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                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σέρρες 24-05-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            Αριθμ. Πρωτ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

fsserron@gmail.com 

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια 

φαρμάκων  μη  Συνταγογραφούμενων   και υγειονομικού υλικού  για τις ανάγκες, του 

τμήματος Δημόσιας υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, υγείας, παιδείας, 

πολιτισμού  και δια βίου μάθησης, της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης(ΕΣΕΠΕ) και της 

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση (ΕΣΕΔΕ), του ΟΠΑΠΚΑ και της ΚΕΔΗΣ  του δήμου Σερρών, 

συνολικού προϋπολογισμού  31.568,45€ με  Φ.Π.Α.», με απ’ ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 του ίδιου νόμου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ2: 

Η δημόσια σύμβαση αποτελείται από πέντε (5)  τμήματα συνολικού προϋπολογισμού 31.568,45€ 

με ΦΠΑ, σύμφωνα: 

✓ Με τις 192/11018/29-03-2022 απόφαση δημάρχου, 108/16-03-2022 απόφαση  

της ΕΣΕΔΕ, 105/02-03-2022 απόφαση της ΕΣΕΠΕ,  849/14-3-2022 απόφαση της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και 47/2022 απόφασης του ΟΠΑΚΠΑ,  εγκρίθηκε η αριθ. 4/2022 

μελέτη του Τμήματος Υγείας. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Η πρόσκληση δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης 

ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.   

2 [Σε περίπτωση μη ύπαρξης μελέτης, περιγράφεται το είδος της προμήθειας ή της υπηρεσίας, όροι εκτέλεσης της σύμβασης  π.χ. χρόνοι παράδοσης, τρόποι και χρόνοι 

πληρωμής και κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης. ] 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ημ/νία: 24-05-2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 17351
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Αναλυτικά τα είδη ανά τμήμα αποτυπώνονται στη συνημμένη μελέτη. 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΟΜΑΔΑ1.- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 503,09 € με ΦΠΑ.    

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 2.360,80€ με ΦΠΑ.    

 

ΕΣΕΠΕ  

ΟΜΑΔΑ1.- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 990,09 € με ΦΠΑ.    

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 4.518,04€ με ΦΠΑ.    

 

ΕΣΕΔΕ 

ΟΜΑΔΑ1.- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 1.552,75€ με ΦΠΑ.    

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού  9.327,89€ με ΦΠΑ.    

 

ΟΠΑΚΠΑ   

ΟΜΑΔΑ1.- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 331,22  € με ΦΠΑ.    

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 5.264,4€ με ΦΠΑ.    

          

ΚΕΔΗΣ  

ΟΜΑΔΑ1.- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού  636,12€ με ΦΠΑ.    

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  προϋπολογισμού 6.084,05€ με ΦΠΑ.    

 

 

 

 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι με βάσει τη χαμηλότερη τιμή. 

Προσφορά μπορείτε να υποβάλλετε για ένα ή περισσότερα  τμήματα   ανά Νομικό Πρόσωπο.  

 Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί: 

α) H παρακάτω Α.Α.Υ. ανά Κ.Α. και ποσό:    

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ ΑΑΥ 

ΑΔΑΜ ΑΑΥ ΚΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 

546 22REQ010374563 2022-04-12 15.6631.001 2.863,89 2022 

 

η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης. 

Παρακαλούμε να υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του δήμου, σχετική οικονομική προσφορά ανά 

τμήμα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, σε κλειστό φάκελο που θα απευθύνεται στο τμήμα 

Προμηθειών, μέχρι την 30/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.  
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Εξωτερικά στο φάκελο θα έχετε την ένδειξη:  

Προσφορά για την «Προμήθεια  φαρμάκων  μη  Συνταγογραφούμενων   και υγειονομικού 

υλικού  για τις ανάγκες, του τμήματος Δημόσιας υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας , 

υγείας , παιδείας, πολιτισμού  και δια βιου μάθησης, της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης(ΕΣΕΠΕ) και 

της Δευτεροβάθμια Εκπ/ση ΕΣΕΔΕ) του ΟΠΑΚΠΑ και της ΚΕΔΗΣ  του δήμου Σερρών». 

Εναλλακτικά μπορείτε μέχρι την ίδια ημερομηνία να υποβάλλεται ηλεκτρονικά με e_mail την οικονομική 

σας προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, 

να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά3: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 

9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 

του Ν.4605/2019). 

   Η παράδοση θα γίνει  τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα) κατά τη διάρκεια ενός έτους 

από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σε κάθε υπηρεσία – δομή-σχολείο , ανάλογα με την κάθε φορά 

έγγραφη εντολή παραγγελίας.   

H παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής από τους φορείς και εντός πέντε (5)   εργάσιμων 

ημερών από την παραγγελία 

Συνημμένα:  1. Μελέτη αριθ. 4/2022 

  2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, 

ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ, 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤΗΤΑΣ   

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                           
3 [Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 

73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 

ου Ν.4497/2017)]. 
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