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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φαρμακευτικών και 

αναλώσιμων υλικών για την τήρηση φαρμακείου πρώτων βοηθειών στα κτήρια της 

Π.Ε.Δ.Α., προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€)  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

 

  

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη : 

 

1. Τον Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει,  

2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις». 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/02-02-2012).  

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχυει, 

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

9. Την παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.11 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 

και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Τ.Α΄/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει,  

12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης  και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -Δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 

Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

15. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ. Α’/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων 

περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 

2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ 

2494/τ.Β΄/2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 

109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
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Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθμ. 

37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Αττικής. 

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία» 

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Τ. Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες». 

19. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής με θέμα : «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 

20. Την υπ’ αριθ. 162/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-Ν2Η) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το 

άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή». 

21. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

με θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 

Αττικής», 

22. Την υπ’ αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ : 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 

οικονομικού έτους 2019»,   

23. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 

οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019»,  

24. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του 

χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

25. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 

114) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

176/18-04-2017 και το ΦΕΚ  Β΄ 114/29-12-2017. 

26. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της 

Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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27. Την Υ. Α. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ 2562/Β/2013 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων 

βοηθειών στους χώρους εργασίας», 

28. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης». 

29. Την υπ’ αριθ. 260/2019 (ΑΔΑ : ΩΨΗΚ7Λ7-6ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. 

Δυτ. Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 

Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 

Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής 

Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & 

Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α»,   

30. Το με αριθ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Γενικές Οδηγίες», 

31. To με αριθ. πρωτ. οικ. 9929/16-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής με 

θέμα: «Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης»,  

32. Την υπ’ αριθ. 309/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΙΘ7Λ7-4ΔΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 

τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

προμήθεια φαρμακευτικών και αναλώσιμων υλικών για την τήρηση φαρμακείου 

πρώτων βοηθειών στα κτήρια της Π.Ε.Δ.Α., βάσει της Υ.Α. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ 

2562/Β/2013 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας.    

33. Την αριθ. πρωτ. 68710/07-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΠ3Θ7Λ7-ΡΟΣ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 4.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 1211 το ποσό των 100,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 1699 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

1777 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα. 
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ΚΑΛΕΙ 

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της 

Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος 

Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 27/03/2019 

ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 

για για την προμήθεια φαρμακευτικών και αναλώσιμων υλικών για την τήρηση 

φαρμακείου πρώτων βοηθειών στα κτήρια της Π.Ε.Δ.Α., με τη διαδικασία της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

  

 

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει το σύνολο των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και να υποβάλει οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του 

θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 

Αττικής «Προσφορά για την για την προμήθεια φαρμακευτικών και αναλώσιμων 

υλικών για την τήρηση φαρμακείου πρώτων βοηθειών στα κτήρια της Π.Ε.Δ.Α., 

προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€)  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

   Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.) 

            

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά: 

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 
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αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.  

 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι:  

 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

 Αναλαμβάνει να προμηθεύσει  το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για τα οποία κάνει προσφορά. 

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι νομικά πρόσωπα, τα παραπάνω 

δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., 

και Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Στις 

περιπτώσεις των Συνεταιρισμών όλα τα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου 

 

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 

και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική επιχείρηση και 

Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά 

Πρόσωπα.   

   

4. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
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Β. Κρατήσεις – Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/09-05-2013) 

υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» παρ. 3.  υπό 

την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το 

Νόμο δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα παρακάτω:  

 

1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

3. Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της  Π.Ε. Δυτ. Αττικής με σύνταξη πρωτοκόλλου 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την υπηρεσία. 

 

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο: 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (4.400,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1211 και κατά εκατό  ευρώ  (100,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ τον ΚΑΕ 1699 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019. 

 

   

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή  για 

το σύνολο των ειδών σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  με βάση το υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι 

ζητούμενοι όροι και ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες δαπάνες ανά ΚΑΕ. 

  

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη  

και  ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., 

Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα 

– 3ος όροφος – Γραφείο 306. 

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Κεντρικού κτηρίου της Π.Ε.Δ.Α., και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της 

Π.Ε.Δ.Α, - Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα – 3ος όροφος γραφείο 306  
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Επίσης είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr. στη διαδρομή 

Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις. 

 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
(σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32205/Δ10.96/02-10-2013 Υ.Α., άρθρο 1 παρ. 1) 

 
α/α ΕΙΔΟΣ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 ΚΙΤ Α 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΚΙΤ πρώτων βοηθειών, σε τσαντάκι που κλείνει με 

φερμουάρ ή πλαστικό κουτί που κλείνει με ασφάλεια. 
Πρέπει από άποψη χώρου, ειδών και αριθμού ειδών να 

περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από την  Υ.Α. 
32205/Δ.10.96/02-10-2013, δηλαδή ένα ΤΕΜ/Bt/Fl/Tub 
(ανάλογα το είδος) από τα κάτωθι (εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στον παρακάτω πίνακα): 

12 

 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

ΧΡΗΣΗ 

 
Ακετυλοσαλικιλικό οξύ  

Αντιπυρετικό, αναλγητικό 

 
Παρακεταμόλη  

Αντιπυρετικό, αναλγητικό 

 
Αντισταμινικά Δισκία 

Για αλλεργικές αντιδράσεις 

 
Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4mg) 

Για αλλεργικό σοκ 

 
Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg) 

Για αλλεργικό σοκ 

 
Αντιόξινα Δισκία  

Για έλκος και κάψιμο 
στομάχου 

 
Σπασμολυτικά δισκία 

Κολικούς εντέρου 

 
Αντιδιαρροϊκά δισκία – Loperamide 

Για περιπτώσεις διάρροιας 

 
Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση 

Για καθάρισμα  βολβού 
από ξένο σώμα 

 
Αντισηπτικό   κολλύριο 

Για ερεθισμούς ή 
καθάρισμα βολβού από 
ξένο σώμα 

 
Αντιϊσταμινική αλοιφή  

Για αλλεργικές αντιδράσεις 

 
Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων 

Για εγκαύματα 

Γάντια εξεταστικά μιας χρήσης, σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. (μεγέθους XL 1 συσκευασία, L 1 συσκευασία, M 1 
συσκευασία, S 1 συσκευασία) 
 

Για αποφυγή μετάδοσης 
μικροβίων 

Υγρό απολύμανσης χεριών σε περιέκτες  των 400-500ml, με 
δοσομετρική αντλία (2 τεμάχια) 
 

Για απολύμανση χεριών 

 
Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών  

Για κάλυψη τραυμάτων με 
αποφυγή μόλυνσης 

 
Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των δέκα εκατοστών 

Για κάλυψη τραυμάτων με 
αποφυγή μόλυνσης 

 
Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των δεκαπέντε εκατοστών 

Για κάλυψη τραυμάτων με 
αποφυγή μόλυνσης 



ΑΔΑ: 7Χ007Λ7-ΤΜΩ



 
Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid) 

Για κάλυψη εγκαυμάτων & 
τραυμάτων 

 
Βαμβάκι (συσκευασία 100γρ) 

Για καθαρισμό 

 
Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα 

Συγκράτηση καλύψεων 
τραυμάτων 

 
Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη 

Για μικρά τραύματα 

 
Επίδεσμος 2,50*0,05 μέτρα 

Για περίδεση τραυμάτων 

 
Επίδεσμος 2,50*0,10 μέτρα 

Για περίδεση τραυμάτων 

 
Τριγωνικός επίδεσμος 

Για ανάρτηση άνω άκρου 

 
Αιμοστατικός επίδεσμος 

Για τραύματα που 
αιμορραγούν 

 
Φυσιολογικός ορός 250 ή 500ml 

Για καθαρισμό 

 
Οξυζενέ (τουλάχιστον 50 ml) 

Για αντισηψία 

 
Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών σε φιαλίδιο των 250ml 

Για απολύμανση 

 
Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidonelodine 10%) 

Για αντισηψία τραυμάτων 

 
Γλωσσοπίεστρα (1 συσκευασία των 100 τεμαχίων) 

 

 
Ποτηράκια μίας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)  (200 τεμάχια) 

Αποφυγή μετάδοσης 
μικροβίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΩΝ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

 (1 ΚΙΤ Α’ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

 
 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ 
(Με ΦΠΑ) 

01. 

ΚΙΤ Α’ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
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