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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                         
     

   
 

 

Αξιότιμε κε/κα 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 2/16.02.2012 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
για την προμήθεια φαρμάκων με αρ. διακήρυξης ΕΠΥ 3/2011, σας ενημερώνουμε ότι για τις κάτωθι κατηγορίες 
ειδών δεν θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αφού: 
 
Α.  για τα κάτωθι είδη έχουν κατατεθεί μοναδικές αποδεκτές προσφορές: 
 
1. DOXORUBICIN 50MG για ενδοφλέβια χορήγηση (11.545), προϋπολογισμού 245.085,00 € 
2. PROPOFOL 1% 20ML για ενδοφλέβια χορήγηση (232.075), προϋπολογισμού 624.469,00 € 
3. PROPOFOL 1% 50ML για ενδοφλέβια χορήγηση (15.844), προϋπολογισμού 118.040,00 € 
4. PROPOFOL 1% 100ML για ενδοφλέβια χορήγηση (27.288), προϋπολογισμού 412.034,00 € 
5. PROPOFOL 2% 50ML για ενδοφλέβια χορήγηση (78.573), προϋπολογισμού 1.182.636,00 € 
6. TEMOZOLOMIDE CAP. 5MG (4.659), προϋπολογισμού 15.795,00 € 
7. TEMOZOLOMIDE CAP. 20MG (12.880), προϋπολογισμού 172.299,00 € 
8. TEMOZOLOMIDE CAP. 100MG (22.895), προϋπολογισμού 1.498.644,00 € 
9. TEMOZOLOMIDE CAP. 140MG (5.660), προϋπολογισμού 517.880,00 € 
10. TEMOZOLOMIDE CAP. 180MG (1.625), προϋπολογισμού 191.049,00 € 
11. TEMOZOLOMIDE CAP. 250MG (6.295), προϋπολογισμού 1.052.804,00 € 
12. VANCOMYCIN 1000MG για ενδοφλέβια χορήγηση (39.116), προϋπολογισμού 450.197,00 € 
13. METRONIDAZOLE CAP. 500MG (200.820), προϋπολογισμού 16.300,00 € 
14. CEFOXITIN 1G για ενδοφλέβια χορήγηση (721.150), προϋπολογισμού 2.367.813,00 € 
15. CEFOXITIN 2G για ενδοφλέβια χορήγηση (110.616), προϋπολογισμού 585.287,00 € 
16. PANTOPRAZOLE 40MG για ενδοφλέβια χορήγηση (555.706), προϋπολογισμού 2.470.813,00 € 
17. MIDAZOLAM 15MG/3ML για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση (220.210), προϋπολογισμού 216.313,00 € 
18. AZITHROMYCIN TAB. 500MG (3.918), προϋπολογισμού 5.055,00€ 
19. CLINDAMYCIN 600MG για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση (173.788), προϋπολογισμού 346.959,00 € 
20. HYDROCORTISONE 250MG για ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση (199.937), προϋπολογισμού 282.562,00 € 
21. HYDROCORTISONE 500MG για ενδοφλέβια  ή ενδομυϊκή χορήγηση (71.185), προϋπολογισμού 127.072,00 € 

 
Β. για τα κάτωθι είδη δεν κατατέθηκαν προσφορές: 
 
1. DOXORUBICIN 20MG για ενδοφλέβια χορήγηση, (19.005) προϋπολογισμού 5.845.633,00 € 
2. TEMOZOLOMIDE 2,5MG/ML για ενδοφλέβια χορήγηση (ένεση ή έγχυση), (585) προϋπολογισμού 138.279,00 

€ 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012 
Αριθμ. Πρωτ. 1304 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια φαρμάκων 

της Δ/ξης ΕΠΥ 3/2011 
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Γ. για τα κάτωθι είδη έχουν κατατεθεί προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα αξία και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 25 της Διακήρυξης: 
 
1. DOXORUBICIN 10MG για ενδοφλέβια χορήγηση, (14.403) προϋπολογισμού 68.509,00 € 
2. AZITHROMYCIN TAB. 250MG,  (55.722) προϋπολογισμού 76.627,00 € 
3. FLUCONAZOLE 100MG/50ML για ενδοφλέβια χορήγηση, (172.428) προϋπολογισμού 807.675,00 € 
 
Η εταιρεία PFIZER HELLAS Α.Ε. προσέφερε τιμές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού για τα είδη DOXORUBICIN 
10MG, IRINOTECAN 20MG/ML - 5ML, IRINOTECAN 20MG/ML - 2ML, AZITHROMYCIN TAB. 250MG, 
CLINDAMYCIN 600MG και FLUCONAZOLE 100MG/50ML. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυξης οι προσφορές 
αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να συμμετάσχει στους 
αντίστοιχους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν για τις ανωτέρω κατηγορίες. 
 
Η εταιρεία DEMO Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε τιμές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού για τα είδη VANCOMYCIN 
1000MG, CEFTAZIDIME 2G, MIDAZOLAM 15MG/3ML και FLUCONAZOLE 100MG/50ML. Σύμφωνα με το άρθρο 25 
της διακήρυξης οι προσφορές αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εταιρεία δεν 
μπορεί να συμμετάσχει στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν για τις 
ανωτέρω κατηγορίες. 
 
Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. προσέφερε τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού για το είδος 
FLUCONAZOLE 100MG/50ML. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυξης οι προσφορές αυτές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να συμμετάσχει στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν για τις ανωτέρω κατηγορίες. 
 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί για τη διενέργεια των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών: 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 
Διεξαγωγή Εκπαίδευσης 
από την Business 
Exchanges 

Από Δευτέρα 13/02/2012 
έως Τετάρτη 15/02/2012 Ολοκληρώθηκε 

Διεξαγωγή Εικονικού 
Πλειστηριασμού Πέμπτη 16/02/2012 12:00μμ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διεξαγωγή Πραγματικών 
Πλειστηριασμών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρίτη 21/02/2012  

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο πρώτος 
πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το 
«SULBACTAM + AMPICILLIN (1+2) GR για 
ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.654.338,54 € 
Μετά από τη λήξη του πρώτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δεύτερος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «SULBACTAM + 
AMPICILLIN (0.5+1) GR για ενδοφλέβια ή 
ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
498.337,60 €  
 Μετά από τη λήξη του δεύτερου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο τρίτος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «IRINOTECAN 20MG/ML - 
5ML για ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.819.934,00 €  
Μετά από τη λήξη του τρίτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο τέταρτος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «IRINOTECAN 20MG/ML - 
2ML για ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 346.368,00 € 
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Διεξαγωγή Πραγματικών 
Πλειστηριασμών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετά από τη λήξη του τέταρτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο πέμπτος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «IRINOTECAN 20MG/ML - 
15ML για ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 504.153,00 €  

 
 
 
 
Τετάρτη 22/02/2012 
 
 
 
 
 
 
 

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο έκτος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «RISPERIDONE TAB. 1MG» 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 30.134,95 € 
Μετά από τη λήξη του έκτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο έβδομος πραγματικός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το 
«RISPERIDONE TAB. 2MG» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
160.822,99 €  
Μετά από τη λήξη του έβδομου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο όγδοος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «RISPERIDONE TAB. 3MG» 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 333.362,52 € 
 Μετά από τη λήξη του όγδοου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο ένατος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «RISPERIDONE TAB. 4MG» 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 616.668,86 € 
Μετά από τη λήξη του ένατου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος πραγματικός 
διαγωνισμός για το «RISPERIDONE TAB. 6MG» 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 41.351,52 € 

Πέμπτη 23/02/2012 

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο ενδέκατος 
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«GEMCITABINE 200MG για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 472.356,00 € 
Μετά από τη λήξη του ενδέκατου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δωδέκατος 
πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το 
«GEMCITABINE 1000MG για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.994.520,00 € 
Μετά από τη λήξη του δωδέκατου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος τρίτος 
πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το 
«VANCOMYCIN 500MG για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.799.849,92 € 
Μετά από τη λήξη του δέκατου τρίτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος τέταρτος 
πραγματικός διαγωνισμός για το  
«METRONIDAZOLE 500MG για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.314.024,40 €  
Μετά από τη λήξη του δέκατου τέταρτου 
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος 
πέμπτος πραγματικός διαγωνισμός για το 
«IMIPENEM + CILASTATIN (500+500)MG για 
ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
2.785.112,47 € 
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Διεξαγωγή Πραγματικών 
Πλειστηριασμών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τρίτη 28/02/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο δέκατος έκτος 
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«CEFUROXIME 750MG για ενδοφλέβια ή 
ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
1.509.859,00 € 
Μετά από τη λήξη του δέκατου έκτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος έβδομος 
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«CEFUROXIME 1500MG για ενδοφλέβια ή 
ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
771.903,00 € 
Μετά από τη λήξη του δέκατου έβδομου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος όγδοος 
πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το 
«LEVOFLOXACIN 500MG για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 510.284,60 €  
Μετά από τη λήξη του δέκατου όγδοου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο δέκατος ένατος 
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«LEVOFLOXACIN TAB. 500MG» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 18.459,82 € 
 Μετά από τη λήξη του δέκατου ένατου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός πραγματικός 
διαγωνισμός για το «CEFTRIAXONE 2G για 
ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
153.935,91 €  

Τετάρτη 29/02/2012 

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο εικοστός πρώτος 
πραγματικός διαγωνισμός για το «QUETIAPINE 
TAB. 25MG» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 82.870,20 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού πρώτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός δεύτερος 
πραγματικός διαγωνισμός για το «QUETIAPINE 
TAB. 100MG» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 175.348,80 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού δεύτερου 
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός 
τρίτος πραγματικός διαγωνισμός για το 
«QUETIAPINE TAB. 200MG» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 450.135,00 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού τρίτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός τέταρτος 
πραγματικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το 
«QUETIAPINE TAB. 300MG» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 204.370,19 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού τέταρτου 
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός 
πέμπτος πραγματικός διαγωνισμός για το 
«CEFTAZIDIME 1G για ενδοφλέβια χορήγηση» 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 435.438,25 €   

Πέμπτη 01/03/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο εικοστός έκτος 
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«CEFTAZIDIME 2G για ενδοφλέβια χορήγηση» 
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 602.815,20 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού έκτου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός έβδομος 
πραγματικός διαγωνισμός για το «EPIRUBICIN 
10MG για ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 83.710,10 € 
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Διεξαγωγή Πραγματικών 
Πλειστηριασμών 

 
 
 
 
 
 
 
Πέμπτη 01/03/2012 

Μετά από τη λήξη του εικοστού έβδομου 
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός 
όγδοος πραγματικός διαγωνισμός για το 
«MIDAZOLAM 50MG/10ML για ενδοφλέβια ή 
ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
984.155,85 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού όγδοου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο εικοστός ένατος  
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«METHYLPREDNISOLONE 125MG για 
ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 428.001,28 € 
Μετά από τη λήξη του εικοστού ένατου πραγματικού 
διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο τριακοστός 
πραγματικός διαγωνισμός για το 
«METHYLPREDNISOLONE 40MG για 
ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 352.913,48 €  

Παρασκευή 02/03/2012 

Στις 08:30πμ θα ξεκινήσει ο τριακοστός 
πρώτος πραγματικός διαγωνισμός για το 
«METHYLPREDNISOLONE 500MG για 
ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 358.900,00 €  
Μετά από τη λήξη του τριακοστού πρώτου 
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο 
τριακοστός δεύτερος πραγματικός διαγωνισμός 
για το «TOPOTECAN 4MG για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 846.450,00 € 
Μετά από τη λήξη του τριακοστού δεύτερου 
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο 
τριακοστός τρίτος πραγματικός διαγωνισμός 
για το «FLUMAZENIL 0,5MG/5ML για 
ενδοφλέβια χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 
580.571,03 € 
Μετά από τη λήξη του τριακοστού τρίτου  
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο 
τριακοστός τέταρτος πραγματικός διαγωνισμός 
για το «FLUCONAZOLE CAP.100MG» ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 145.745,94 € 
Μετά από τη λήξη του τριακοστού τέταρτου  
πραγματικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει ο 
τριακοστός πέμπτος πραγματικός διαγωνισμός 
για το «CEFTRIAXONE 1G για ενδοφλέβια 
χορήγηση» ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 178.443,94 € 

 
Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις. 
        
              
        Με εκτίμηση 
 
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 


