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     ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξψλ κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ ηνπ Οδνληηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»  ζε εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022, 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο €13.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ  νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

                 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Γεκόζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ)  

            άξζξα 116 θαη 118, όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 
β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεύζεηο  Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
γ) Ο λ. 4820/2021 άξζξν 206 πεξί ππνρξεσηηθόηεηαο εκβνιηαζκνύ. 
δ) Η ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ 
έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 
ε)  Η  ππ΄αξ. 12ε  πλεδξίαζε/ζέκα 39ν /21-07-2022 (ΑΓΑ:ΧΓΞΓ4690Β1-6ΙΠ) απόθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ», πεξί έγθξηζεο 
ζθνπηκόηεηαο θαη δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 
ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ κεηά από πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 
επηθύξσζεο πξαθηηθνύ (κεηά από δεκόζηα δηαβνύιεπζε) γηα ηελ πξνκήζεηα 
αλαιώζηκσλ πιηθώλ ηνπ Οδνληηαηξηθνύ ηκήκαηνο ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο «Ο 
ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022, πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο €13.000,00 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 
(ρακειόηεξε ηηκή)». 

            ζη) Η ππ’ αξηζκ. 10ε πλεδξίαζε/ζέκα 9ν/23-06-2022 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 





 

 
            δ) Η ππ’αξηζκ. 785ε/8313/23-06-2022 (ΑΓΑ:ΦΔΥ64690Β1-Λ1Φ) απόθαζε αλάιεςεο      

ππνρξέσζεο ζηνλ ΚΑΔ 1311 από ηελ Οξγαληθή Μνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο».  

      
     Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο(είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Σετάρτθ 17-08-2022, ζωσ  14:00  ςτο  
Γραφείο   Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ Ζωγράφου 
2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτθ 18-08-2022,  ϊρα 10:30 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
    Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €13.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €10.483,87  Φ.Π.Α: €2516,13). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα. 





 

 

 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 





 

 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 7θ Συνεδρίαςθ/κζμα 22ο/12-05-2022 
(ΑΔΑ:6ΤΧΛ4690Β1-ΞΙ2) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.   
 
  
                                                                Ο   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                         
                                                                                                    

                                                                                                                                       
  
                                                                      
                                                               ΝΙΚΗΣΑ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
                                                                                    

 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/




 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 
 

 
 
 

Α/Α ΔΙΓΗ 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΜΟΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΤΝOΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΔ 
ΦΠΑ 

1 

Βειφλεο κηαο ρξήζεο γηα 
ηνπηθή αλαηζζεζία κε 

πιαζηηθφ κπεθ (short 27g) 
0.4x21mm 

Κνπηί/100 ηεκ 

50 8,00 € 24,00% 
400 € 

496 € 

    

2 

Βειφλεο κηαο ρξήζεο γηα 
ζηειερηαία αλαηζζεζία κε 
πιαζηηθφ κπεθ (Long 27g) 

0.4x35mm 

    8,00 € 24,00% 400,00 € 496,00 € 

            

Κνπηί/100 ηεκ 50         

3 

Βειφλεο κηαο ρξήζεο γηα 
ηνπηθή αλαηζζεζία κε 

πιαζηηθφ κπεθ (short 30g) 
0.43x16mm 

Κνπηί/100 ηεκ 4 7,50 € 

24,00% 30,00 € 

37 €     

    

4 

Φχξακα νμεηδίνπ ηνπ 
ςεπδαξγχξνπ γηα 

ελδηάκεζεο εκθξάμεηο 
ηαρείαο πήμεσο, κε 

εξεζηζηηθφ ηνπ πνιθνχ κε 
εληζρπηηθέο νπζίεο 

(πγξφ+ζθφλε Σχπνπ IRM) 

ζεη 

          

  66,00 € 13,00% 198,00 € 223,74 € 

3     

  

  

5 

Έηνηκν βεξλίθη θνηινηήησλ 
ηνπνζεηνχκελν κε 
ρξσζηήξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο 
ππεξεπαηζζεζίαο ηεο 

νδνληίλεο, ηαρείαο πήμεσο 

ζεη 

          

          

1 40,00 € 13,00% 
40 € 

45 € 

6 

Αλαιγεηηθε παζηα 
ησδνθνξκίνπ γηα  

ζεξαπεία νζηεηηίδαο θαη 
μεξνχ θαηλίνπ 

βαδ 

  40,00 € 13,00% 
280,00 € 

316,40 € 

          

7         

7 

Γηακάληηα γηα αεξφηνπξ 
δηαθφξσλ κεγεζψλ & 

ζρεκάησλ 

            

Σεκ. 50 1,70 € 24,00% 85 € 105 € 

8 
Γηακάληηα ζηίιβσζεο 

ξεηίλεο 
Σεκ. 

50 1,70 € 24,00% 
85 € 

105 € 

9 

Φξέδεο Carbide γηα 
κηθξνκφηνξ δηαθφξσλ 
κεγεζψλ & ζρεκάησλ 

Σεκ. 

          

50 1,70 € 24,00% 85 € 105 € 

          

10 

Φξέδεο Carbide γηα 
αεξφηνπξ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ & ζρεκάησλ 

Σεκ. 

          

          

50 1,70 € 24,00% 85 € 105 € 

          

11 

Δγιπθίδεο νζηνχ γηα 
επζεία θαη γσληαθή 

ρεηξνιαβή (ζθαηξηθνχ & 
θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο) 

Σεκ. 

          

16 20,00 € 24,00% 
320 € 

397 € 





 

 
Lidemann 

12 

Φξέδεο ηχπνπ Αξθάλζαο 
πςειψλ ηαρπηήησλ γηα 

ζηίιβσζε ξεηηλψλ 
Σεκ. 

          

40 1,50 € 24,00% 60 € 74 € 

13 

  Ρίλεο Κ & Η ξηδηθψλ 
ζσιήλσλ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ (κεκνλσκέλα 
λνχκεξα) 

Σεκ. 

          

300 0,85 € 24,00% 
255,00 € 

316 € 

14 

Αληαιιαθηηθά θάηνπηξα 
ξνδίνπ κεγεζπληηθά , 

ελειίθσλ, αλνμείδσηα 

Σεκ. 

          

          

30 3,00 € 24,00% 90,00 € 111,60 € 

          

15 
Καξκπφλ ζχγθιηζεο 

πέηαιν δίρξσκν 

Παθ. 

          

          

5 12,00 € 24,00% 60 € 74 € 

16 
Πξφρεηξν εκθξαθηηθφ ζε 

πάζηα ηχπνπ Cavit 
Βαδ 

          

24 6,00 € 13,00% 144 € 163 € 

17 
Κάςνπιεο γηα εκθξάμεηο 

ακαιγάκαηνο δηπιέο 
Βαδ/50ηεκ. 

          

4 48,00 € 13,00% 192 € 217 € 

18 
Κάςνπιεο γηα εκθξάμεηο 

ακαιγάκαηνο κνλέο 

Βαδ/50ηεκ 

          

          

4 48,00 € 13,00% 192 € 217 € 

          

19 

Πνιθνπιθνί (θάξηεο ησλ 
10 ηεκ.) κεκνλσκέλα ΟΛΑ 

ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ 
Σεκ. 

          

400 0,50 € 24,00% 200,00 € 248 € 

20 
Βνπξηζάθηα θαζαξηζκνχ 

ζπξκ. εξγαιείσλ 
Σεκ. 

          

10 3,00 € 24,00% 30 € 37 € 

21 

Βνπξηζάθηα ζηίιβσζεο 
κηθξνκνηφξ ηξίρηλα, ιεπθά 

θππεινεηδή 

Κνπηί/100           

ηεκ 1 30,00 € 24,00% 30 € 37 € 

            

22 

Δγιπθίδεο πςειψλ 
ηαρπηήησλ (θξέδεο) γηα 

δηρνηφκεζε, ηχπνπ 
ZEGRIA 

Σεκ. 

          

6 12,00 € 24,00% 
72 € 

89 € 

23 

Κχπεια ζηίιβσζεο γηα 
κηθξνκφηνξ, ειαζηηθά, 

άζπξα 

Σεκ. 

          

          

250 0,26 € 24,00% 65,00 € 80,60 € 

24 
Λάδη γηα ρεηξνιαβέο 
πςειψλ ηαρπηήησλ 

Σεκ. 

          

          

3 18,00 € 24,00% 54,00 € 66,96 € 

25 

Ξέζηξα απνηξχγσζεο 
ηχπνπ EMS α) γηα 

ππννπιηθή ηξπγία β) γηα 
ππεξνπιηθή ηξπγία 

Σεκ. 

          

8 50,00 € 24,00% 
400 € 

496 € 

26 

Ρεηίλεο ιεπηφξξεπζηεο 
θσηνπνιπκεξηδφκελεο 

FLOW 
Σεκ. 

          

8 15,00 € 13,00% 120 € 136 € 

27 

Ρεηίλεο πγξέο (sealants), 
ιεπθέο, 

θσηνπνιπκεξηδφκελεο, 
νπψλ θαη ζρηζκψλ 

Σεκ. 

      
  

  

1 14,46 € 13,00% 14,46 € 16,34 € 





 

 

28 
ηειαληιίεο επζείεο, 
παθέηα ησλ 100 ηεκ. 

Παθέην/100 
      

  
  

ηεκ           

  
70 3,00 € 24,00

% 
210,00 € 

260,40 € 

29 

πγθνιιεηηθφο 
παξάγνληαο  ηχπνπ 

SINGLE BOND. 
Μνλνθαζηθφο, 

απηναδξνπνηνχκελνο, 
θσηνπνιπκεξηδφκελνο 

πνπ απειεπζεξψλεη 
θζφξην 

Σεκ. 

          

          

          

9 50,00 € 13,00% 450 € 509 € 

          

30 

Ρεηίλε ζε πάζηα 
θσηνπνιπκεξηδφκελε, ζε 

ζσιελάξηα, κηθξνυβξηδηθή 
κε βάζε BISGMAθαη ην 

UDMA,,λα πεξηέρεη 
εληζρπηηθέο νπζίεο 

πεξηζζφηεξεο απφ 70% 
θαηά βάξνο.  Καηάιιειε 

γηα απνθαηαζηάζεηο 
πξνζζίσλ θαη νπηζζίσλ, 

φια ηα ρξψκαηα 

Σεκ. 

          

          

          

          

21 36,00 € 13,00% 756,00 € 854,28 € 

          

          

31 Δπγελφιε ζε δηάιπκα 

Σεκ. 

          

          

10 1,30 € 13,00% 13,00 € 15 € 

      0,00 € 0 € 

32 
Υαξηί αλακείμεσο ζε 

κπινθ 

Μπινθ 

40 5,00 € 24,00% 

200,00 € 

248 € 

        0 € 

33 

Ταιντλνκεξή θνλία κε 
άξγπξν γηα αλαζχζηαζε 

κχιεο 

εη 

          

          

2 200,00 € 13,00% 400 € 452 € 

34 

Ταιντλνκεξή θνλία γηα 
κφληκε ζπγθφιιεζε (ζεη 

πγξφ + ζθφλε) 

εη 

          

          

2 40,00 € 13,00% 80,00 € 90,40 € 

35 
Κνλία νμπθσζθνξηθή (ζεη 
πγξφ + ζθφλε) 

εη 
1 20,00 € 13,00% 

20 € 
23 € 

36 
Πηλέια εθαξκνγήο ξεηηλψλ 

θαη ζηειέρε κε ππνδνρή 

Κνπηί/           

50 ηεκ 10 5,00 € 24,00% 50 € 62 € 

37 
Αληηζεπηηθφ 

παξαρισξνθαηλφιεο 
Σεκ 

          

1 34,00 € 13,00% 34 € 38 € 

38 
Μεζνδφληηεο ηαηλίεο 
ιείαλζεο ξεηηλψλ 

Κνπη. 

          

5 10,00 € 24,00% 50 € 62 € 

39 

Σαηλία λαξζεθνπνίεζεο 
απφ παινλήκαηα 

πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ 

Σεκ. 

          

          

1 130,00 € 24,00% 130 € 161 € 

40 

Δλδνξηδηθνί άμνλεο απφ 
παινλήκαηα θαη 

αλζξαθνλήκαηα δηακέηξνπ 
1,5mm (εη 10 αμφλσλ θαη 

ηξππαληνχ) 

εη/10 αμ. &ηξππ. 

          

          

1 62,00 € 24,00% 62 € 77 € 

          

41 Γίζθνη παινράξηνπ ηχπνπ εη           





 

 
SOFLEX κε καληξέι 
ζηίιβσζεο ξεηηλψλ 

3 25,00 € 24,00% 75 € 93 € 

          

42 

χξηγγεο CARPULE κε 
ηξεηο δαθηπιίνπο,  κε 
δηπιφ αγθηζηξν γηα 

αγθίζηξσζε ηνπ εκβφινπ 
γηα αλαξξφθεζε 

            

            

Σεκ. 3 43,00 € 24,00% 129 € 160 € 

            

43 
Τπνρισξηψδεο λάηξην γηα 

νδνλη. ρξήζε 

Σεκ. 

          

          

          

          

2 6,00 € 24,00% 12 € 15 € 

44 

Αδξνπνηεηηθφ δειέ 
αδακαληίλεο έγρξσκν ζε 

ζχξηγγα 

Σεκ. 

          

          

10 5,50 € 13,00% 55 € 62 € 

45 Σξπβιία πάινπ, ζεη 

εη 

          

          

          

7 20,00 € 24,00% 140 € 174 € 

46 

Σνπηθφ αλαηζζεηηθφ 
αξηηθατλε κε 

αγγεηνζπζπαζηηθφ 
1:100.000 

Κνπηί/           

50 ηεκ           

  85 17,00 € 6,00% 1.445,00 € 1.532 € 

47 
Σνπηθφ αλαηζζεηηθφ 

ΜΔΠΙΒΑΚΑΪΝΗ 

Κνπηί/ 
      

  
  

50 ηεκ           

  50 17,00 € 6,00% 850 € 901 € 

48 

Τδξνμείδην αζβεζηίνπ γηα 
νπδέηεξν ζηξψκα, ζε 

ζσιελάξην 

εη 

          

          

3 24,00 € 13,00% 72 € 81 € 

49 Φαιίδηα θπξηά ρεηξνπξγηθά 

Σεκ. 

          

          

4 30,00 € 24,00% 120 € 149 € 

50 Φαιίδη επζχ ρεηξνπξγηθφ 
Σεκ 

          

4 30,00 € 24,00% 120 € 149 € 

51 

Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο 
ξεηίλεο Σεκ. 

      
34,00 € 

  

Meldemann 
2 17,00 € 24,00%   42 € 

52 

Πξνσζεηήξεο πάζηαο 
θπξάκαηνο Ν

Ο
25-40 

εη 

      
  

  

εη ησλ 4 εξγαιείσλ 
αζνξηί LENTULO ησλ 

4ηεκ. (Ν
ν
 1-4) 

      
  

  

  5 5,00 € 24,00% 25 € 31 € 

53 πάζεο αλάκεημεο 

Σεκ. 

          

          

5 11,00 € 24,00% 55 € 68 € 

54 θήλεο, φια ηα κεγέζε 

Κνπηί 

      
  

  

10 5,50 € 24,00% 55 € 68 € 





 

 

55 
πξέη γηα ηνλ έιεγρν 

δσηηθφηεηαο ηνπ πνιθνχ 
Σεκ 

          

2 12,00 € 24,00% 24 € 30 € 

56 

πγθξαηεξήξεο γηα 
ηερλεηά ηνηρψκαηα (IVORI) 

κε άλνηγκα γηα έιαζκα 
7mm 

Σεκ 

          

          

          

          

          

2 45,00 € 24,00% 90 € 112 € 

57 

Διάζκαηα ηερλεηνχ 
ηνηρψκαηνο IVORY 

κεηαιιηθά- Mahnenkraff Σεκ. 

      
  

24,80 € 

Πάρνο 0,03mm  χςνο 7mm 
5 4,00 € 24,00% 20 €   

58 

ηεθάλεο θεινπινΐηε: 
ηχπνη ζηεθαλψλ απφ 

θπηηαξίλε (0,18mm πάρνο) 
ζε ππμίδα πνπ 

πεξηιακβάλεη θεληξηθνχο 
θαη πιάγηνπο θαη 
θπλφδνληεο θαη 

πξνγφκθηνπο, αξηζηεξνχο 
θαη δεμηνχο 

εη 

          

          

          

1 25,00 € 24,00% 

25 € 

31 € 

59 

Σαηλίεο ζειινθάλεο γηα 
ζχλζεηε ξεηίλε, επζείεο 

(κήθνο 73mm) κε 
δηαθνξεηηθά πιάηε  (6mm 

πξάζηλν, 8mm κπιε, 
10mm θφθθηλν) κε 
ρξσκαηηζηά άθξα 

Κνπηί 

          

          

4 10,00 € 24,00%     

      
40,00 € 

49,60 € 

60 Πάζηα ζηίιβσζεο δνληηψλ 

Κνπηί 

      
  

  

4 13,00 € 13,00% 52 € 59 € 

61 
πγθξαηεηήξεο APIS, 

δηάθνξα κεγέζε 

Σεκ. 

      

  

  

3 14,00 € 24,00% 42 € 52 € 

62 
Διάζκαηα APIS, δηάθνξα 

κεγέζε 

Κνπηί/5 ηεκ. 

      

  

  

5 6,00 € 24,00% 30 € 37 € 

63 

Τιηθφ πξνζσξηλήο 
ζπγθφιιεζεο 

πξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ 

            

εη 3 18,00 € 13,00% 54 € 61 € 

64 

Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο 
πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ 

Ca(OM)2 γηα νπδέηεξν 
ζηξψκα 

Σεκ 

          

1 11,00 € 24,00% 
11 € 

14 € 

65 
Τδξνμείδην αζβεζηίνπ ζε 

ζθφλε 

Βάδν 

      0 € 0 € 

      0 € 0 € 

1 6,00 € 13,00% 6 € 7 € 

66 

Γσλίεο θεινπινΐηε , φιν ην 
ζεη, γηα πξνζζίνπο άλσ 

θαη θάησ γλάζνπ 

εη 

          

1 125,00 € 24,00% 125 € 155 € 

67 

Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο 
ακαιγάκαηνο δηπινχ 
άθξνπ θιηβαληδφκελν 
(ακαιγακαηνθφξνο) 

Σεκ. 

          

1 12,00 € 24,00% 
12 € 

15 € 

68 
Μνρινί ιεπηνί, επζείο 

(δηάθνξα κεγέζε) 
Σεκ. 

          

9 40,00 € 24,00% 360 € 446 € 

69 Τιηθφ ηειηθήο έκθξαμεο εη       0 € 0 € 





 

 
ξηδηθψλ ζσιήλσλ, 
αθηηλνζθηεξφ, κε 

εξεζηζηηθφ γηα ηνπο 
πεξηαθξνξηδηθνχο ηζηνχο, 

κε έπνμπ-ακίλε ρσξίο 
άξγπξν, ζε ζπζθεπαζία 

ζεη (ζθφλε 8 gr&πάζηα 10 
gr) 

      0 € 0 € 

      0 € 0 € 

1 97,63 € 13,00% 

98 € 

110 € 

70 

Νήκαηα απψζεζεο νχισλ 
πνιχθισλα, κε εηδηθή 

πιέμε, θαηαζθεπαζκέλα 
απφ 100% βακβάθη, πνπ 
παξακέλνπλ ζηε ζέζε 

ηνπο φηαλ ζπκπηέδνληαη, 
ζε δηάθνξα κεγέζε (00, 

0,1,2) θαη ζε ζπζθεπαζία 
ηεκαρίνπ κε κήθνο 

λήκαηνο 244cm 

Σεκ 

          

          

          

          

4 16,00 € 13,00% 

64 € 

72 € 

71 

Mineral Trioxide 
Aggregate: Τιηθφ 

θαηάιιειν γηα θάιπςε 
δηαηξήζεσλ, γηα 

αλάζηξνθε έκθξαμε 
αθξνξηδεθηνκψλ θαη άκεζε 

θάιπςε πνιθνχ, ζε 
ζπζθεπαζία 10 δφζεσλ 

ησλ 0.14gr MTA+1ml πγξφ 

πζθ.10 δόζεσλ 

          

          

          

2 44,52 € 13,00% 

89,04 € 

100,62 € 

73 

Γηάιπκα εκπφηηζεο 
λήκαηνο απψζεζεο νχισλ 

κε ρισξηνχρν αινπκίλην 
γηα αηκφζηαζε 

Σεκ 

2 30,24 € 13,00% 60,48 € 68,34 € 

      
0,00 € 

0,00 € 

74 

Ρεηηλσδψο 
ηξνπνπνηεκέλν 

παινλνκεξέο πιηθφ 
(compomer) θαηάιιειν γηα 
εκθξάμεηο V νκάδαο πνπ 

απειεπζεξψλεη θζφξην ζε 
κνξθή compule (θχζηγγεο) 

Κνπηί 

      0,00 € 0,00 € 

      0,00 € 0,00 € 

      0,00 € 0,00 € 

2 64,00 € 13,00% 128,00 € 144,64 € 

      0,00 € 0,00 € 

76 

Λαζηηράθηα ζηίιβσζεο 
ζχλζεησλ ξεηηλσδψλ 

πιηθψλ 

Κνπηί 

      0,00 € 0,00 € 

4 20,00 € 24,00% 80,00 € 99,20 € 

77 

Καξθίδεο νδνληίλεο 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

ηηηάλην καδί κε ηα 
αληίζηνηρα ηξππάληα (ζεη) 

ζε δηάθνξα κεγέζε 

εη 

      0,00 € 0,00 € 

      0,00 € 0,00 € 

1 78,00 € 24,00% 78,00 € 96,72 € 

78 

τοματοδιαςτολζασ  
ενθλίκων με αλυςίδα 
ςυγκρατθςθσ 

Τεμ 
2 8,88 € 

24,00
% 

17,76 € 

22,02 € 

  ΣΥΝΟΛΟ           12.996,24 € 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» για τθν προμικεια 
αναλϊςιμων υλικϊν του Οδοντιατρικοφ τμιματοσ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» . 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 





 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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