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2η   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ    

επί της αριθμ.  9565/2-4-2019 Διακήρυξης 
 

«Ενιαία προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες  του Δήμου  
και των νομικών του προσώπων, 2019-2020». 

 

Ερώτηση  

Σχετικά με το capoten, στην μελέτη αναφέρεται σκεύασμα με 25mg καπτοπριλης ανά δισκίο και 
συσκευασία 14 δισκίων.  
Ωστόσο, στην αγορά αυτή τη στιγμή το μοναδικό σκεύασμα με δραστική ουσία μόνο την καπτοπριλη (ίδια 
με του capoten) είναι το σκεύασμα Normolose, το οποίο περιέχει 50mg καπτοπριλης και 20 δισκία ανά 
συσκευασία. 
Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν προσφέρουμε το συγκεκριμένο, ότι δεν θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
μας, καθώς είναι το μόνο που έχει την ίδια δραστική (και όχι συνδιασμό με κάποια άλλη δραστική ουσία 
πχ υδροχλωροθειαζιδη) αλλά σε περισσότερα mg ανά δισκίο και περισσότερα δισκία ανά συσκευασία.  
 

Απάντηση 

α/α 25.09 Ενδεικτικός Τύπος  Περιγραφή Φαρμάκων Δραστική ουσία Συσκευασία Ενδείξεις  

6 08 capoten tab  Αντιυπερτασικό Captopril   25 mg  Κουτί  1 4δισκίων  Αντιυπερτασικό   

 Σε περίπτωση που το ανωτέρω είδος προσφερθεί με άλλη εμπορική ονομασία, θα γίνει δεκτό αυτό                 

με την ίδια δραστική ουσία, π.χ. ενδεικτικός τύπος: Normolose . 

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο  ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'  δημοσιεύθηκε ο Ν. 4605/2019.                 

Με τα άρθρα 43, 44 και 45 επέρχονται πολύ σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

1. Με την παράγραφο 46 του άρθρου 43 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι μέχρι την πλήρη λειτουργία 

του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

 Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, κατά το χρόνο 
έναρξης ισχύος του νομοσχεδίου δεν έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης 
 
 
 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-44-25/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-45-23/


 
2. Με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του νομοσχεδίου αποσαφηνίζονται ζητήματα ως προς την 
ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι: 
 

Α -ποινικό μητρώο 

-πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 

-μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ 

να έχουν εκδοθεί έως  τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα 
υποβολής τους 

Β 

-φορολογική, 

-ασφαλιστική ενημερότητα 

να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
περίπτωση, δηλαδή 3 μήνες από την ημέρα υποβολής 
τους. 

Γ -πιστοποιητικό   επιμελητηρίου 

- αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

Να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους 

Δ 
-ένορκες βεβαιώσεις 

να  έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους 

Ε 
-υπεύθυνες δηλώσεις  

να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
νομοσχεδίου είναι εκκρεμείς, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς 
το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
 

Η Συντάξασα                                                                           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
 

                      Μαρίκα Εξάρχου                                                                          Σιακαβάρας Ιωάννης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/

