 10cmx20cm  
(sterilux) 15000 0.10 1500.00 195 

 

1695.00 

ΓΑΖΕΣ 10cmx10cm 500 0.10 50.00 6.5 

 

56.50 

ΦΑΚΕΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

13,4Χ28CM 40 0.12 4.76 
 

1.0948 5.85 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 1 6.00 6.00 

 

1.38 7.38 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500gr 5 2.90 14.50 

 
3.335 17.84 

ΧΕΙΡΓ.ΓΑΝΤΙΑ LATEX  6,5  

(ζεύγος) 500 0.33 165.00 
 

37.95 202.95 

ΧΕΙΡΓ ΓΑΝΤΙΑ LATEX  7 
(ζεύγος) 3500 0.33 1155.00 

 

265.65 1420.65 
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ΧΕΙΡΓ ΓΑΝΤΙΑ LATEX  7,5 
(ζεύγος) 1000 0.33 330.00 

 

75.9 405.90 

ΟΡΡΟΣ DEXTROSE 5% 1lt 100 1.50 150.00 9.75 
 

159.75 

ΟΡΡΟΣ DEXTROSE 20% 1lt 10 2.00 20.00 1.3 
 

21.30 

ΟΡΡΟΣ  0,9 % ΝS  1lt 400 1.43 572.00 37.18 
 

609.18 

ΟΡΡΟΣ  0,9 % ΝS  250ml 10 1.00 10.00 0.65 
 

10.65 

ΟΡΡΟΣ LACTATED 
RINGER'S 1 lt 200 1.50 300.00 19.5 

 
319.50 

ΟΡΡΟΣ W.F.I.1lt 10 1.27 12.70 0.8255 
 

13.53 

ΟΡΡΟΣ 7,5% NS 250ml 10 1.00 10.00 0.65 

 

10.65 

ΟΡΡΟΣ GELOFUSINE 4% 
0,5 lt υποκατάστατο 5 3.50 17.50 1.1375 

 
18.64 

ΟΡΡΟΣ AMINOPLASMAL 

5% 0,5L 3 5.00 15.00 0.975 
 

15.98 

Βορογλυκονικό ασβέστιο 

(glucoteben) 1 10.00 10.00 1.3 
 

11.30 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 0 S.E. 
3/8 30mm,75cm 4000 3.00 12000.00 

 

2760 14760.00 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 0 
150cm, απολίνωση 500 1.70 850.00 

 
195.5 1045.50 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 1  

S.E. 3/8 30mm,75cm 100 1.70 170.00 
 

39.1 209.10 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 2/0  

S.E. 3/8 30mm,75cm 300 1.70 510.00 
 

117.3 627.30 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 0  
15m κασ 10 20.00 200.00 

 

46 246.00 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 
PGΑ 2-0 κασσέτα 15m* 5 11.00 55.00 

 
12.65 67.65 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ VICRYL 0 

1/2,36mm S.E. 70cm 50 3.70 185.00 
 

42.55 227.55 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ VICRYL 

3/0 1/2,36mm S.E. 70cm 5 4.00 20.00 
 

4.6 24.60 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ  SILK 4/0 
3/8 κόπτ R 24mm, μη απορ. 

70cm 5 2.00 10.00 
 

2.3 12.30 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PDS 2/0 10 4.60 46.00 
 

10.58 56.58 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PROLEN 0 

1/2,36mm S.E. 100cm 20 3.00 60.00 
 

13.8 73.80 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PROLEN 1 
1/2,36mm S.E. 100cm 20 3.00 60.00 

 

13.8 73.80 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ PROLEN 
3/0 10 3.00 30.00 

 
6.9 36.90 

ΧΕΙΡ.ΡΑΜΜΑΤΑ SAFIL 

VIOLET 0 DS30 -3/8κόπτ 
30mm, απορ, 70cm 200 3.00 600.00 

 
138 738.00 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
DRAPE 90*120 (χωρίς οπή) 2000 0.95 1900.00 

 
437 2337.00 

OXYVET CLEAR SPRAY 50 7.50 375.00 48.75 
 

423.75 

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ 15CMX3M 50 10.00 500.00 

 

115 615.00 

       Αντιβιoτικά-
Αντιφλεγμονώδη 

      STOMORGYL  10mg  20 
tabs 1 10.00 10.00 1.3 

 
11.30 

Metacam sir 1 34.00 34.00 4.42 
 

38.42 

Shotapen LA 250 mL 30 40.00 1200.00 156 

 

1356.00 

Clindavet 150 mg 
(1X100tabs) 10 30.00 300.00 39 

 
339.00 

Synulox RTU inj sol 50ml 4 16.00 64.00 8.32 

 

72.32 

BAYTRIL  150 MG x 
20TABS 8 40.00 320.00 41.6 

 
361.60 

Ενέσιμο διάλυμα 

μαρμποφλοξασίνης 2% 
100ml 18 40.00 720.00 93.6 

 
813.60 

Ενέσιμο διάλυμα 
ενροφλοξασίνης 5% 100ml 30 30.00 900.00 117 

 
1017.00 

Betamox 100ml 72 20.00 1440.00 187.2 
 

1627.20 

Clamoxyl LA 10 40.00 400.00 52 

 

452.00 

Rimadyl inj 20ml 6 15.00 90.00 11.7 

 

101.70 
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Carprodyl 50mg  !x100 1 76.00 76.00 9.88 
 

85.88 

Diasarnyl plus syr 24ml 10 7.20 72.00 9.36 
 

81.36 

Imizol 10ml 10 15.00 150.00 19.5 

 

169.50 

CONTRALAC  20 mg (1Χ8) 20 6.70 134.00 17.42 

 

151.42 

GALASTOP oral susp 14ml 10 15.00 150.00 19.5 
 

169.50 

Doxytab 100 mg tabs 
(1*500) 50 150.00 7500.00 975 

 

8475.00 

RONAXAN 100 mg tabs 
(1*10) 500 6.00 3000.00 390 

 
3390.00 

       Ανθελμινθικά-
Αντιπαρασιτικά 

      
Drontal plus (104 tabs) 30 140.00 4200.00 546 

 

4746.00 

Dosalid 1200 mg 400 2.50 1000.00 130 

 

1130.00 

Cazitel 100 2.50 250.00 32.5 
 

282.50 

Βαnminth paste 24 gr for 
dogs 5 5.50 27.50 3.575 

 

31.08 

Welpan oral susp 50 ml 5 10.00 50.00 6.5 
 

56.50 

Φιπρονίλης spray 500 ml 
EFFIPRO 40 25.00 1000.00 130 

 

1130.00 

Φιπρονίλης spray 500 ml 
FRONTLINE 20 30.00 600.00 78 

 
678.00 

Advocate spot-on L >10-
25Kg (1X3) 20 20.00 400.00 52 

 
452.00 

Effipro amp L (1X24) 4 120.00 480.00 62.4 
 

542.40 

Sebacil sol ext use 250ml 10 20.00 200.00 26 

 

226.00 

Ectopor 8 20.00 160.00 20.8 

 

180.80 

Eνέσιμη ιβερμεκτίνη 1% 
50ml 5 40.00 200.00 26 

 

226.00 

Clinafarm sol 1 10.00 10.00 1.3 

 

11.30 

DOUXO Chlorexidine 
Shampoo 200ml 5 6.00 30.00 3.9 

 

33.90 

Oridermil 2 8.00 16.00 2.08 

 

18.08 

Panalog 2 8.00 16.00 2.08 
 

18.08 

Epi-otic 5 8.00 40.00 5.2 
 

45.20 

Tac-Tic sol ext -use 250ml 4 15.00 60.00 7.8 
 

67.80 

Aurizon 10 ml 5 8.00 40.00 5.2 

 

45.20 

Anti-phlebotome citro 500ml 40 6.00 240.00 31.2 

 

271.20 

Eμβόλια 
      

DURRAMUNE DAPPι +L 100 2.00 200.00 26 
 

226.00 

VANGUARD 7 2500 5.00 12500.00 1625 
 

14125.00 

VANGUARD R 2500 3.00 7500.00 975 

 

8475.00 

RABISIN 100 3.00 300.00 39 

 

339.00 

NOBIVAC PUPPY 
(CDV,CPV) 80 3.00 240.00 31.2 

 

271.20 

NOBIVAC DHPPI 1500 2.00 3000.00 390 

 

3390.00 

NOBIVAC RL 1500 2.20 3300.00 429 
 

3729.00 

PRIMODOG PUPPY 
(CDV,CPV) 80 2.50 200.00 26 

 

226.00 

       
Aναλώσιμα 

      
Ιntrasite 25gr 15 6.00 90.00 11.7 

 
101.70 

K-Y GEL 2 6.00 4.00 0.52 

 

4.52 

Pen Rose 10x 300mm 9 0.94 8.46 

 

1.9458 10.41 

ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1L 2 5.00 10.00 
 

2.3 12.30 

Diff- Quick 500ml 1 74.00 74.00 
 

17.02 91.02 

Kεδρέλαιο 20ml 2 3.60 7.20 
 

1.656 8.86 

Αντικειμενοφόροι τροχισμ 

εσμυρ/νες 1*50 3 8.00 24.00 
 

5.52 29.52 

Καλυπτρίδες 22*22, 1*100 1 1.10 1.10 
 

0.253 1.35 

Θήκη αντικειμενοφόρων 100 1 15.00 15.00 

 

3.45 18.45 
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DIPSTICK URINE TESTS 
krulab (1x100) 2 33.40 66.80 

 

15.364 82.16 

Υγρό Στερέωσης AL 
4KODAK 25  lt 1 16.00 16.00 

 
3.68 19.68 

Υγρό Εμφάνισης 1 X24 

KODAK  25 lt 1 16.00 16.00 
 

3.68 19.68 

ΦΙΛΜ 30Χ 40cm 100SH 

KODAK 1 124.00 124.00 
 

28.52 152.52 

ΦΙΛΜ 24Χ 30cm 100SH 
KODAK 1 75.00 75.00 

 

17.25 92.25 

ΠΙΠΠΕΤΕΣ PASTEUR 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3ml 3000 0.03 90.00 

 
20.7 110.70 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΑΖΑΣ 

ASEPTA 15cmX10m 50 1.47 73.50 
 

16.905 90.41 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ EΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡ.VETFLEX 
10cmx4,5cm 10 2.75 27.50 

 
6.325 33.83 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ EΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡ.EICKTRAP 
10cmx4,5cm 300 1.00 300.00 

 
69 369.00 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΣΩ 
ΓΥΨΟΥ 15CMX3M* 300 1.10 330.00 42.9 

 
372.90 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΟΣ 

ΑΝΤΙ ΓΥΨΟΥ 12,7 cm X3,6 
m 100 8.80 880.00 

 
202.4 1082.40 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΟΣ 

ΑΝΤΙ ΓΥΨΟΥ 10 cm X3,6 m 100 6.10 610.00 
 

140.3 750.30 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Fucidin 1X10 10 5.94 59.40 7.722 
 

67.12 

HIBITANE ΠΥΚΝΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ 500ML 3 6.50 19.50 1.2675 
 

20.77 

HIBITANE ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ 500ML 45 5.50 247.50 16.0875 
 

263.59 

ΗΙΒΙΤANE SCRUB 1000ML 45 5.50 247.50 16.0875 
 

263.59 

Betadine surgical scrub 1L 10 11 110.00 7.15 
 

117.15 

Sterilium gel 475ml 5 9 45.00 2.925 
 

47.93 

Sebolytic SHAMPOO 10 12.00 120.00 15.60 

 

135.60 

Σάκκος μετάγγισης αίματος 
300ml 20 10.00 200.00 

 
46 246.00 

Συσκευή μετάγγισης αίματος 
με δίχτυ 20 0.70 14.00 

 
3.22 17.22 

Συσκευές ορού με 

διακλάδωση Y 2m LL 200 0.33 66.00 
 

15.18 81.18 

Επέκταση συσκευής ορού 
LL 25cm 100 0.40 40.00 

 

9.2 49.20 

Επέκταση συσκευής ορού με 
three way 50 0.40 20.00 

 
4.6 24.60 

Επέκταση συσκευής ορού Τ-

connector extension set 100 0.40 40.00 
 

9.2 49.20 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20 G 

(Jelco,Abbocath,Introcath) 800 0.80 640.00 
 

147.2 787.20 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 22 G 
(Jelco,Abbocath,Introcath) 3800 1.50 5700.00 

 

1311 7011.00 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 24 G 
(Jelco,Abbocath,Introcath) 200 1.94 388.00 

 
89.24 477.24 

ΠΩΜΑ 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 300 0.20 60.00 

 
13.8 73.80 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ 21G 200 0.19 38.00 

 
8.74 46.74 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ 

ΜΠΛΕ 23G 100 0.17 17.00 
 

3.91 20.91 

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡAΣ 
ΣΚΥΛΟΥ 1,3 mmx500mm* 10 3.80 38.00 

 

8.74 46.74 

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡAΣ 
ΣΚΥΛΟΥ 2 mmx500mm* 10 3.80 38.00 

 
8.74 46.74 

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡAΣ  
FOLLEY 10 2.00 20.00 

 
4.6 24.60 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΤΟΜΑΧΙΚΟΣ 

8,7*780mm 1 3.50 3.50 
 

0.805 4.31 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΡΙΝΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ 

8fr*40mm 1 8.00 8.00 
 

1.84 9.84 
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OXYTOCIN INJ 10ML 1 2.20 2.20 0.286 
 

2.49 

Φιαλιδια κωνικά με πώμα 

1,5ml (epedorf) 3500 0.03 105.00 
 

24.15 129.15 

Φιαλίδια αιμοληψίας ΕDΤΑ  
2 ml 4000 0.09 360.00 

 

82.8 442.80 

Φιαλίδια Li-Hep  1.3 ml 100 0.17 17.00 

 

3.91 20.91 

Φιαλίδια ούρων κωνικά 10ml 100 0.04 4.00 
 

0.92 4.92 

Φιαλίδια venoject χωρίς 
αντιπηκτικό 5ml 200 0.17 34.00 

 

7.82 41.82 

Φιαλίδια με σφαιρίδια 
(κόκκους) χωρίς αντιπηκτικό 

5ml 1000 0.20 200.00 
 

46 246.00 

Φιαλίδια ανάλυσης QBC 
(1X10) 300 36.00 10800.00 

 

2484 13284.00 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Νο 
7,5 με μαύρο περίγραμμα 1 2.50 2.50 

 
0.575 3.08 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Νο 

15 με μαύρο περίγραμμα 1 3.00 3.00 
 

0.69 3.69 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Νο 
25 με μαύρο περίγραμμα 1 3.00 3.00 

 

0.69 3.69 

ΚΟΛΛΑΡΟ ANΤΙΛΕΙΞΕΩΣ 
ΤYΠOY.ΣΩΣΙΒΙΟΥ LARGE 1 14.84 14.84 

 

3.4132 18.25 

Test Snap 
EHRL/HEART/BORR 1X15 1 175.00 175.00 

 
40.25 215.25 

IMATIO ANΤΙΛΕΙΞΕΩΣ 

αδιάβροχο Xlarge 1x3* 2 5.72 11.44 
 

2.6312 14.07 

Μπότα Σκύλου Large 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

Μπότα Σκύλου Medium 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

Μπότα Σκύλου Small 1 10.00 10.00 

 

2.3 12.30 

ΦΙΜΩΤΡΟ ΝΥLΟΝ BUSTER 
NO 4 1 3.00 3.00 

 
0.69 3.69 

ΦΙΜΩΤΡΟ ΝΥLΟΝ BUSTER 
NO 5 1 3.00 3.00 

 
0.69 3.69 

ΦΙΜΩΤΡΟ ΝΥLΟΝ BUSTER 

NO 6 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο7 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο8 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Νο9 1 10.00 10.00 

 

2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
OΠΙΣΘΙΟΥ SMALL 1 10.00 10.00 

 
2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

OΠΙΣΘΙΟΥ MEDIUM 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
OΠΙΣΘΙΟΥ LARGE 1 10.00 10.00 

 

2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ SMALL 1 10.00 10.00 

 

2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ MEDIUM 1 10.00 10.00 

 
2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΘΙΟΥ LARGE 1 10.00 10.00 
 

2.3 12.30 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 

SMALL 1 3.00 3.00 
 

0.69 3.69 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 

MEDIUM 1 4.00 4.00 
 

0.92 4.92 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
LARGE 1 5.00 5.00 

 
1.15 6.15 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ALB 

25TMX 5 50.00 250.00 
 

57.5 307.50 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ALKP 
25ΤΜΧ 4 66.00 264.00 

 

60.72 324.72 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ALT/SGPT 25TMX 5 50.00 250.00 

 
57.5 307.50 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ CA 
25TMX 1 66.00 66.00 

 
15.18 81.18 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ BUN 

25TMX 5 50.00 250.00 
 

57.5 307.50 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ GGT 
25TMX 4 50.00 200.00 

 

46 246.00 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ GLU 2 50.00 100.00 
 

23 123.00 
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25TMX 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ NH3 

25TMX 2 50.00 100.00 
 

23 123.00 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PHOS 

25TMX 1 66.00 66.00 
 

15.18 81.18 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ CREA 
25TMX 5 50.00 250.00 

 

57.5 307.50 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ TP 
25TMX 5 50.00 250.00 

 
57.5 307.50 

ΣΥΝΟΛΑ 

  

119604.78 9108.70 10807.66 139521.14 

 


