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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2017/158 

Αθήνα,30/10/2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την  προμήθεια  « Aναλώσιμων υλικών για  τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

συνολικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.950,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, 

δαπανών και εξόδων του Aναδόχου  »  

 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας  

δαπάνης από το Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2017/54/ 06/06/2017.  

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Aναλώσιμων υλικών 

για  τα οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.950,00€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου»,  σύμφωνα με 

τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την  Τεχνική Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ,  την Οικονομική Προσφορά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή προμήθειας Ανάδειξη  ενός   αναδόχου για  την προμήθεια «Aναλώσιμων υλικών για  τα 

οδοντιατρεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.950,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης 

φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου  » 

 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

Ω671ΟΡ9Υ-ΠΞ7 

KAE 6408 

C.P.V 33141800-8 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

11.250,00€ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με 

ΦΠΑ  

13.950,00€ 
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Δικαίωμα συμμετοχής 

Απαιτούμενα προσόντα 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

Υποβολή προσφορών Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας. 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται  εντός καλά κλειστού φακέλου με τα 

στοιχεία της πρόσκλησης  και θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

 

   

1. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι είναι  

ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής   ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

2. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας της 

Πρόσκλησης, από τα οποία να προκύπτει: 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

  τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 

υπογραφή τους. 

 

3. Πιστοποιητικό  του οικείου Επιμελητηρίου (πρωτότυπο ή ευκρινές 

αντίγραφο), με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους. 

 

4. Κατάθεση του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Παράρτημα Γ΄), 

συμπληρωμένο με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 

αναδόχου. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  θα συνοδεύεται με Πλήρη 

αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για την 

προσφερόμενη προμήθεια καθώς και Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, Πιστοποιητικά,  ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των ειδών κλπ., που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης. 

 

5. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  με τη 

συμπλήρωση του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Παράρτημα Β΄),  με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 

αναδόχου. 
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Τεχνική Περιγραφή 1. Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  

i. Πιστοποιητικά – δηλώσεις - πληροφορίες που θα υποβληθούν  : 

Πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις 

∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής 

πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-

2004), ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./92334/2004 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 

της ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές 

ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 

1459/22-9-2004) και αριθµ.∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 «Περί 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».  Πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας κατά τα ισχύοντα ∆ιεθνή ή και Ευρωπαϊκά ή και Εθνικά 

πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή υλικών όσο 

και του προµηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές 

επιχειρήσεις. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη 

∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την 

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», πρέπει να διασφαλίζεται, 

ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύµφωνα προς τις 

απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους,  ώστε τα 

προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόµενη από τη 

σχετική ( β ) ΚΥΑ σήµανση CE.    ∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό 

πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία 

ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα 

διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί 

από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα 

ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές 

απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε την πρόσκληση. Σε αυτή την 

περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην 

προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή 

και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για 

το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται 

πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις 

που ορίζει η πρόσκληση. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 

έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά 

ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.∆. 60/2007).  
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Οικονομική Προσφορά Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή 

καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 Ν. 3846/2010.  

Oι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν στην προσφορά 

τους, εκτός από την τιμή των προσφερομένων ειδών, τον κωδικό και την 

τιμή με την οποία αυτά έχουν καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην 

περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο 

Τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην Οικονομική Προσφορά. Η 

σύγκριση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει με αυτές του 

Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών.   

 

 
Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό 

φάκελο  με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην 

οδό  Κουμουνδούρου  28 ,  Αθήνα,    το  αργότερο  μέχρι  την   Παρασκευή 10 

 Νοεμβρίου   του  2017.    

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Τρόπος πληρωμής /  Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται  μέσα σε χρονικό διάστημα  60 

ημερολογιακών ημερών από την: α) παραλαβή των προϊόντων με την 

προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών  β) με τη σύνταξη του 

πρωτόκολλου  παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί 

και γ) με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε 

ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει,  

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) , 

κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, (Ν.4412/2016),  καθώς και παρακράτηση  

φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013). 

Παραλαβή Ειδών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  τα υπό προμήθεια είδη   με δικά 

του μέσα, ευθύνη και δαπάνες  μέσα  σε διάστημα   ενός μηνός (1) από την 
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ημερομηνία που θα γίνει η παραγγελία, στις εγκαταστάσεις του  ΚΕΘΕΑ  σε 

Αθήνα και Θες/κη. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2105200800  

Όνομα Υπεύθυνου: Καραπάνου Μαρία 

 

Ματαίωση πρόσκλησης      Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Α/Α          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

ΕΜΜ.ΜΠΕ

ΝΑΚΗ 84 

ΑΘΗΝΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

ΚΟΥΜΟΥ

ΝΔΟΥΡΟ

Υ 28 

ΑΘΗΝΑ 

ΙΘΑΚΗ 

ΣΙΝΔΟΣ 

ΘΕΣ/ΚΗ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

ΠΙΝΔΟΥ 4 

ΘΕΣ/ΚΗ 

1 

Συγκολλητικό, 

οδοντιατρικό,υλικό 

συγκόλλησης 

προς.στεφ.χωρίς ευγενόλη 

  ΣΕΤ 

 

2 1 1 1 

2 
Οδοντιατρική φρέζα Gates- 

glidden,σετ 
  ΣΕΤ 

 

2 2 2 2 

3 

Οδοντιατρική φρέζα φρέζα 

υψηλών για διχοτόµηση 

ριζών (Zegria) 

  ΖΕΥΓ 

  

1 2 2 

4 

Οδοντόπαστα/πάστα 

στίλβωσης -Οδοντόπαστα 

σωληνάριο 

Να διατίθεται σε διάφορες 

αδρότητες 
ΣΥΣΚ 

 

2 2 

 

 

5 

Λεπίδα, µαχαιριού  

(νυστεριού) κουτί 

100τεμαχίων  

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο συσκ. 100 τεµ 

ΚΟΥΤΙ 

  

1 

 

 

6 

Βελόνα οδοντιατρικής 

σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ µακριές 27G 

συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 

 

2 2 3 2 

7 

Βελόνα οδοντιατρικής 

σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ κοντές 30G 

συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 

 

4 4 4 4 

8 

Βελόνα οδοντιατρικής 

σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ πολύ κοντές 30G 

συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 

 

2 1 2 2 

9 
Σπόγγος αιµοστατικός κουτί 

50 τεµαχίων 

Οδοντιατρικοί  Detal 

διαστάσεων 1x 1x1cm.Σε 

συσκευασία ανά τεµάχιο 

προκειµένου να µη γίνεται 

επιµόλυνση των 

υπολοίπων.Συσκ 50 τεµ 

ΚΟΥΤΙ 

 

1  1   

 

10 
Ράµµα µεταξωτό, με βελόνα 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

ΤΕΜ 

 

20  20    
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αποστειρωµένο τεµάχια οδοντίατρο  

11 

Χαρτί αποτύπωσης, 

οδοντιατρικό, πέταλο, κουτί 

6 τεµαχίων (6Χ12=72), 4µ 

  ΚΟΥΤΙ 

 

2 1    1 

12 

Τεχνητό τοίχωµα, 

οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, apis, 

κιτ 6 τεµαχίων 

  ΚΟΥΤΙ 

 

3  1 1  1 

13 

Τεχνητό τοίχωµα, 

οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, 

µεταλλική ταινία 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΜΕΤΡΟ 

 

2  1   

 

14 

Τεχνητό τοίχωµα, 

οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, 

διαφανής ταινία, ρολό 

  ΡΟΛΟ 

 

2 1    

 

15 

Φρέζα οδοντιατρική, 

καρβιδίου, υψηλών 

ταχυτήτων 

Με µεγάλη κοπτική 

ικανότητα και αντοχή στη 

θερµοκρασία 

αποστείρωσης. Σε 

διάφορα µεγέθη και 

σχήµατα. 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

15 15   20 

 

 

20 

 

 

16 

Φρέζα οδοντιατρική, 

καρβιδίου, χαµηλών 

ταχυτήτων 

Στρόγγυλες αυλακωτές 

διάφορα νούμερα  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

30 10  15  

 

15 

 

17 

Φρέζα οδοντιατρική, 

διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Στρόγγυλα µεµονοµένα  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

10 10  10  10 

18 

Φρέζα οδοντιατρική, 

διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

κωνικα (κυπαρισσοειδή) 

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

10 10  15  15 

19 

Φρέζα οδοντιατρική, 

διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Κυλινδρικα 

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

10  10 15  15 

20 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 

υαλοϊονοµερές, για µόνιµη 

έµφραξη, 

αυτοπολυµεριζόµενη  

Η επιλογή σκόνη ή υγρό 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο    

ΣΥΣΚ 

  

 1  1 1 

21 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 

υαλοϊονοµερές, για 

συγκόλληση, 

αυτοπολυµεριζόµενη 

Η επιλογή σκόνη ή υγρό  

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο    

ΣΥΣΚ 

 

2  2   
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22 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 

πολυκαρβοξυλική, για 

συγκόλληση 

Η επιλογή σκόνη ή υγρό  

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο     

ΣΥΣΚ 

 

1     

 

23 

Απολυµαντικό ρσ δ/µα 

υποχλωριώδους νατρίου, 

µπουκάλι  

Για διακλυσµούς ριζικών 

σωλήνων.   

Συσκευασία 

500ml 
 

4 4 4 

 

4 

 

24 

Στεφάνη/γέφυρα 

οδοντριτρική,προσωρινή, 

κάλυκες αλουµινίου,  

  ΤΕΜ 

 

2 2 2 

 

2 

 

25 
Οδοντιατρικό τολύπιο 

βάµβακος, Νο2,  

Να απορροφοούν την 

υγρασία σε όλην τη 

διάρκεια της συνεδρίας 

χωρίς να χρειάζεται να 

αντικατασταθούν  

ΠΑΚΕΤΟ 

 

5  1 3  

 

 

3 

 

 

26 

Ενδοδοντικό µέσο 

διεύρυνσης (∆ιευρυντήρες 

Νο15-80), NiTi, κουτί 6 τµχ 

ΣΥΣΚ 6 ΤΕΜ 

15-40 & 45-80  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 

 

3  3 2  2 

27 
Λίµα ενδοδοντική (Ρίνες  No 

15-80), NiTi,κουτί 6τµχ 

ΣΥΣΚ 6 ΤΕΜ (ΜΕΓΑΛΑ 

ΝΟΥΜΕΡΑ) 

15-40 & 45-80  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 

 

5 5   6 6 

28 

Απορροφητικό σιέλου 

(σιελαντλία), απλή, σετ 

100τµχ 

Μακριές, διαφανείς, άνω 

των 16cm .συσκ 100τεμ.   
ΠΑΚΕΤΟ 

 

10  3 4  4 

29 

Οδοντιατρικός 

συγκολλητικός παράγοντας, 

πολυµερής 

(φωτοπολυµεριζόµενος) 

Ενός συστατικού ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 

 

4  2 1  

 

1 

30 

Τυποποιηµένη συσκευασία 

αναισθησίας,αναισθητικό 

σπρέι 

  ΤΕΜ 

 

2  1  1 1 

31 
Βούρτσα καθαρισµού φρέζας 

(συρµάτινη) 
  ΤΕΜ 

 

2    1    1 

32 

Στεφάνη οδοντιατρική, 

προσχηµατισµένη,κελουλοΐτ

η 

Για τοµείς, κυνόδοντες  

άνω και κάτω γνάθου 

δεξιά και αριστερά. 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΖΕΥΓΟΣ 

 

8  8   
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33 
Οδοντιατρικός µεταλλικός 

άξονας, σετ 10-15τµχ 

Άξονες τιτανίου.Να 

διατίθενται µε τα 

αντίστοιχα τρυπάνια. Συσκ 

10-15 τεµ. 

ΣΕΤ 

 

3 3 3 

 

3 

 

 

34 
Τρύπανα για μεταλλικούς 

άξονες τιτανίου 
Συσκευασία 6 τεμαχίων ΣΥΣΚ 

 

1 1 1 

 

1 

35 

Οδοντιατρική λειαντική 

ταινία, σύστηµα λείανσης 

ρητινών µε υαλόχαρτα 

συσκ των 100 τεµ. ΣΥΣΚ 

  

1    

 

36 

Ενδοδοντικός πολφουλκός, 

ριζικού σωλήνα, κουτί 10 

τµχ 

Σε διάφορα νούµερα. ΠΛΑΚΕΤΑ 

  

  1  

 

1 

37 

Κάψουλα οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος , Νο1, κουτί 

50τµχ 

∆ιασποράς χωρίς τη γ2 

φάση, εύκολο στη 

συµπίεση µε τους 

συµβατικούς τρόπους και 

στη στίλβωση, µε µεγάλη 

αντοχή στις πιέσεις, µικρή 

διαστολή κατά την πήξη, 

ανθεκτικό στη διάβρωση. 

Συσκ 50 τεµ. Νο 1 

ΣΥΣΚ 

 

2 1   1 

 

 

 

1 

 

 

 

38 

Κάψουλα οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος,  Νο2, κουτί 

50τµχ 

συσκ 50 τεµ ΣΥΣΚ 

 

2  1  1 

 

1 

39 

Υλικό οδοντιατρικής 

αποτύπωσης,  σιλικόνης, 

λεπτόρρευστο 

 Συσκ 140-150ml ΣΥΣΚ 

 

5  3  4 

 

4 

40 

Υλικό οδοντιατρικής 

αποτύπωσης,  σιλικόνη, 

παχύρρευστο 

Συσκ 900-1000ml  ΣΥΣΚ 

 

5 3 4  

 

4 

41 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 

οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε 

πολυµερή φωτοπ συνθ 

ρητίνη 

συριγγες ή σωληνάριο 4 

γρ 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΣΥΡΙΓΓΑ ή 

σωληνάριο 
 

8 8   10 

 

 

10 

42 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 

οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε 

πολυµερή (φωτοπ συνθ 

ρητίνη, flow, σωληνάριο 

συριγγες ή σωληνάριο 1,5  

γρ-2,00γρ 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

σύριγγα ή 

σωληνάριο 
 

4  4   

 

43 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 

οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε 

πολυµερή, 

αυτοπολυµεριζόµενη, σετ, 

Ρητίνη οδοντιατρικής 

στεφάνης 

Χηµικώς πολυµεριζόµεηνη 

ρητίνη για το στρώµα 

βάσης σε αποκαταστάσεις 

οπισθίων 

ΣΥΣΚ 

 

1 1 1 

 

1 
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(αυτοπολυµεριζόµενη), σετ 

44 

Χαρτί διαγνωστικής / 

θεραπευτικής τράπεζας 

(πετσέτες),κουτί 500τµχ 

40*30 για ταμπλέτα 

εργασίας 
ΚΟΥΤΙ 

 

2  1  1 

 

1 

45 

Ενδοδοντικό υλικό 

γέµισης/έµφραξης (φύραµα 

εµφραξης ρ.σ.) 

Endomethasone 

 Ευγενολούχο φύραµα για 

µόνιµη έµφραξη ριζικών 

σωλήνων.Να έχει 

αντισηπτικές ιδιότητες, να 

προωθείταιεύκολα στους 

ριζικούς σωλήνες και να 

µην ερεθίζει τους 

περιακροφριζικούς ιστούς. 

ΚΟΥΤΙ 

 

1  1  1 

 

 

 

1 

 

 

 

46 
Οδοντιατρικό αδροποιητικό, 

σύριγγα 3ml - 5ml 

Αδρανοποιητικο ζελέ 

ορθοφωσφορικού οξέος 

32-38%. 

ΣΥΡΙΓΓΑ 

 

4 1 3 3 

47 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 

σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), αρτικαΐνη µε 

αγγειοσυσπαστικό 

  ΚΟΥΤΙ 

 

4 3 5 5 

48 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 

σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), αρτικαΐνη 

χωρίς αγγειοσυσπαστικό 

Για ασθενείς µε 

καρδιολογικά προβλήµατα 
ΚΟΥΤΙ 

 

2   1 1 

49 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 

σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), µεπιβακαΐνη 

Για ασθενείς µε άσθµα, 

αλλεργίες και 

καρδιολογικά προβλήµατα 

ΚΟΥΤΙ 

 

1   1 1 

50 

Υλικό κάλυψης πολφού, 

υδροξείδιο του ασβεστίου, 

απλό (τ.Dycal) 

Nα µην επηρεάζεται από 

τη διαφορά 

θερµοκρασίας.Nα µην 

ερεθίζει τον πολφό και να 

αντέχει στην πίεση.Σετ σε 

υγρό και σκόνη. Με βάση 

οξείδιο του ψευδαργύρου 

και υδροξείδιο του 

ασβεστίου. Χωρίς 

ευγενόλη. 

ΣΕΤ 

 

1   1 1 

51 

Υλικό κάλυψης 

πολφού,στεεπουλωτικό, 

οστεοαναγεννητικό υλικό 

(υδροξείδιο ασβεστίου 

πάστα) 

Σε µορφή πάστας µε βάση 

το υδροξείδιο του 

ασβεστίου.Να διατίθεται 

σε σύριγγα και µε πολλά 

ακροστόµια µιας χρήσης. 

ΤΕΜ 

 

1 2 2 

 

 

2 

 

 

52 
κώνοι χάρτου,Νο15-40  και 

Νο 45-80 κουτί 200τµχ   

ΚΟΥΤΙΑ 15-40       

ΚΟΥΤΙΑ 45-80 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

ΚΟΥΤΙ 

 

6  5  5 
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οδοντίατρο   5 

53 

Υλικό προσωρινής 

οδοντιατρικής έµφραξης  (τ. 

cavit) 

Να σκληραίνει µε το σάλιο 

γρήγορα, να µην ερεθίζει 

τα ούλα και τον πολφό, να 

είναι αδιαπέραστο σε 

όλους τους τύπους 

φαρµάκων, να έχει καλή 

αντοχή στη µάσηση και να 

αναιρείται εύκολα. 

Χρώµατος λευκού. Τύπου 

Cavit σε βάζο.  

ΤΕΜ 

 

2 1 2 2 

54 

Απολυµαντικό , 

οδοντιατρικό, αναρρόφησης, 

λίτρα έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος 
 

1 ΛΙΤΡΟ 

 

1 1 1 1 

55 

Απολυµαντικό, οδοντιατρικό, 

φρεζών,λίτρα έτοιµου προς 

χρήση προϊόντος 

  1 ΛΙΤΡΟ 

 

8  5  5 

 

5 

56 

Οδοντιατρικό αερόλυµα 

(σπρέϊ) ψύξης, ψυκτικό 

σπρέι χλωριούχου αιθυλίου 

για έλεγχο ζωτικότητας 

πολφού 

  ΣΥΣΚ 

 

1   1  

 

 

1 

57 
Οδοντιατρικό ξέστρο, γνήσιο  

gυπερήχων αποτρύγωσης 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο    

ΤΕΜ 

 

3  2   

 

3 

58 

Αποστειρωτικό, 

απολυµαντικό ριζικών 

σωλήνων δοντιών, 

Cresophene, µπουκάλι 

  TEMX 

 

1   1   1 

 

59 
Αποστειρωτικό, αντισηπτικά 

δισκία 
κουτί 1000 τµχ ΚΟΥΤΙ 

 

1  1    
 

60 

Απολυµαντικό, χεριών, λίτρα 

έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος 

  1 ΛΙΤΡΟ 

 

3  3  1 

 

1 

61 

Εργαλείο εισαγωγής 

βάµβακος ή υγρών, σε ριζικό 

σωλήνα, λεντουλό, σετ 

  ΣΕΤ 

 

1  2   

 

62 

Οδοντιατρικός µεταφορέας 

υλικών, βουρτσάκια 

συγκολλ/αδροπ(πινελάκια) 

Το στέλεχος να κάµπτεται 

και µετά την κάµψη να 

µην επανέρχεται.Σε 

διάφορα µεγέθη. 

ΚΟΥΤΙ 

100ΤΜΧ 
 

4  1  3 

 

3 
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63 

Γουταπέρκα, συνθετική , 

κώνοι Νο15-40, κουτί 

100τµχ 

Για πλάγια, κάθετη και 

θερµική συµπύκνωση, 

ακτινοσκιεροί, σταθεροί 

αλλά και ευλύγιστοι για 

εύκολη τοποθέτηση, 

υψηλής σταθερότητας, 

ιστοσυµβατοί.Ακριβές 

µέγεθος κατά ISO. 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 

 

3 5 3 3 

64 

Γουταπέρκα, συνθετική , 

κώνοι Νο 40-80, κουτί 

100τµχ 

Για πλάγια, κάθετη και 

θερµική συµπύκνωση, 

ακτινοσκιεροί, σταθεροί 

αλλά και ευλύγιστοι για 

εύκολη τοποθέτηση, 

υψηλής σταθερότητας, 

ιστοσυµβατοί.Ακριβές 

µέγεθος κατά ISO 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 

 

2 1 2 2 

65 

Επικάλυψη οδοντιατρική, 

απευαισθητοποίησης 

δοντιών (τ.Duraphat), 

βερνίκι, σωληνάριο 

Φθοριούχο βερνίκι για την 

θεραπεία της 

υπερευαισθησίας των 

αυχένων και την τοπική 

φθορίωση των δοντιών 

για την προστασία τους 

από την τερηδόνα. 

ΣΩΛΗΝΑΡΙ

Ο/ΣΥΣΚ 
 

1  1  1 

 

 

1 

 

 

 

66 

Υλικό υποβηθητικό 

ενδοδοντικής διάνοιξης 

(χήλησης) EDTA, µπουκάλι 

Για εντοπισµό και διάνοιξη 

των ριζικών σωλήνων 

ιδιαίτερα των στενών και 

ενασβεστιωµένων.Σε 

µορφή ζελέ. 

ΣΥΣΚ 

 

1 1    

 

67 Νήµα ουλικής απώθησης 

Διάφορα μεγέθη 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

3 2   

 

68 

Οδοντιατρική βούρτσα 

στίλβωσης, βουρτσάκια 

στίλβωσης, τεµάχια 

  ΤΕΜ 

 

50 10 30 

 

30 



                                                                                    Σελίδα 13 από 28 
 

69 Μάσκες 

Επίπεδη μάσκα με πιέτες 

και λάστιχο. Με τρία 

στρώματα non-woven 

πολυπροπυλενίου, το 

μεσαίο να είναι φίλτρο και 

χωρίς υαλοβάμβακα. Με 

επιρρίνιο έλασμα 

αλουμινίου, εύκαμπτο. Οι 

χειρουργικές μάσκες θα 

πρέπει να εναρμονίζονται 

με τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 

14683- 2005 περί 

χειρουργικών μασκών 

τύπου ΙΙ. 

ΣΕΤ 50ΤΜΧ 

 

5  2 3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

70 Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό 

Αλγινικό αποτυπωτικό 

υλικό σε πρακτικές 

συσκευασίες σάκου. Με 

υψηλό βαθμό 

ελαστικότητας και άριστη 

ελαστική μνήμη. Να 

μπορούν να εγχυθούν στα 

αποτυπώματα όλες οι 

μορφές γύψου κανονικού 

τύπου χωρίς προεργασία. 

Να είναι ανθεκτικό στην 

αποκοπή και να αφαιρείται 

εύκολα από το στόμα και 

από σημεία με υποσκαφές. 

Να μην περιέχει ρυπογόνο 

σκόνη. Να έχει σύνθεση 

υψηλού ιξώδους για 

μειωμένο χρόνο πήξης, με 

χρόνος κατεργασίας 

τουλάχιστον 1.45 λεπτά 

και χρόνος πήξης 

τουλάχιστον 3.45 λεπτά. 

Η συσκευασία να 

περιλαμβάνει πλαστικό 

δοχείο και μεζούρα.  

ΣΥΣΚ 

 

4 1 2 1 

71 Γάντια 

Eλαφρά πουδραρισμένα 

γάντια από ανθεκτικό 

latex σε συσκευασία των 

100τμχ. Μεγέθη xs,s,m. 

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΣΥΣΚ 

 

20  10 20  

 

 

20 

 

72 Μεσοδόντιο νήμα Μεσοδόντιο νήμα. ΤΜΧ 

 

2 1 1 1 
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73 Πλαστικά ποτηράκια 

Πλαστικά ποτηράκια 

ενισχυμένα, ανατομικά 

σχεδιασμένα με 

ατρυματικό γυριστό χείλος 

σε διάφορα χρώματα. 

Συσκ 100 τεμαχίων  180-

200ml 

Συσκ 

 

5 5  5 

 

 

5 

 

 

74 Προστατευτικά γυαλιά 
Προστατευτικά γυαλιά για 

φωτοπολυμερισμό. 
ΤΜΧ 

  

 1   
 

75 
Μάσκες προστασίας 

οδοντιάτρων -  προσωπίδες 

Με διάφανο μή 

αντανακλαστικό και 

αντιθαμβωτικό 

προστατευτικό προσώπου 

και κατακόρυφα δεσίματα. 

Υψηλής ανθεκτικότητας 

στα υγρά και στα 

πιτσιλίσματα. Να 

αναγράφεται στη 

συσκευασία ότι είναι 

ανθεκτική στα 

πιτσιλίσματα, όπως ορίζει 

το Πρότυπο. Να 

ταξινομείται στην 

κατηγορία ΙΙR & να 

εναρμονίζεται με το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

EN14683 

ΣΥΣΚ 

  

2    

 

76 
Αυτοεμφανιζόμενα films 

50ΤΜΧ 
Αυτοεμφανιζόμενα films. ΣΥΣΚ 

   

1 1 

77 
Άξονες υαλονημάτων τύπου  

reforpin με τρυπάνι 
διάφορα μεγέθη μικρά ΣΥΣΚ 10αδα 

 

2 2 2 2 

78 
Πετσέτες ασθενούς για 

στήθος 

Πετσέτες ασθενούς 

τριπλής στρώσης με δύο 

φύλλα απορροφητικού 

χαρτιού κι ένα φύλλο 

πολυαιθυλενίου σε 

διαστάσεις 33x45εκ., σε 

διάφορα χρώματα. 

500ΤΜΧ 

συσκ 

 

1  1 1  

 

 

 

1 

 

 

 

79 

Σύριγγες πολλαπλών 

χρήσεων για διακλυσμούς ή 

χημικά διαλύμματα  

Επιλογή μεγεθών θα γίνει 

από τον οδοντίατρο 
ΤΕΜ 

 

80 80 80 80 

80 
Βελόνες για σύριγγες 

διακλυσμών 

Επιλογή μεγεθών θα γίνει 

από τον οδοντίατρο  
ΤΕΜ 

 

80 80 80 80 

81 Πλαστικό σιλικόνης ιγδίο   ΤΕΜ 

  

1    
 

82 
Δισκάρια πλαστικά 

αποτύπωσης 

Διάφορα μεγέθη 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΖΕΥΓ 

 

20 16 10 10 
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83 
Γάζες αποστειρωμένες σε 

ατομική συσκευασία 

Διάφορα μεγέθη. Επιλογή 

μεγεθών από τον 

οδοντίατρο.  Συσκ. 10-12 

τεµ. 

ΣΥΣΚ 

 

10 10 10 10 

84 Σπάθη ανάμειξης   ΤΕΜ 

  

 1   
 

85 

Κάψουλα 

οδοντ.αμαγάλματος         Νο 

3 

συσκ. 50 τεµ. ΣΥΣΚ 

 

3   1  

 

1 

86 Ιατρική Μπλούζα λευκή  

Κλασσική με κουμπιά  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

100% cotton 

 

ΤΕΜ 

  

2 

 

 

87 
Ιατρικό παντελόνι και 

μπλούζα 

Παντελόνι και Μπλούζα 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

100% cotton 

ΤΕΜ 

 

2 

  

 

88 Ιατρική ρόμπα μιας  χρήσης  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο 

ΤΕΜ 

   

10 

 

10 

89 Περιοδοντική μύλη  

Με διαβάθμιση χιλιοστών  

Ανοξείδωτος χάλυβας 

ΤΕΜ 

  

2 

 

 

90 Ανιχνευτήρες  

Ανοξείδωτος χάλυβας   

 ενδοδοντικοί και  απλοί  

Επιλογή μεγεθών από 

οδοντίατρο  

ΤΕΜ 

  

4 4 4 

91 Μοχλοί εξαγωγής  

Ευθείς και κεκαμμένοι  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

  

6 2 2 

92 Βελόνη αδροποιητικού 

Tips για σύριγγα 

αδροποίησης  

Συσκ. 100τμχ 

ΣΥΣΚ 

 

2 1 

 

 

93 Βελόνη flow  ρητίνης 

Tips για flow  ρητίνης 

Συσκ. 100τμχ  

ΣΥΣΚ 

 

1 1 

 

 

94 Ακρυλικές καλύπτρες 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 

 

85 30 

 

 

95 
Κάτοπτρα μεγεθυντικά 

ροδίου   

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο     

5 

 

8 

 

8 
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96 
Σιελαντλίες σγουρές για 

κάτω γνάθο 
Συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 

 

1 

 

2 

 

2 

97 
Καταλύτης αποτυπωτικού 

υλικού (πάστα) 
Συσκ 50-60ml ΣΥΣΚ 

 

5 

 

5 

 

5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ  

  

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

1 

  

    

  

   ΣΥΝΟΛΟ      

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, (Ν.4412/2016), 

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  4% φόρος εισοδήματος  

(Ν.4172/2013). 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην  Προσφορά, με την 

σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των  Προσφορών.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι. 

Στη στήλη «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ» θα καταγραφεί η σαφής εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους. 

Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ» θα καταγραφεί αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με παραπομπή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, 

πιστοποιητικά,  ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΑΠΑΙΤ

ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤ

ΗΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

1 

Συγκολλητικό, 

οδοντιατρικό,υλικό 

συγκόλλησης 

προς.στεφ.χωρίς ευγενόλη 

  ΣΕΤ 5 ΝΑΙ    

2 
Οδοντιατρική φρέζα Gates- 

glidden,σετ 
  ΣΕΤ 8 

ΝΑΙ 
   

3 

Οδοντιατρική φρέζα φρέζα 

υψηλών για διχοτόµηση 

ριζών (Zegria) 

  ΖΕΥΓ 5 

ΝΑΙ 
   

4 

Οδοντόπαστα/πάστα 

στίλβωσης -Οδοντόπαστα 

σωληνάριο 

Να διατίθεται σε διάφορες 

αδρότητες 
ΣΥΣΚ 4 

ΝΑΙ 
   

5 

Λεπίδα, µαχαιριού  

(νυστεριού) κουτί 

100τεμαχίων  

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο συσκ. 100 τεµ 

ΚΟΥΤΙ 1 

ΝΑΙ 
   

6 

Βελόνα οδοντιατρικής 

σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ µακριές 27G 

συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 9 

ΝΑΙ 
   

7 

Βελόνα οδοντιατρικής 

σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ κοντές 30G 

συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 16 

ΝΑΙ 
   

8 

Βελόνα οδοντιατρικής 

σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ πολύ κοντές 30G 

συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 7 

ΝΑΙ 
   

9 
Σπόγγος αιµοστατικός κουτί 

50 τεµαχίων 

Οδοντιατρικοί  Detal 

διαστάσεων 1x 1x1cm.Σε 

συσκευασία ανά τεµάχιο 

προκειµένου να µη γίνεται 

επιµόλυνση των 

υπολοίπων.Συσκ 50 τεµ 

ΚΟΥΤΙ 2 

ΝΑΙ 

  

 

10 
Ράµµα µεταξωτό, με βελόνα 

αποστειρωµένο τεµάχια 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο  

ΤΕΜ 40 

ΝΑΙ 
  

 

11 

Χαρτί αποτύπωσης, 

οδοντιατρικό, πέταλο, κουτί 

6 τεµαχίων (6Χ12=72), 4µ 

  ΚΟΥΤΙ 4 

ΝΑΙ 
   

12 

Τεχνητό τοίχωµα, 

οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, apis, 

κιτ 6 τεµαχίων 

  ΚΟΥΤΙ 6 

ΝΑΙ 

   

13 

Τεχνητό τοίχωµα, 

οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, 

µεταλλική ταινία 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΜΕΤΡΟ 3 

ΝΑΙ 
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14 

Τεχνητό τοίχωµα, 

οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, 

διαφανής ταινία, ρολό 

  ΡΟΛΟ 3 

ΝΑΙ 

  

 

15 

Φρέζα οδοντιατρική, 

καρβιδίου, υψηλών 

ταχυτήτων 

Με µεγάλη κοπτική 

ικανότητα και αντοχή στη 

θερµοκρασία 

αποστείρωσης. Σε 

διάφορα µεγέθη και 

σχήµατα. 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 70 

ΝΑΙ 

  

 

16 

Φρέζα οδοντιατρική, 

καρβιδίου, χαµηλών 

ταχυτήτων 

Στρόγγυλες αυλακωτές 

διάφορα νούμερα  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 70 

ΝΑΙ 

  

 

17 

Φρέζα οδοντιατρική, 

διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Στρόγγυλα µεµονοµένα  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 40 

ΝΑΙ 

   

18 

Φρέζα οδοντιατρική, 

διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

κωνικα (κυπαρισσοειδή) 

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 50 

ΝΑΙ 

   

19 

Φρέζα οδοντιατρική, 

διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Κυλινδρικα 

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 50 

ΝΑΙ 

   

20 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 

υαλοϊονοµερές, για µόνιµη 

έµφραξη, 

αυτοπολυµεριζόµενη  

Η επιλογή σκόνη ή υγρό 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο    

ΣΥΣΚ 3 

ΝΑΙ 

   

21 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 

υαλοϊονοµερές, για 

συγκόλληση, 

αυτοπολυµεριζόµενη 

Η επιλογή σκόνη ή υγρό  

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο    

ΣΥΣΚ 4 

ΝΑΙ 

  

 

22 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 

πολυκαρβοξυλική, για 

συγκόλληση 

Η επιλογή σκόνη ή υγρό  

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο     

ΣΥΣΚ 1 

ΝΑΙ 
  

 

23 

Απολυµαντικό ρσ δ/µα 

υποχλωριώδους νατρίου, 

µπουκάλι  

Για διακλυσµούς ριζικών 

σωλήνων.   

Συσκευασία 

500ml 
16 

ΝΑΙ 
  

 

24 

Στεφάνη/γέφυρα 

οδοντριτρική,προσωρινή, 

κάλυκες αλουµινίου,  

  ΤΕΜ 8 

ΝΑΙ 
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25 
Οδοντιατρικό τολύπιο 

βάµβακος, Νο2,  

Να απορροφοούν την 

υγρασία σε όλην τη 

διάρκεια της συνεδρίας 

χωρίς να χρειάζεται να 

αντικατασταθούν  

ΠΑΚΕΤΟ 12 

ΝΑΙ 

  

 

26 

Ενδοδοντικό µέσο 

διεύρυνσης (∆ιευρυντήρες 

Νο15-80), NiTi, κουτί 6 τµχ 

ΣΥΣΚ 6 ΤΕΜ 

15-40 & 45-80  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 10 

ΝΑΙ 

   

27 
Λίµα ενδοδοντική (Ρίνες  No 

15-80), NiTi,κουτί 6τµχ 

ΣΥΣΚ 6 ΤΕΜ (ΜΕΓΑΛΑ 

ΝΟΥΜΕΡΑ) 

15-40 & 45-80  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 22 

ΝΑΙ 

   

28 

Απορροφητικό σιέλου 

(σιελαντλία), απλή, σετ 

100τµχ 

Μακριές, διαφανείς, άνω 

των 16cm .συσκ 100τεμ.   
ΠΑΚΕΤΟ 21 

ΝΑΙ 
   

29 

Οδοντιατρικός 

συγκολλητικός παράγοντας, 

πολυµερής 

(φωτοπολυµεριζόµενος) 

Ενός συστατικού ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 8 

ΝΑΙ 

   

30 

Τυποποιηµένη συσκευασία 

αναισθησίας,αναισθητικό 

σπρέι 

  ΤΕΜ 5 

ΝΑΙ 
   

31 
Βούρτσα καθαρισµού φρέζας 

(συρµάτινη) 
  ΤΕΜ 4 

ΝΑΙ 
   

32 

Στεφάνη οδοντιατρική, 

προσχηµατισµένη,κελουλοΐτ

η 

Για τοµείς, κυνόδοντες  

άνω και κάτω γνάθου 

δεξιά και αριστερά. 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΖΕΥΓΟΣ 16 

ΝΑΙ 

  

 

33 
Οδοντιατρικός µεταλλικός 

άξονας, σετ 10-15τµχ 

Άξονες τιτανίου.Να 

διατίθενται µε τα 

αντίστοιχα τρυπάνια. Συσκ 

10-15 τεµ. 

ΣΕΤ 12 

ΝΑΙ 

  

 

34 
Τρύπανα για μεταλλικούς 

άξονες τιτανίου 
Συσκευασία 6 τεμαχίων ΣΥΣΚ 4 

ΝΑΙ 

  

 

35 

Οδοντιατρική λειαντική 

ταινία, σύστηµα λείανσης 

ρητινών µε υαλόχαρτα 

συσκ των 100 τεµ. ΣΥΣΚ 1 

ΝΑΙ 
  

 

36 

Ενδοδοντικός πολφουλκός, 

ριζικού σωλήνα, κουτί 10 

τµχ 

Σε διάφορα νούµερα. ΠΛΑΚΕΤΑ 2 

ΝΑΙ 
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37 

Κάψουλα οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος , Νο1, κουτί 

50τµχ 

∆ιασποράς χωρίς τη γ2 

φάση, εύκολο στη 

συµπίεση µε τους 

συµβατικούς τρόπους και 

στη στίλβωση, µε µεγάλη 

αντοχή στις πιέσεις, µικρή 

διαστολή κατά την πήξη, 

ανθεκτικό στη διάβρωση. 

Συσκ 50 τεµ. Νο 1 

ΣΥΣΚ 5 

ΝΑΙ 

  

 

38 

Κάψουλα οδοντιατρικού 

αµαλγάµατος,  Νο2, κουτί 

50τµχ 

συσκ 50 τεµ ΣΥΣΚ 5 

ΝΑΙ 
  

 

39 

Υλικό οδοντιατρικής 

αποτύπωσης,  σιλικόνης, 

λεπτόρρευστο 

 Συσκ 140-150ml ΣΥΣΚ 16 

ΝΑΙ 
  

 

40 

Υλικό οδοντιατρικής 

αποτύπωσης,  σιλικόνη, 

παχύρρευστο 

Συσκ 900-1000ml  ΣΥΣΚ 16 

ΝΑΙ 
  

 

41 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 

οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε 

πολυµερή φωτοπ συνθ 

ρητίνη 

συριγγες ή σωληνάριο 4 

γρ 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΣΥΡΙΓΓΑ ή 

σωληνάριο 
36 

ΝΑΙ 

  

 

42 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 

οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε 

πολυµερή (φωτοπ συνθ 

ρητίνη, flow, σωληνάριο 

συριγγες ή σωληνάριο 1,5  

γρ-2,00γρ 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

σύριγγα ή 

σωληνάριο 
8 

ΝΑΙ 

  

 

43 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 

οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε 

πολυµερή, 

αυτοπολυµεριζόµενη, σετ, 

Ρητίνη οδοντιατρικής 

στεφάνης 

(αυτοπολυµεριζόµενη), σετ 

Χηµικώς πολυµεριζόµεηνη 

ρητίνη για το στρώµα 

βάσης σε αποκαταστάσεις 

οπισθίων 

ΣΥΣΚ 4 

ΝΑΙ 

   

44 

Χαρτί διαγνωστικής / 

θεραπευτικής τράπεζας 

(πετσέτες),κουτί 500τµχ 

40*30 για ταμπλέτα 

εργασίας 
ΚΟΥΤΙ 5 

ΝΑΙ 
  

 

45 

Ενδοδοντικό υλικό 

γέµισης/έµφραξης (φύραµα 

εµφραξης ρ.σ.) 

Endomethasone 

 Ευγενολούχο φύραµα για 

µόνιµη έµφραξη ριζικών 

σωλήνων.Να έχει 

αντισηπτικές ιδιότητες, να 

προωθείταιεύκολα στους 

ριζικούς σωλήνες και να 

µην ερεθίζει τους 

περιακροφριζικούς ιστούς. 

ΚΟΥΤΙ 4 

ΝΑΙ 

  

 

46 
Οδοντιατρικό αδροποιητικό, 

σύριγγα 3ml - 5ml 

Αδρανοποιητικο ζελέ 

ορθοφωσφορικού οξέος 

32-38%. 

ΣΥΡΙΓΓΑ 11 

ΝΑΙ 
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47 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 

σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), αρτικαΐνη µε 

αγγειοσυσπαστικό 

  ΚΟΥΤΙ 17 

ΝΑΙ 

   

48 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 

σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), αρτικαΐνη 

χωρίς αγγειοσυσπαστικό 

Για ασθενείς µε 

καρδιολογικά προβλήµατα 
ΚΟΥΤΙ 4 

ΝΑΙ 

   

49 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 

σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), µεπιβακαΐνη 

Για ασθενείς µε άσθµα, 

αλλεργίες και 

καρδιολογικά προβλήµατα 

ΚΟΥΤΙ 3 

ΝΑΙ 
   

50 

Υλικό κάλυψης πολφού, 

υδροξείδιο του ασβεστίου, 

απλό (τ.Dycal) 

Nα µην επηρεάζεται από 

τη διαφορά 

θερµοκρασίας.Nα µην 

ερεθίζει τον πολφό και να 

αντέχει στην πίεση.Σετ σε 

υγρό και σκόνη. Με βάση 

οξείδιο του ψευδαργύρου 

και υδροξείδιο του 

ασβεστίου. Χωρίς 

ευγενόλη. 

ΣΕΤ 3 

ΝΑΙ 

   

51 

Υλικό κάλυψης 

πολφού,στεεπουλωτικό, 

οστεοαναγεννητικό υλικό 

(υδροξείδιο ασβεστίου 

πάστα) 

Σε µορφή πάστας µε βάση 

το υδροξείδιο του 

ασβεστίου.Να διατίθεται 

σε σύριγγα και µε πολλά 

ακροστόµια µιας χρήσης. 

ΤΕΜ 7 

ΝΑΙ 

  

 

52 
κώνοι χάρτου,Νο15-40  και 

Νο 45-80 κουτί 200τµχ   

ΚΟΥΤΙΑ 15-40       

ΚΟΥΤΙΑ 45-80 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 21 

ΝΑΙ 

  

 

53 

Υλικό προσωρινής 

οδοντιατρικής έµφραξης  (τ. 

cavit) 

Να σκληραίνει µε το σάλιο 

γρήγορα, να µην ερεθίζει 

τα ούλα και τον πολφό, να 

είναι αδιαπέραστο σε 

όλους τους τύπους 

φαρµάκων, να έχει καλή 

αντοχή στη µάσηση και να 

αναιρείται εύκολα. 

Χρώµατος λευκού. Τύπου 

Cavit σε βάζο.  

ΤΕΜ 7 

ΝΑΙ 

   

54 

Απολυµαντικό , 

οδοντιατρικό, αναρρόφησης, 

λίτρα έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος 
 

1 ΛΙΤΡΟ 4 

ΝΑΙ 

   

55 

Απολυµαντικό, οδοντιατρικό, 

φρεζών,λίτρα έτοιµου προς 

χρήση προϊόντος 

  1 ΛΙΤΡΟ 23 

ΝΑΙ 
  

 

56 

Οδοντιατρικό αερόλυµα 

(σπρέϊ) ψύξης, ψυκτικό 

σπρέι χλωριούχου αιθυλίου 

για έλεγχο ζωτικότητας 

  ΣΥΣΚ 3 

ΝΑΙ 
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πολφού 

57 
Οδοντιατρικό ξέστρο, γνήσιο  

gυπερήχων αποτρύγωσης 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο    

ΤΕΜ 8 

ΝΑΙ 
  

 

58 

Αποστειρωτικό, 

απολυµαντικό ριζικών 

σωλήνων δοντιών, 

Cresophene, µπουκάλι 

  TEMX 3 

ΝΑΙ 

  

 

59 
Αποστειρωτικό, αντισηπτικά 

δισκία 
κουτί 1000 τµχ ΚΟΥΤΙ 2 

ΝΑΙ 
  

 

60 

Απολυµαντικό, χεριών, λίτρα 

έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος 

  1 ΛΙΤΡΟ 8 

ΝΑΙ 
  

 

61 

Εργαλείο εισαγωγής 

βάµβακος ή υγρών, σε ριζικό 

σωλήνα, λεντουλό, σετ 

  ΣΕΤ 3 

ΝΑΙ 
  

 

62 

Οδοντιατρικός µεταφορέας 

υλικών, βουρτσάκια 

συγκολλ/αδροπ(πινελάκια) 

Το στέλεχος να κάµπτεται 

και µετά την κάµψη να 

µην επανέρχεται.Σε 

διάφορα µεγέθη. 

ΚΟΥΤΙ 

100ΤΜΧ 
11 

ΝΑΙ 

  

 

63 

Γουταπέρκα, συνθετική , 

κώνοι Νο15-40, κουτί 

100τµχ 

Για πλάγια, κάθετη και 

θερµική συµπύκνωση, 

ακτινοσκιεροί, σταθεροί 

αλλά και ευλύγιστοι για 

εύκολη τοποθέτηση, 

υψηλής σταθερότητας, 

ιστοσυµβατοί.Ακριβές 

µέγεθος κατά ISO. 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 14 

ΝΑΙ 

   

64 

Γουταπέρκα, συνθετική , 

κώνοι Νο 40-80, κουτί 

100τµχ 

Για πλάγια, κάθετη και 

θερµική συµπύκνωση, 

ακτινοσκιεροί, σταθεροί 

αλλά και ευλύγιστοι για 

εύκολη τοποθέτηση, 

υψηλής σταθερότητας, 

ιστοσυµβατοί.Ακριβές 

µέγεθος κατά ISO 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΚΟΥΤΙ 7 

ΝΑΙ 

   

65 

Επικάλυψη οδοντιατρική, 

απευαισθητοποίησης 

δοντιών (τ.Duraphat), 

βερνίκι, σωληνάριο 

Φθοριούχο βερνίκι για την 

θεραπεία της 

υπερευαισθησίας των 

αυχένων και την τοπική 

φθορίωση των δοντιών 

για την προστασία τους 

από την τερηδόνα. 

ΣΩΛΗΝΑΡΙ

Ο/ΣΥΣΚ 
4 

ΝΑΙ 
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66 

Υλικό υποβηθητικό 

ενδοδοντικής διάνοιξης 

(χήλησης) EDTA, µπουκάλι 

Για εντοπισµό και διάνοιξη 

των ριζικών σωλήνων 

ιδιαίτερα των στενών και 

ενασβεστιωµένων.Σε 

µορφή ζελέ. 

ΣΥΣΚ 2 

ΝΑΙ 

  

 

67 Νήµα ουλικής απώθησης 

Διάφορα μεγέθη 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 5 

ΝΑΙ 

  

 

68 

Οδοντιατρική βούρτσα 

στίλβωσης, βουρτσάκια 

στίλβωσης, τεµάχια 

  ΤΕΜ 120 

ΝΑΙ 
  

 

69 Μάσκες 

Επίπεδη μάσκα με πιέτες 

και λάστιχο. Με τρία 

στρώματα non-woven 

πολυπροπυλενίου, το 

μεσαίο να είναι φίλτρο και 

χωρίς υαλοβάμβακα. Με 

επιρρίνιο έλασμα 

αλουμινίου, εύκαμπτο. Οι 

χειρουργικές μάσκες θα 

πρέπει να εναρμονίζονται 

με τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 

14683- 2005 περί 

χειρουργικών μασκών 

τύπου ΙΙ. 

ΣΕΤ 50ΤΜΧ 13 

ΝΑΙ 
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70 Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό 

Αλγινικό αποτυπωτικό 

υλικό σε πρακτικές 

συσκευασίες σάκου. Με 

υψηλό βαθμό 

ελαστικότητας και άριστη 

ελαστική μνήμη. Να 

μπορούν να εγχυθούν στα 

αποτυπώματα όλες οι 

μορφές γύψου κανονικού 

τύπου χωρίς προεργασία. 

Να είναι ανθεκτικό στην 

αποκοπή και να αφαιρείται 

εύκολα από το στόμα και 

από σημεία με υποσκαφές. 

Να μην περιέχει ρυπογόνο 

σκόνη. Να έχει σύνθεση 

υψηλού ιξώδους για 

μειωμένο χρόνο πήξης, με 

χρόνος κατεργασίας 

τουλάχιστον 1.45 λεπτά 

και χρόνος πήξης 

τουλάχιστον 3.45 λεπτά. 

Η συσκευασία να 

περιλαμβάνει πλαστικό 

δοχείο και μεζούρα.  

ΣΥΣΚ 8 

ΝΑΙ 

   

71 Γάντια 

Eλαφρά πουδραρισμένα 

γάντια από ανθεκτικό 

latex σε συσκευασία των 

100τμχ. Μεγέθη xs,s,m. 

 Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΣΥΣΚ 70 

ΝΑΙ 

  

 

72 Μεσοδόντιο νήμα Μεσοδόντιο νήμα. ΤΜΧ 5 ΝΑΙ    

73 Πλαστικά ποτηράκια 

Πλαστικά ποτηράκια 

ενισχυμένα, ανατομικά 

σχεδιασμένα με 

ατρυματικό γυριστό χείλος 

σε διάφορα χρώματα. 

Συσκ 100 τεμαχίων  180-

200ml 

Συσκ 20 

ΝΑΙ 

  

 

74 Προστατευτικά γυαλιά 
Προστατευτικά γυαλιά για 

φωτοπολυμερισμό. 
ΤΜΧ 1 

ΝΑΙ 
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75 
Μάσκες προστασίας 

οδοντιάτρων -  προσωπίδες 

Με διάφανο μή 

αντανακλαστικό και 

αντιθαμβωτικό 

προστατευτικό προσώπου 

και κατακόρυφα δεσίματα. 

Υψηλής ανθεκτικότητας 

στα υγρά και στα 

πιτσιλίσματα. Να 

αναγράφεται στη 

συσκευασία ότι είναι 

ανθεκτική στα 

πιτσιλίσματα, όπως ορίζει 

το Πρότυπο. Να 

ταξινομείται στην 

κατηγορία ΙΙR & να 

εναρμονίζεται με το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

EN14683 

ΣΥΣΚ 2 

ΝΑΙ 

  

 

76 
Αυτοεμφανιζόμενα films 

50ΤΜΧ 
Αυτοεμφανιζόμενα films. ΣΥΣΚ 2 

ΝΑΙ 
   

77 
Άξονες υαλονημάτων τύπου  

reforpin με τρυπάνι 
διάφορα μεγέθη μικρά ΣΥΣΚ 10αδα 8 

ΝΑΙ 
   

78 
Πετσέτες ασθενούς για 

στήθος 

Πετσέτες ασθενούς 

τριπλής στρώσης με δύο 

φύλλα απορροφητικού 

χαρτιού κι ένα φύλλο 

πολυαιθυλενίου σε 

διαστάσεις 33x45εκ., σε 

διάφορα χρώματα. 

500ΤΜΧ 

συσκ 4 

ΝΑΙ 

  

 

79 

Σύριγγες πολλαπλών 

χρήσεων για διακλυσμούς ή 

χημικά διαλύμματα  

Επιλογή μεγεθών θα γίνει 

από τον οδοντίατρο 
ΤΕΜ 320 

ΝΑΙ 
   

80 
Βελόνες για σύριγγες 

διακλυσμών 

Επιλογή μεγεθών θα γίνει 

από τον οδοντίατρο  
ΤΕΜ 320 

ΝΑΙ 
   

81 Πλαστικό σιλικόνης ιγδίο   ΤΕΜ 1 
ΝΑΙ 

  
 

82 
Δισκάρια πλαστικά 

αποτύπωσης 

Διάφορα μεγέθη 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΖΕΥΓ 56 

ΝΑΙ 

   

83 
Γάζες αποστειρωμένες σε 

ατομική συσκευασία 

Διάφορα μεγέθη. Επιλογή 

μεγεθών από τον 

οδοντίατρο.  Συσκ. 10-12 

τεµ. 

ΣΥΣΚ 40 

ΝΑΙ 

   

84 Σπάθη ανάμειξης   ΤΕΜ 1 
ΝΑΙ 

  
 

85 

Κάψουλα 

οδοντ.αμαγάλματος         Νο 

3 

συσκ. 50 τεµ. ΣΥΣΚ 5 

ΝΑΙ 
  

 

86 Ιατρική Μπλούζα λευκή  

Κλασσική με κουμπιά  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

ΤΕΜ 2 

ΝΑΙ 
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οδοντίατρο   

100% cotton 

 

87 
Ιατρικό παντελόνι και 

μπλούζα 

Παντελόνι και Μπλούζα 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

100% cotton 

ΤΕΜ 2 

ΝΑΙ 

  

 

88 Ιατρική ρόμπα μιας  χρήσης  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο 

ΤΕΜ 20 

ΝΑΙ 
  

 

89 Περιοδοντική μύλη  

Με διαβάθμιση χιλιοστών  

Ανοξείδωτος χάλυβας 

ΤΕΜ 2 

ΝΑΙ 
  

 

90 Ανιχνευτήρες  

Ανοξείδωτος χάλυβας   

 ενδοδοντικοί και  απλοί  

Επιλογή μεγεθών από 

οδοντίατρο  

ΤΕΜ 12 

ΝΑΙ 

   

91 Μοχλοί εξαγωγής  

Ευθείς και κεκαμμένοι  

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 10 

ΝΑΙ 

   

92 Βελόνη αδροποιητικού 

Tips για σύριγγα 

αδροποίησης  

Συσκ. 100τμχ 

ΣΥΣΚ 3 

ΝΑΙ 

  

 

93 Βελόνη flow  ρητίνης 

Tips για flow  ρητίνης 

Συσκ. 100τμχ  

ΣΥΣΚ 2 

ΝΑΙ 
  

 

94 Ακρυλικές καλύπτρες 

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 115 

ΝΑΙ 
  

 

95 
Κάτοπτρα μεγεθυντικά 

ροδίου   

Η επιλογή των μεγεθών 

θα γίνει από τον 

οδοντίατρο   

ΤΕΜ 21 

ΝΑΙ 
  

 

96 
Σιελαντλίες σγουρές για 

κάτω γνάθο 
Συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 5 

ΝΑΙ 
  

 

97 
Καταλύτης αποτυπωτικού 

υλικού (πάστα) 
Συσκ 50-60ml ΣΥΣΚ 15 

ΝΑΙ 
  

 

 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 


