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Μυτιλήνη, 24/01/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και 
παραφαρμακευτικών σκευασμάτων με αριθμό 18/2020 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκων και 
παραφαρμακευτικών σκευασμάτων στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: "ESTIA II: Rental accommodation scheme for 
asylum seekers on Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), 3η  Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την 
υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την 
Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018», με κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: 
Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 
2019 Δομή Σκρα 5», με κωδικό ΟΠΣ 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal 
education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη 
UNICEF, "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG 
HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).  
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, στις 
10:00 π.μ. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που η αποστολή της προσφοράς γίνει μέσω ταχυδρομείου είναι 
απαραίτητο να ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα που τα επιμέρους είδη της, πληρούν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
Σημείωση: οποιαδήποτε αναφορά στην εμπορική ονομασία των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά 
γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Ο 
προσφέρων οφείλει να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του τον Κωδικό ΕΟΦ (προϊόντα, όπως 
πχ. συμπληρώματα διατροφής, που δεν υπόκεινται σε έγκριση, δηλαδή προηγούμενη αξιολόγηση και 
αδειοδότηση, αλλά σε γνωστοποίηση και κατασταλτικό έλεγχο, ο προσφοροδότης να αναφέρει τον  
αριθμό γνωστοποίησης στον ΕΟΦ) και την εμπορική ονομασία (μάρκα) του προσφερόμενου είδους, 
καθώς και την περιεκτικότητα/μέγεθος του προσφερόμενου προϊόντος, σε περίπτωση που δε 
διαθέτει την αναγραφόμενη στην πρόσκληση περιεκτικότητα/μέγεθος. 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του κάθε είδους 
(η τιμή αφορά στην αξία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 17%, 9% ή 4%).   
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
αποδειχθούν ελαττωματικά, ο προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να 
επιστρέψει τα χρήματα. 
 
Χρονική διάρκεια προμήθειας ειδών: Η προμήθεια των ειδών ορίζεται για το διάστημα από τη 
σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 30-06-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς 
έως και 31-12-2020 εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη. 
Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον 
προμηθευτή.  Η παραλαβή αυτών θα γίνεται απευθείας από το φαρμακείο που διατηρεί ο 
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προμηθευτής, εφόσον αυτό βρίσκεται εντός της πόλης της Μυτιλήνης. Σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση θα γίνεται αποστολή των ειδών στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι το 
κόστος μεταφοράς των ειδών επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.  
Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020 σε 
έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της 
να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει βάσει της χρηματοροής των προγραμμάτων μέχρι και την 
ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. 
 
Ποσότητα: Η ποσότητα του κάθε είδους δεν προκαθορίζεται, αλλά κυμαίνεται βάσει των αναγκών, 
όπως εκείνες προκύπτουν μέσα στο τρέχον έτος (2020). 
 
Προϋπολογιζόμενο κόστος προμήθειας: Το κόστος για την προμήθεια φαρμάκων και 
παραφαρμακευτικών σκευασμάτων υπολογίζεται σε είκοσι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ 
(20.823,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα για το πρόγραμμα 
της UNHCR το κόστος υπολογίζεται σε 178€, για τις δράσεις του υπουργείου υπολογίζεται σε 13.668€, 
για το πρόγραμμα του ΔΟΜ υπολογίζεται σε 6.810€ και για το πρόγραμμα της UNICEF η δαπάνη 
υπολογίζεται σε 167€. Στα ανωτέρω επιμέρους ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος προϊόντος άνευ Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€) 

 Κόστος προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€) 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων 

 Τον κωδικό ΕΟΦ του προϊόντος. Προϊόντα, όπως πχ. συμπληρώματα διατροφής, που δεν 
υπόκεινται σε έγκριση, δηλαδή προηγούμενη αξιολόγηση και αδειοδότηση, αλλά σε 
γνωστοποίηση και κατασταλτικό έλεγχο, ο προσφοροδότης θα πρέπει να αναφέρει τον  αριθμό 
γνωστοποίησης στον ΕΟΦ. 

 Στη στήλη «Εμπορική Ονομασία/Παρατηρήσεις» να αναφέρεται η εμπορική ονομασία του 
προσφερόμενου είδους, καθώς και η ποσότητα/μέγεθος του προσφερόμενου προϊόντος, σε 
περίπτωση που δε διατίθεται στην αναγραφόμενη στην πρόσκληση περιεκτικότητα/μέγεθος. 

 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε 
καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους 
παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν 
επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας, το είδος δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

 Σημειώνεται ότι στη στήλη «περιεκτικότητα/μέγεθος» οι αναφερόμενες ποσότητες (ml, gr κτλ.) 
είναι οι επιθυμητές – προτεινόμενες και δε θεωρούνται δεσμευτικές για τον προσφέροντα. Ως εκ 



 

 

τούτου, όταν η ποσότητα των προϊόντων της προσφοράς του προμηθευτή δεν αντιστοιχεί στην 
ποσότητα που αναγράφεται στην πρόσκληση, ο εκάστοτε προσφοροδότης θα πρέπει να 
σημειώσει στη στήλη «Εμπορική ονομασία/παρατηρήσεις» την ποσότητα που αντιστοιχεί στο 
διαθέσιμο προϊόν του. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει σε αναγωγή αυτών για 
την ορθή διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά σε μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ, 
καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη ΟΜΑΔΑ. Προσφορές 
που δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα μίας τουλάχιστον ΟΜΑΔΑΣ, δε θα γίνονται αποδεκτές.  

 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 
κάποια ΟΜΑΔΑ, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τις 
υπόλοιπες. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 
ολόκληρο ή εν μέρει. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.  

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται απευθείας από τα φαρμακεία που διατηρούν οι επιλαχόντες 
προμηθευτές. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, θα πρέπει να παραδίδεται εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, πέρα 
από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο πλαίσιο 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων και 
των προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο 
προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται με τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι για τους διαγωνισμούς που 
υπόκεινται στο νόμο 4412/16 ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους Προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 



 

 

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή Προμηθευτή/-ών: Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών χωρίζεται σε επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ. 
Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε μία 
ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ, καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη 
ΟΜΑΔΑ. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα μίας τουλάχιστον ΟΜΑΔΑΣ, δε θα γίνονται 
αποδεκτές.  
Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 
κάποια ΟΜΑΔΑ της παρούσας πρόσκλησης, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τις 
υπόλοιπες. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ΟΜΑΔΕΣ στον ίδιο ή σε 
διαφορετικούς προσφέροντες. 
Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν ανά ομάδα βάσει του κόστους τους. Ο προμηθευτής που 
ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο των προϊόντων της εκάστοτε ΟΜΑΔΑΣ, θα επιλέγεται για τη συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ και θα του 
ανατίθεται η σύμβαση. Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που 
προσφέρει, για την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι ανάγκες σε φάρμακα ή/και παραφαρμακευτικά είδη θα σημειώνονται μέσω e-mail στον 
προμηθευτή ή οι αρμόδιοι υπάλληλοι της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα επικοινωνούν απευθείας με 
τον επιλαχόντα προμηθευτή και θα διαχωρίζουν τις παραγγελίες ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια 
θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα 
παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των ειδών. 



 

 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει 
αυθημερόν να εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, 
θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
  



 

 

Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα 
αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματοροή των προγραμμάτων. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές. 
 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και τη 
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Περιεκτικότητα 

/ Μέγεθος 
Τιμή ανά  

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 

1.1 Κρέμα 50ml τεμάχιο 

1.2 Κρέμα 100ml τεμάχιο 

1.3 Αλοιφή - Γέλη (Gel) 50ml τεμάχιο 

1.4 Αλοιφή - Γέλη (Gel) 100ml τεμάχιο 

1.5 Ταμπλέτες 20tab συσκευασία 

1.6 Ταμπλέτες 50tab συσκευασία 

1.7 Αυτοκόλλητα επιθέματα (ζεστό έμπλαστρο) τύπου Λέοντος τεμάχιο τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ (τύπου Fusicort) 

2.1 Κρέμα  15gr τεμάχιο 

2.2 Κρέμα  30gr τεμάχιο 

2.3 Αλοιφή 15gr τεμάχιο 

2.4 Αλοιφή 30gr τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (τύπου Bepanthol, Panthenol) 

3.1 Κρέμα 100gr τεμάχιο 

3.2 Αλοιφή 100gr τεμάχιο 

3.3 Foam spray 75ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 4: ΓΑΖΕΣ / ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ / ΒΑΜΒΑΚΙ 

4.1 Τσιρότο  40τμχ. συσκευασία 

4.2 Γάζα αυτοκόλλητη αποστειρωμένη  9cm x 10cm τεμάχιο 

4.3 Γάζα αυτοκόλλητη αποστειρωμένη  9cm x 20cm τεμάχιο 

4.4 Γάζα αυτοκόλλητη αποστειρωμένη  9cm x 30cm τεμάχιο 

4.5 Γάζα αποστειρωμένη 10cm x 10cm τεμάχιο 

4.6 Γάζα αποστειρωμένη 15cm x 15cm τεμάχιο 

4.7 Γάζα μη αποστειρωμένη 10cm x 10cm τεμάχιο 

4.8 Ελαστικός επίδεσμός  5cm x 4m τεμάχιο 

4.9 Ελαστικός επίδεσμός  6cm x 4m τεμάχιο 

4.10 Ελαστικός επίδεσμός 7cm x 4m τεμάχιο 

4.11 Ελαστικός επίδεσμός 8cm x 4m τεμάχιο 

4.12 Ελαστικός επίδεσμός  6cm x 4m τεμάχιο 

4.13 Ελαστικός επίδεσμός  8cm x 4m τεμάχιο 

4.14 Ελαστικός επίδεσμός 10cm x 4m τεμάχιο 

4.15 Ελαστικός επίδεσμός 12cm x 4m τεμάχιο 

4.16 Ελαστικός επίδεσμός 20cm x 4m τεμάχιο 



 

 

4.17 Βαμβάκι 100gr τεμάχιο 

4.18 Επιδεσμική ταινία τύπου Λευκοπλάστ  2,5cm x 5m τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 5: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

5.1 Οινόπνευμα 70ο βαθμών 200ml τεμάχιο 

5.2 Οινόπνευμα 95ο βαθμών 200ml τεμάχιο 

5.3 Διάλυμα Ιωδίου  100ml τεμάχιο 

5.4 Οξυζενέ 200ml τεμάχιο 

5.5 Διάλυμα εξωτερικής χρήσης 10% σε φιαλίδιο τύπου Betadine 30ml τεμάχιο 

5.6 Διάλυμα εξωτερικής χρήσης 10% σε φιαλίδιο τύπου Betadine 240ml τεμάχιο 

5.7 Υγρό σαπούνι τύπου Betadine 1000ml τεμάχιο 

5.8 Αντισηπτικό χεριών 475ml τεμάχιο 

5.9 Αντισηπτικό χεριών 1000ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 6: ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ (τύπου PULVO) 

6.1 Spray  50ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 7: ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 

7.1 Ταμπλέτα 500MG ταμπλέτα 

7.2 Ταμπλέτα 1G ταμπλέτα 

7.3 Σιρόπι  120mg/5ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 8: ΙΜΠΟΥΠΡΟΦΕΝΗ 

8.1 Ταμπλέτα 200gr ταμπλέτα 

8.2 Ταμπλέτα 400gr ταμπλέτα 

8.3 Ταμπλέτα 600gr ταμπλέτα 

8.4 Σιρόπι  120mg/5ml  τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 9: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ 

9.1 Καραμέλες  ανά τεμάχιο τεμάχιο 

9.2 Σιρόπι για τον παραγωγικό βήχα 120ml τεμάχιο 

9.3 Σιρόπι για τον παραγωγικό βήχα 180ml τεμάχιο 

9.4 Σιρόπι για τον ξηρό βήχα 120ml τεμάχιο 

9.5 Σιρόπι για τον ξηρό βήχα 180ml τεμάχιο 

9.6 Spray για τον πονόλαιμο 15ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 10: ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΑ ΜΥΤΗΣ 

10.1 Spray με κορτιζόνη 15ml τεμάχιο 

10.2 Spray χωρίς κορτιζόνη 15ml τεμάχιο 

10.3 Φυσιολογικός ορός σε αμπούλες  αμπούλα αμπούλα 

ΟΜΑΔΑ 11: ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ 

11.1 Γαλάκτωμα με τουλάχιστον SPF30  75ml τεμάχιο 



 

 

11.2 Γαλάκτωμα με τουλάχιστον SPF30 200ml τεμάχιο 

11.3 Spray με τουλάχιστον SPF30 150ml τεμάχιο 

11.4 Spray με τουλάχιστον SPF30 300ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 12: ΒΡΕΦΙΚΑ / ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 

12.1 Βρεφική κρέμα για την αλλαγή της πάνας 250ml τεμάχιο 

12.2 Σαμπουάν βρεφικό, 0-6 μηνών 500ml τεμάχιο 

12.3 Σαμπουάν βρεφικό, 0-6 μηνών 1Lt τεμάχιο 

12.4 Spray αποσυμφορητικό μύτης βρεφικό 60ml τεμάχιο 

12.5 Spray αποσυμφορητικό μύτης βρεφικό 100ml τεμάχιο 

12.6 Σαμπουάν για ψείρες  100ml τεμάχιο 

12.7 Σαμπουάν για ψείρες  150ml τεμάχιο 

12.8 Πιπίλα 0+ τεμάχιο τεμάχιο 

12.9 Πιπίλα 6+ τεμάχιο τεμάχιο 

12.10 Πιπίλα 12+ τεμάχιο τεμάχιο 

12.11 Σύριγγα 5ml τεμάχιο 

12.12 Σύριγγα 10ml τεμάχιο 

12.13 Σύριγγα 15ml τεμάχιο 

12.14 Επιθέματα στήθους μίας χρήσης 30τμχ. συσκευασία 

12.15 
Γάλα βρεφικό σε σκονη για βρέφη με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή 
δυσκοιλιότητα, 0-6 μηνών 400gr τεμάχιο 

12.16 Γάλα βρεφικό σε σκόνη για λιποβαρή και πρόωρα βρέφη 400gr τεμάχιο 

12.17 Γάλα βρεφικό σε σκόνη, υποαλλεργικό, 0-6 μηνών 400gr τεμάχιο 

12.18 Μπιμπερό γυάλινο, 0+ 240ml τεμάχιο 

12.19 Συσκευή εισπνοών, αεροθάλαμος με μάσκα small τεμάχιο 

12.20 Συσκευή εισπνοών, αεροθάλαμος με μάσκα medium τεμάχιο 

12.21 Συσκευή εισπνοών, αεροθάλαμος με μάσκα large τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 13: ΣΑΜΠΟΥΑΝ 

13.1 Ξηροδερμίας 200ml τεμάχιο 

13.2 Ξηροδερμίας 250ml τεμάχιο 

13.3 Ξηροδερμίας 400ml τεμάχιο 

13.4 Τριχόπτωσης 200ml τεμάχιο 

13.5 Τριχόπτωσης 250ml τεμάχιο 

13.6 Τριχόπτωσης 400ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 14: ΨΩΡΑ 

14.1 Λοσιόν για ψώρα 1lt τεμάχιο 

  



 

 

ΟΜΑΔΑ 15: ΑΚΑΡΕΑ 

15.2 Spray για ακάρεα 500ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 16: ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ 

16.1 Κρέμα  30ml τεμάχιο 

16.2 Κρέμα  75ml τεμάχιο 

16.3 Πούδρα 50ml τεμάχιο 

16.4 Spray  50ml τεμάχιο 

16.5 Spray  100ml τεμάχιο 

16.6 Spray  150ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 17: ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ 

17.1 Κάψουλα 250mg κάψουλα 

17.2 Ταμπλέτα ταμπλέτα ταμπλέτα 

17.3 Σκόνη 250mg κουτί 

ΟΜΑΔΑ 18: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

18.1 Κολλύριο αντιμικροβιακό με κορτιζόνη τύπου Tobradex 10ml τεμάχιο 

18.2 Κολλύριο αντιμικροβιακό με κορτιζόνη τύπου Tobradex 15ml τεμάχιο 

18.3 Κολλύριο αντιμικροβιακό με κορτιζόνη τύπου Tobradex κρέμα τεμάχιο 

18.4 Κολλύριο αντιμικροβιακό τύπου Tobrex 10ml τεμάχιο 

18.5 Κολλύριο αντιμικροβιακό τύπου Tobrex 15ml τεμάχιο 

18.6 Κολλύριο αντιμικροβιακό τύπου Tobrex κρέμα τεμάχιο 

18.7 Φυσικά Δάκρυα 10ml τεμάχιο 

18.8 Φυσικά Δάκρυα 15ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 19: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ 

19.1 Ωτικές σταγόνες με αντιβιωτικό 10ml τεμάχιο 

19.2 Ωτικές σταγόνες με αντιβιωτικό 15ml τεμάχιο 

19.3 Ωτικές σταγόνες με αντιβιωτικό 30ml τεμάχιο 

19.4 Ωτικές σταγόνες χωρίς αντιβιωτικό 10ml τεμάχιο 

19.5 Ωτικές σταγόνες χωρίς αντιβιωτικό 15ml τεμάχιο 

19.6 Ωτικές σταγόνες χωρίς αντιβιωτικό 30ml τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 20: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΑΚΧΑΡΟ) 

20.1 
Συσκευή παρακολούθησης γλυκόζης αίματος (μετρητής σακχάρου), 
αποθήκευση τουλάχιστον 365 αποτελεσμάτων, κλίμακα αιματοκρίτη 30-
60%, εύρος μέτρησης 20-600mg/dL, μέσος όρος 7 / 14 / 30 ημερών 10ml τεμάχιο 

20.2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου, συμβατές με τον μετρητή σακχάρου 50τμχ. συσκευασία 

20.3 
Αποστειρωμένες βελόνες σκαρφισμού μιας χρήσης, συμβατές με τον 
μετρητή σακχάρου 50τμχ. συσκευασία 



 

 

ΟΜΑΔΑ 21: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 

21.1 Επιγονατίδα ελαστική small τεμάχιο 

21.2 Επιγονατίδα ελαστική medium τεμάχιο 

21.3 Επιγονατίδα ελαστική large τεμάχιο 

21.4 Επιστραγαλίδα one size τεμάχιο 

21.5 Επικάρπιο ελαστικό, με τρύπα (ελαστικό γάντι συμπίεσης) small τεμάχιο 

21.6 Επικάρπιο ελαστικό, με τρύπα (ελαστικό γάντι συμπίεσης) medium τεμάχιο 

21.7 Επικάρπιο ελαστικό, με τρύπα (ελαστικό γάντι συμπίεσης) large τεμάχιο 

21.8 Αυχενικό κολάρο, μαλακό small τεμάχιο 

21.9 Αυχενικό κολάρο, μαλακό medium τεμάχιο 

21.10 Αυχενικό κολάρο, μαλακό large τεμάχιο 

ΟΜΑΔΑ 22: ΔΙΑΦΟΡΑ 

22.1 Αντικουνουπικό spray 100ml τεμάχιο 

22.2 Τσίχλες για ναυτία τεμάχιο τεμάχιο 

22.3 Πολυβιταμίνες αναβράζουσες τεμάχιο τεμάχιο 

22.4 Πολυβιταμίνες κάψουλες τεμάχιο τεμάχιο 

22.5 Γάντια αποστειρωμένα μιας χρήσης medium 100 τεμάχια κουτί 

22.6 Γάντια αποστειρωμένα μιας χρήσης large 100 τεμάχια κουτί 

22.7 Ενυδατική κρέμα χεριών 50ml τεμάχιο 

22.8 Ενυδατική κρέμα χειλιών τύπου Liposan 5ml τεμάχιο 

22.9 Βαλεριάνα ταμπλέτα τεμάχιο 

22.10 Θερμοφόρα νερού, από φυσικό εκχύλισμα καουτσούκ (λάτεξ) 2.5lt τεμάχιο 

 

 
Σημειώνεται ότι στη στήλη «περιεκτικότητα/μέγεθος» οι αναφερόμενες ποσότητες (ml, gr κτλ.) είναι 
οι επιθυμητές – προτεινόμενες και δε θεωρούνται δεσμευτικές για τον προσφέροντα. Ως εκ τούτου, 
όταν η ποσότητα των προϊόντων της προσφοράς του προμηθευτή δεν αντιστοιχεί στην ποσότητα που 
αναγράφεται στην πρόσκληση, ο εκάστοτε προσφοροδότης θα πρέπει να σημειώσει στη στήλη 
«Εμπορική ονομασία/παρατηρήσεις» την ποσότητα που αντιστοιχεί στο διαθέσιμο προϊόν του. Η 
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει σε αναγωγή αυτών για την ορθή διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών. 


