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             Θεζζαινλίθε, 01-09-2022 

                                           Αξ. πξση.:      11149 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ      ΠΡΟ:  Κάζε ελδηαθεξφκελν 
 
ΠΛΖΡ.:  Γ. νπιηΪλεο 
ΣΖΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.grΑ 
 

    ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ  ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
Δπαλαιεπηηθά Πξφζθιεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο δηα ηεο ππνβνιάο Ϋγγξαθσλ 

ζθξαγηζκΫλσλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκάζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ ηνπ Οδνληηαηξηθνχ 

ηκάκαηνο ηεο Οξγαληθάο κνλΪδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»  ζε εθαξκνγά ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

δηαρεηξηζηηθνχ Ϋηνπο 2022, πξνυπνινγηζζεέζεο δαπΪλεο €13.000,00 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα Ϋλα (1) Ϋηνο θαη θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ 

ζπκθΫξνπζα απφ  νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε 

ηηκά).  

                 
ΥΔΣ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Γεκφζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ)  
            άξζξα 116 θαη 118, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο  Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
γ) Η ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ 
έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 
δ)  Η  ππ΄αξ. 12ε  πλεδξίαζε/ζέκα 39ν /21-07-2022 (ΑΓΑ:ΧΓΞΓ4690Β1-6ΙΠ) απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ», πεξί έγθξηζεο 
ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 
ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 
επηθχξσζεο πξαθηηθνχ (κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε) γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ 
πιηθψλ ηνπ Οδνληηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο «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)». 

            ε) Η ππ’ αξηζκ. 10ε πλεδξίαζε/ζέκα 9ν/23-06-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

            ζη) Η ππ’αξηζκ. 785ε/8313/23-06-2022 (ΑΓΑ:ΦΔΥ64690Β1-Λ1Φ) απφθαζε αλάιεςεο      
ππνρξέσζεο ζηνλ ΚΑΔ 1311 απφ ηελ Οξγαληθή Μνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο».  

            δ) Η  ππ΄αξ. 14ε πλεδξίαζε/ζέκα 24ν/25-08-2022 (ΑΓΑ: 9ΒΛ64690Β1-Α75) απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ»,  γηα ηελ επαλάιεςε 
ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (Οξγαληθή 
κνλάδα «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»). 

      





 

 
       Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θζάλνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (είηε δηα 
ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκηθψο),  απαξαίηεηα  κέρξη  θαη  ηελ ΠΫκπηε 15-09-2022, Ϋσο  14:00  ζην  
Γξαθεέν   Πξσηνθφιινπ  ηεο  Οξγαληθάο ΜνλΪδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», ΔιΫλεο 
ΕσγξΪθνπ 2, 1νο φξνθνο, θηέξην Γηνέθεζεο. 
Ζ απνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ηελ Παξαζθεπά 16-09-2022,  
ψξα 10:30 ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπά. 
 
       Καηά ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνί ηνπο εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε.  
       Η ππνβνιή κφλν κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
       Δλ ζπλερεία, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζα πξνβεί 
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο, ην 
νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην Αξκφδην Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο επηθχξσζε. 
       Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 
θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, 
ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ €13.000,00 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: €10.483,87  Φ.Π.Α: 
€2516,13). 
 
1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   
 
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο θαηαρσξάζεθε: 
Α) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 
Β) ζην δηαδέθηπν, ζηηο ηζηνζειέδεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηηο δηεπζχλζεηο (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr θαη www.gennimatas-thess.gr ζην πεδέν Πξνθεξχμεηο-
Γηαγσληζκνέ.  
Γ) ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 
 Αθνινπζνχλ νη Δηδηθνί φξνη: 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξψ. 
 
Θα θαηαηεζνχλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν (2) αληίηππα (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) ζε εληαίν ζθξαγηζηφ θάθειν, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" θαη ην άιιν ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  





 

 
• Η ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ απηήο. 
• Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.  
• Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα. 
 
ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ζα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο   Α΄, ζα θαηαηεζεέ 
θαη ππεχζπλε δάισζε φπσο εκθαλέδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. 
Όπσο επέζεο θαη Τπεχζπλε δάισζε ηνπ ζπκκεηΫρνληα, κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη:  
α) ε πξνζθνξΪ κνπ πιεξνέ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) 
δηαζΫησ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, γ) ε πξνζθνξΪ ηζρχεη 
γηα δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ εθαηφλ εέθνζη (120) εκεξψλ, δ) Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη 
ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά, ε) Όια ηα κΫξε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ εέλαη 
θαηλνχξγηα θαη ακεηαρεέξηζηα, ζη) Παξαηηνχκαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζεο ζρεηηθΪ 
κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά, αθχξσζε – καηαέσζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ 
Ζ Μ Α Σ Ο   Α΄. 
Ζ ηηκά ζα πξΫπεη λα ππνινγέδεηαη απζηεξΪ, κε βΪζε ηε κνλΪδα κΫηξεζεο γηα ην θΪζε 

εέδνο, ε νπνέα αλαγξΪθεηαη ζηνλ πέλαθα/ζηάιε (ζπζθεπαζέα) ηνπ Παξαξηάκαηνο Α΄ 

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΦΤΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ».  

Τπνζεκεέσζε: Όπνπ γέλεηαη αλαθνξΪ ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ζε ζπζθεπαζέα πνπ 

δελ πξνζδηνξέδεη ηα ηεκΪρηα ά ην βΪξνο, λα δέδνληαη δχν ηηκΫο, κέα επέ ηεο ζπζθεπαζέαο 

θαη κέα επέ ηεο αλαγσγάο ζηε κνλΪδα.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ πξνζθνξΪ γηα Ϋλα ά πεξηζζφηεξα εέδε θαη 
ε αλΪζεζε ζα γέλεη ζηνλ/ζηνπο πξνκεζεπηΫο πνπ ζα πξνζθΫξεη/πξνζθΫξνπλ ηε 
ρακειφηεξε ηηκά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ εέδε θαιχπηνπλ ηηο 
ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο πξνκάζεηαο θαη ηε ζπλνιηθά πνζφηεηα θΪζε εέδνπο. 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
                                        
1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 
4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ), κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζρεηηθνχ  πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. ηα 
ηηκνιφγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ ππεξεζηψλ κφλν ζε ΔΤΡΧ. 
2. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο. 
3. Η ζπλαθζείζα ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο . 
4. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
5. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
6. Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ Δλδηαθεξφκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζχγθξηζεο 
κεηαμχ ηερληθά απνδεθηψλ ππεξεζηψλ.  
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαιεέηαη λα πξνζθνκέζεη: 
-Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  
-Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειείηε ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειείηε ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο (πηζηνπνηεηηθφ θεξεγγπφηεηαο).  





 

 
-Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είζηε ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
-Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ζαο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ζαο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζείηε λα παξακέλεηε εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξνχζαο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 
-Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ ΓΔΜΗ 
-Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ.  πηζηνπνηεηηθφ CE, ISO θιπ.) 
- Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ππνρξενχηαη 
επηπξνζζέησο λα δειψλεη πξνο ηνλ θνξέα φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 
θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο.  
-  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 
ηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
 
Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο απηήο κε απφθαζε ηνπ Γ.., θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε 
ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ) θαη ηνπ 
επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν θπξψζεηο. 
7.Δθφζνλ ε ππεξεζία παξαθνινπζείηαη  απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (ΦΔΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεχζπλε Γήισζε κε ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο  ζηελ 
ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκψλ). Η ππεξεζία δελ ζα δερζεί νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά αλψηεξε ησλ ηηκψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ε ελ ιφγσ 
ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ, απιψο ζα ην αλαθέξεηε ζηελ 
Τπεχζπλε Γήισζε. 
8. Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ) θαη ηελ 14ε  πλεδξίαζε/ζέκα 24ν /25-08-2022 
(ΑΓΑ: 9ΒΛ64690Β1-Α75)  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
9. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ, ρσξίο ην ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Δπηζεκαέλνπκε φηη ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ζε πεξέπησζε πνπ δελ εέλαη δπλαηά ε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξΪο, ν αλΪδνρνο κπνξεέ λα ππνβΪιιεη 
Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη  
θαη λα ηα ππνβΪιιεη εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο 
ζχκβαζεο. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη,  ην αξγφηεξν 7 εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα. 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

http://www.epromy.gr/




 

 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

Η δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δηαηάμεηο (Ν.4412/2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
 
Αθνινπζνχλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκάκα ηνπ 
παξφληνο, φπσο ζην ζπλεκκΫλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄.   
 
 
                                                                Ο   ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                   «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
                                                        
                                                               ΝΗΚΖΣΑ    ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΦΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 
 

Α/Α ΔΗΓΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΠΟΟ
ΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚ
Ο 

ΠΡΟΩΠΟΛΟ
ΓΗΜΟΑΝΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΤΝOΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚ
Ζ ΣΗΜΖ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 

Βειφλεο κηαο ρξάζεο 
γηα ηνπηθά 

αλαηζζεζέα κε 
πιαζηηθφ κπεθ (short 

27g) 0.4x21mm 

Κνπηί/100 ηεκ 

50 8,00 € 24,00
% 

400 € 
496 € 

  
  

2 

Βειφλεο κηαο ρξάζεο 
γηα ζηειερηαέα 
αλαηζζεζέα κε 

πιαζηηθφ κπεθ (Long 
27g) 0.4x35mm 

  
  8,00 € 24,00

% 
400,00 € 

496,00 € 

            

Κνπηί/100 ηεκ 50         

3 

Βειφλεο κηαο ρξάζεο 
γηα ηνπηθά 

αλαηζζεζέα κε 
πιαζηηθφ κπεθ (short 

30g) 0.43x16mm 

Κνπηί/100 ηεκ 4 7,50 € 

24,00
% 

30,00 € 

37 €     

    

4 

Φχξακα νμεηδένπ ηνπ 
ςεπδαξγχξνπ γηα 

ελδηΪκεζεο εκθξΪμεηο 
ηαρεέαο πάμεσο, κε 

εξεζηζηηθφ ηνπ 
πνιθνχ κε 

εληζρπηηθΫο νπζέεο 
(πγξφ+ζθφλε Σχπνπ 

IRM) 

ζεη 

          

  66,00 € 13,00
% 

198,00 € 
223,74 € 

3     

  

  

5 

Έηνηκν βεξλέθη 
θνηινηάησλ 

ηνπνζεηνχκελν κε 
ρξσζηάξα γηα ηελ 

πξνζηαζέα ηεο 
ππεξεπαηζζεζέαο ηεο 

νδνληέλεο, ηαρεέαο 
πάμεσο 

ζεη 

          

          

1 40,00 € 13,00
% 

40 € 

45 € 

6 

Αλαιγεηηθε παζηα 
ησδνθνξκένπ γηα  

ζεξαπεέα νζηεηηέδαο 
θαη μεξνχ θαηλένπ 

βαδ 

  40,00 € 13,00
% 280,00 € 

316,40 € 

          

7         

7 

ΓηακΪληηα γηα 
αεξφηνπξ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ & ζρεκΪησλ 

            

Σεκ. 
50 1,70 € 24,00

% 
85 € 

105 € 

8 
ΓηακΪληηα ζηέιβσζεο 

ξεηέλεο 
Σεκ. 

50 1,70 € 24,00
% 

85 € 
105 € 

9 ΦξΫδεο Carbide γηα Σεκ.           





 

 

κηθξνκφηνξ 
δηαθφξσλ κεγεζψλ & 

ζρεκΪησλ 

50 1,70 € 24,00
% 

85 € 
105 € 

          

10 

ΦξΫδεο Carbide γηα 
αεξφηνπξ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ & ζρεκΪησλ 

Σεκ. 

          

          

50 1,70 € 24,00
% 

85 € 
105 € 

          

11 

Δγιπθέδεο νζηνχ γηα 
επζεέα θαη γσληαθά 

ρεηξνιαβά (ζθαηξηθνχ 
& θπιηλδξηθνχ 

ζράκαηνο) Lidemann 

Σεκ. 

          

16 20,00 € 24,00
% 320 € 

397 € 

12 

ΦξΫδεο ηχπνπ 
ΑξθΪλζαο πςειψλ 

ηαρπηάησλ γηα 
ζηέιβσζε ξεηηλψλ 

Σεκ. 

          

40 1,50 € 24,00
% 60 € 

74 € 

13 

  Ρέλεο Κ & Ζ ξηδηθψλ 
ζσιάλσλ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ (κεκνλσκΫλα 
λνχκεξα) 

Σεκ. 

          

300 0,85 € 24,00
% 255,00 € 

316 € 

14 

ΑληαιιαθηηθΪ 
θΪηνπηξα ξνδένπ 

κεγεζπληηθΪ , 
ελειέθσλ, αλνμεέδσηα 

Σεκ. 

          

          

30 3,00 € 24,00
% 

90,00 € 
111,60 € 

          

15 
Καξκπφλ ζχγθιηζεο 

πΫηαιν δέρξσκν 

Παθ. 

          

          

5 12,00 € 24,00
% 

60 € 
74 € 

16 
Πξφρεηξν εκθξαθηηθφ 
ζε πΪζηα ηχπνπ Cavit 

Βαδ 

          

24 6,00 € 13,00
% 

144 € 
163 € 

17 

ΚΪςνπιεο γηα 
εκθξΪμεηο 

ακαιγΪκαηνο δηπιΫο 

Βαδ/50ηεκ. 

          

4 48,00 € 13,00
% 

192 € 
217 € 

18 

ΚΪςνπιεο γηα 
εκθξΪμεηο 

ακαιγΪκαηνο κνλΫο 

Βαδ/50ηεκ 

          

          

4 48,00 € 13,00
% 

192 € 
217 € 

          

19 

Πνιθνπιθνέ (θΪξηεο 
ησλ 10 ηεκ.) 

κεκνλσκΫλα ΟΛΑ ΣΑ 
ΝΟΤΜΔΡΑ 

Σεκ. 

          

400 0,50 € 24,00
% 200,00 € 

248 € 

20 

ΒνπξηζΪθηα 
θαζαξηζκνχ ζπξκ. 

εξγαιεέσλ 

Σεκ. 

          

10 3,00 € 24,00
% 

30 € 
37 € 

21 

ΒνπξηζΪθηα 
ζηέιβσζεο 

κηθξνκνηφξ ηξέρηλα, 
ιεπθΪ θππεινεηδά 

Κνπηί/100           

ηεκ 
1 30,00 € 24,00

% 
30 € 

37 € 

            





 

 

22 

Δγιπθέδεο πςειψλ 
ηαρπηάησλ (θξΫδεο) 

γηα δηρνηφκεζε, 
ηχπνπ ZEGRIA 

Σεκ. 

          

6 12,00 € 24,00
% 72 € 

89 € 

23 

Κχπεια ζηέιβσζεο 
γηα κηθξνκφηνξ, 
ειαζηηθΪ, Ϊζπξα 

Σεκ. 

          

          

250 0,26 € 24,00
% 

65,00 € 
80,60 € 

24 
ΛΪδη γηα ρεηξνιαβΫο 
πςειψλ ηαρπηάησλ 

Σεκ. 

          

          

3 18,00 € 24,00
% 

54,00 € 
66,96 € 

25 

ΞΫζηξα απνηξχγσζεο 
ηχπνπ EMS α) γηα 

ππννπιηθά ηξπγέα β) 
γηα ππεξνπιηθά 

ηξπγέα 

Σεκ. 

          

8 50,00 € 24,00
% 400 € 

496 € 

26 

Ρεηέλεο 
ιεπηφξξεπζηεο 

θσηνπνιπκεξηδφκελε
ο FLOW 

Σεκ. 

          

8 15,00 € 13,00
% 120 € 

136 € 

27 

Ρεηέλεο πγξΫο 
(sealants), ιεπθΫο, 

θσηνπνιπκεξηδφκελε
ο, νπψλ θαη ζρηζκψλ 

Σεκ. 

      
  

  

1 14,46 € 13,00
% 

14,46 € 
16,34 € 

28 
ηειαληιέεο επζεέεο, 
παθΫηα ησλ 100 ηεκ. 

Παθέην/100 
      

  
  

ηεκ           

  
70 3,00 € 24,00

% 
210,00 € 

260,40 € 

29 

πγθνιιεηηθφο 
παξΪγνληαο  ηχπνπ 

SINGLE BOND. 
Μνλνθαζηθφο, 

απηναδξνπνηνχκελνο, 
θσηνπνιπκεξηδφκελν
ο πνπ απειεπζεξψλεη 

θζφξην 

Σεκ. 

          

          

          

9 50,00 € 13,00
% 

450 € 
509 € 

      
  

  

30 

Ρεηέλε ζε πΪζηα 
θσηνπνιπκεξηδφκελε

, ζε ζσιελΪξηα, 
κηθξνυβξηδηθά κε 

βΪζε BISGMAθαη ην 
UDMA,,λα πεξηΫρεη 
εληζρπηηθΫο νπζέεο 
πεξηζζφηεξεο απφ 
70% θαηΪ βΪξνο.  
ΚαηΪιιειε γηα 

απνθαηαζηΪζεηο 
πξνζζέσλ θαη 

νπηζζέσλ, φια ηα 
ρξψκαηα 

Σεκ. 

          

          

          

          

21 36,00 € 13,00
% 

756,00 € 
854,28 € 

          

      

  

  

31 Δπγελφιε ζε δηΪιπκα 

Σεκ. 

          

          

10 1,30 € 13,00 13,00 € 15 € 





 

 
% 

      
 

 

32 
Υαξηέ αλακεέμεσο ζε 

κπινθ 

Μπινθ 

40 5,00 € 24,00
% 200,00 € 

 
 

248 € 

         

33 

Ταιντλνκεξά θνλέα κε 
Ϊξγπξν γηα 

αλαζχζηαζε κχιεο 

εη 

          

          

2 200,00 € 13,00
% 

400 € 
452 € 

34 

Ταιντλνκεξά θνλέα 
γηα κφληκε 

ζπγθφιιεζε (ζεη 
πγξφ + ζθφλε) 

εη 

          

          

2 40,00 € 13,00
% 

80,00 € 
90,40 € 

35 
Κνλέα νμπθσζθνξηθά 
(ζεη πγξφ + ζθφλε) 

εη 
1 20,00 € 13,00

% 
20 € 

23 € 

36 

ΠηλΫια εθαξκνγάο 
ξεηηλψλ θαη ζηειΫρε 

κε ππνδνρά 

Κνπηί/           

50 ηεκ 
10 5,00 € 24,00

% 
50 € 

62 € 

37 
Αληηζεπηηθφ 

παξαρισξνθαηλφιεο 

Σεκ 

          

1 34,00 € 13,00
% 

34 € 
38 € 

38 
Μεζνδφληηεο ηαηλέεο 
ιεέαλζεο ξεηηλψλ 

Κνπη. 

          

5 10,00 € 24,00
% 

50 € 
62 € 

39 

Σαηλέα 
λαξζεθνπνέεζεο απφ 

παινλάκαηα 
πνιιαπιψλ 
ζηξψζεσλ 

Σεκ. 

          

          

1 130,00 € 24,00
% 130 € 

161 € 

40 

Δλδνξηδηθνέ Ϊμνλεο 
απφ παινλάκαηα θαη 

αλζξαθνλάκαηα 
δηακΫηξνπ 1,5mm (εη 

10 αμφλσλ θαη 
ηξππαληνχ) 

εη/10 αμ. 
&ηξππ. 

          

          

1 62,00 € 24,00
% 

62 € 
77 € 

          

41 

Γέζθνη παινρΪξηνπ 
ηχπνπ SOFLEX κε 

καληξΫι ζηέιβσζεο 
ξεηηλψλ 

εη 

          

3 25,00 € 24,00
% 

75 € 
93 € 

          

42 

χξηγγεο CARPULE 
κε ηξεηο δαθηπιένπο,  

κε δηπιφ αγθηζηξν γηα 
αγθέζηξσζε ηνπ 

εκβφινπ γηα 
αλαξξφθεζε 

            

            

Σεκ. 
3 43,00 € 24,00

% 
129 € 

160 € 

            

43 

Τπνρισξηψδεο 
λΪηξην γηα νδνλη. 

ρξάζε 

Σεκ. 

          

          

          

          

2 6,00 € 24,00
% 

12 € 
15 € 

44 Αδξνπνηεηηθφ δειΫ Σεκ.           





 

 
αδακαληέλεο Ϋγρξσκν 

ζε ζχξηγγα 
          

10 5,50 € 13,00
% 

55 € 
62 € 

45 Σξπβιέα πΪινπ, ζεη 

εη 

        
  
  
 
 

140 € 

  
  
  
 
 

        174 € 

      

      

7 20,00 € 24,00
% 

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 

ΜΔΠΗΒΑΚΑΨΝΖ 

Κνπηί/ 
      

  
  

50 ηεκ           

  50 17,00 € 6,00% 850 € 901 € 

48 

Τδξνμεέδην αζβεζηένπ 
γηα νπδΫηεξν ζηξψκα, 

ζε ζσιελΪξην 

εη 

          

          

3 24,00 € 13,00
% 

72 € 
81 € 

49 
Φαιέδηα θπξηΪ 
ρεηξνπξγηθΪ 

Σεκ. 

          

          

4 30,00 € 24,00
% 

120 € 
149 € 

50 
Φαιέδη επζχ 
ρεηξνπξγηθφ 

Σεκ 

          

4 30,00 € 24,00
% 

120 € 
149 € 

51 

Δξγαιεέν 
ηνπνζΫηεζεο ξεηέλεο 

Σεκ. 

      
34,00 € 

  

Meldemann 
2 17,00 € 24,00

% 
  

42 € 

52 

Πξνσζεηάξεο πΪζηαο 
θπξΪκαηνο ΝΟ25-40 

εη 

      
  

  

εη ησλ 4 εξγαιεέσλ 
αζνξηέ LENTULO ησλ 

4ηεκ. (Νν 1-4) 

      
  

  

  
5 5,00 € 24,00

% 
25 € 

31 € 

53 πΪζεο αλΪκεημεο 

Σεκ. 

          

          
5 11,00 € 24,00

% 
55 € 

68 € 

54 
θάλεο, φια ηα 

κεγΫζε 

Κνπηί 

          

10 5,50 € 24,00
% 

55 € 
68 € 

55 

πξΫη γηα ηνλ Ϋιεγρν 
δσηηθφηεηαο ηνπ 

πνιθνχ 

Σεκ 

          

2 12,00 € 24,00
% 

24 € 
30 € 

56 

πγθξαηεξάξεο γηα 
ηερλεηΪ ηνηρψκαηα 

(IVORI) κε Ϊλνηγκα γηα 

Σεκ 

          

          

          





 

 
Ϋιαζκα 7mm           

          

2 45,00 € 
24,00

% 
90 € 

112 € 

57 

ΔιΪζκαηα ηερλεηνχ 
ηνηρψκαηνο IVORY 

κεηαιιηθΪ- 
Mahnenkraff 

Σεκ. 

      

  

 
 
 
 

24,80 € 

ΠΪρνο 0,03mm  χςνο 
7mm 

5 4,00 € 24,00
% 

20 € 
  

58 

ηεθΪλεο θεινπινΐηε: 
ηχπνη ζηεθαλψλ απφ 
θπηηαξέλε (0,18mm 
πΪρνο) ζε ππμέδα 
πνπ πεξηιακβΪλεη 

θεληξηθνχο θαη 
πιΪγηνπο θαη 

θπλφδνληεο θαη 
πξνγφκθηνπο, 
αξηζηεξνχο θαη 

δεμηνχο 

εη 

          

          

          

1 25,00 € 24,00
% 

25 € 

31 € 

59 

Σαηλέεο ζειινθΪλεο 
γηα ζχλζεηε ξεηέλε, 

επζεέεο (κάθνο 73mm) 
κε δηαθνξεηηθΪ πιΪηε  
(6mm πξΪζηλν, 8mm 
κπιε, 10mm θφθθηλν) 
κε ρξσκαηηζηΪ Ϊθξα 

Κνπηί 

          

          

4 10,00 € 24,00
% 

  
  

      
40,00 € 

49,60 € 

60 
ΠΪζηα ζηέιβσζεο 

δνληηψλ 

Κνπηί 

          

4 13,00 € 13,00
% 

52 € 
59 € 

61 
πγθξαηεηάξεο APIS, 

δηΪθνξα κεγΫζε 

Σεκ. 

      
  

  

3 14,00 € 24,00
% 

42 € 
52 € 

62 
ΔιΪζκαηα APIS, 
δηΪθνξα κεγΫζε 

Κνπηί/5 ηεκ. 

      
  

  

5 6,00 € 24,00
% 

30 € 
37 € 

63 

Τιηθφ πξνζσξηλάο 
ζπγθφιιεζεο 
πξνζζεηηθψλ 

εξγαζηψλ 

            

εη 
3 18,00 € 13,00

% 54 € 
61 € 

64 

Δξγαιεέν 
ηνπνζΫηεζεο 

πδξνμεηδένπ ηνπ 
αζβεζηένπ Ca(OM)2 

γηα νπδΫηεξν ζηξψκα 

Σεκ 

          

1 11,00 € 24,00
% 11 € 

14 € 

65 
Τδξνμεέδην αζβεζηένπ 

ζε ζθφλε 

Βάδν 

      
 
 

6 € 

 
 
 

7 € 

      

1 6,00 € 13,00
% 

66 Γσλέεο θεινπινΐηε , εη           





 

 
φιν ην ζεη, γηα 

πξνζζένπο Ϊλσ θαη 
θΪησ γλΪζνπ 

1 125,00 € 24,00
% 

125 €  
155 € 

67 

Δξγαιεέν 
ηνπνζΫηεζεο 

ακαιγΪκαηνο δηπινχ 
Ϊθξνπ θιηβαληδφκελν 
(ακαιγακαηνθφξνο) 

Σεκ. 

          

1 12,00 € 24,00
% 12 € 

15 € 

68 
Μνρινέ ιεπηνέ, επζεέο 

(δηΪθνξα κεγΫζε) 

Σεκ. 

          

9 40,00 € 24,00
% 

360 € 
446 € 

69 

Τιηθφ ηειηθάο 
Ϋκθξαμεο ξηδηθψλ 

ζσιάλσλ, 
αθηηλνζθηεξφ, κε 

εξεζηζηηθφ γηα ηνπο 
πεξηαθξνξηδηθνχο 
ηζηνχο, κε Ϋπνμπ-

ακέλε ρσξέο Ϊξγπξν, 
ζε ζπζθεπαζέα ζεη 
(ζθφλε 8 gr&πΪζηα 

10 gr) 

εη 

      

98 € 

 
110 €       

      

1 97,63 € 13,00
% 

70 

Νάκαηα απψζεζεο 
νχισλ πνιχθισλα, 

κε εηδηθά πιΫμε, 
θαηαζθεπαζκΫλα απφ 
100% βακβΪθη, πνπ 

παξακΫλνπλ ζηε ζΫζε 
ηνπο φηαλ 

ζπκπηΫδνληαη, ζε 
δηΪθνξα κεγΫζε (00, 

0,1,2) θαη ζε 
ζπζθεπαζέα ηεκαρένπ 

κε κάθνο λάκαηνο 
244cm 

Σεκ 

          

          

          

          

4 16,00 € 13,00
% 

64 € 

72 € 

71 

Mineral Trioxide 
Aggregate: Τιηθφ 

θαηΪιιειν γηα 
θΪιπςε δηαηξάζεσλ, 

γηα αλΪζηξνθε 
Ϋκθξαμε 

αθξνξηδεθηνκψλ θαη 
Ϊκεζε θΪιπςε 

πνιθνχ, ζε 
ζπζθεπαζέα 10 

δφζεσλ ησλ 0.14gr 
MTA+1ml πγξφ 

πζθ.10 
δφζεσλ 

          

          

          

2 44,52 € 13,00
% 

          89,04 € 

100,62 € 

73 

ΓηΪιπκα εκπφηηζεο 
λάκαηνο απψζεζεο 

νχισλ κε ρισξηνχρν 
αινπκέλην γηα 

αηκφζηαζε 

Σεκ 

2  
 

30,24 € 

 
 

13,00
% 

60,48 € 

 
 

68,34 € 

      

74 

Ρεηηλσδψο 
ηξνπνπνηεκΫλν 

παινλνκεξΫο πιηθφ 
(compomer) 

θαηΪιιειν γηα 

Κνπηί 

      

128,00 € 

 
 
 

 
144,64 € 

      

      

2 64,00 € 13,00





 

 
εκθξΪμεηο V νκΪδαο 
πνπ απειεπζεξψλεη 

θζφξην ζε κνξθά 
compule (θχζηγγεο) 

% 

      

76 

ΛαζηηρΪθηα 
ζηέιβσζεο ζχλζεησλ 

ξεηηλσδψλ πιηθψλ 

Κνπηί 

      

80,00 € 

 
99,20 € 4 20,00 € 24,00

% 

77 

Καξθέδεο νδνληέλεο 
θαηαζθεπαζκΫλεο 

απφ ηηηΪλην καδέ κε ηα 
αληέζηνηρα ηξππΪληα 

(ζεη) ζε δηΪθνξα 
κεγΫζε 

εη 

      

78,00 € 

 
 

96,72 € 
      

1 78,00 € 24,00
% 

78 

ηνκαηνδηαζηνιΫαο  
ελειέθσλ κε αιπζέδα 
ζπγθξαηεζεο 

Σεκ 
2 8,88 € 

24,00
% 

17,76 € 
 
 

22,02 € 

  
ΤΝΟΛΟ   

      
  

12.996,24 
€ 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(Ϊξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  
Δπψλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ  
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  
Οδφ
ο 

 
Αξηζ
: 

 
ΣΚ
: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax): 

 
Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο 
πξνζθνξάο κνπ: 

1)  Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

2)  πκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» γηα ηελ 
πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ ηνπ Οδνληηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» . 

3)  Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε  απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

4)  Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 





 

 

5) Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 
ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο, 

6)  Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 
ηζρχ. 

7)  Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ Ν.4412/2016. 

8)  Πιεξψ ηα θξηηήξηα επηινγήο, έηζη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 
ηνπ Ν.4412/2016 
9) Γελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο καο Πξάμεηο Δπηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβίαζε ησλ 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (άξζξα 73 & 80 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10)  Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
ηδίνπ Νφκνπ, ζε φπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κνπ δεηεζνχλ. 

 
                                                                                                      Ηκεξνκελία:  
                                                                                           Ο/Η Γει……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπνγξαθή)          
 
                                                                                                                                                                                    
 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ 
ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 
πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
 
 
Ζ αλσηΫξσ ππεχζπλε δάισζε ππνγξΪθεηαη (γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα) απφ ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, λνεέηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ 
εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ην 
αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα 
δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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