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Α.Π.:ΕΞΕΛ/2019/198  

Αθήνα, 06.12.2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα οδοντιατρεία των Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΙΑΘΑΚΗ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού 

προϋπολογισμού 12.264,58€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, 

δαπανών και εξόδων του Aναδόχου»  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Έχοντας υπ΄όψη:   

1. Τις διατάξεις : 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με 

το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 

145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του 

Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      

«Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 

936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

 

2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση     της 

7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η 

συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,  

 

3. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΡΚΠΟΡ9Υ-ΓΦΙ, ΑΔΑΜ : 19REQ005982008,   

 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Πρόγραμμα  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  σας απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «αναλώσιμων υλικών για τα οδοντιατρεία 

των Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΙΑΘΑΚΗ, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη συνολικού προϋπολογισμού 12.264,58€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης 

φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της 

παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ,  Οικονομική 

Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και Κατανομή Προμήθειας- Τόποι Παράδοσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ . 
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Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους 

/ποσότητα 

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα οδοντιατρεία των 

Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ 

ΙΘΑΚΗ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού 

προϋπολογισμού 12.264,58€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του 

Aναδόχου » 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

/ 

Σχετικές εγκρίσεις 

 10.322,20€ προ ΦΠΑ    

 12.264,58€ με ΦΠΑ 

 CPV : 33141800-8        

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  KAE:  6408030000  

του προϋπολογισμού  του ΚΕΘΕΑ  για τα έτη  2019-2020.     

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

Παράρτημα A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο).  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης και υπογεγραμμένο 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που 

αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

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 



3 
 

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).  

 

Κριτήριο απευθείας 

ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι  

(120) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 

τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην οδό  Κουμουνδούρου  28 ,  Αθήνα,  ΤΚ 10437,  το  

αργότερο  μέχρι  την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου   του  2019.      

 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΘΕΑ  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 
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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.   

 

Ανάθεση προμήθειας  / 

Υπογραφή σύμβασης / 

Δικαιολογητικά  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει  για την υπογραφή της 

σύμβασης  προσκομίζοντας: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 

του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 

καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων 

κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

3. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και  

         εκπροσώπησης,  από τα οποία να προκύπτει: 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την     

υπογραφή τους. 
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Χρόνος / τόπος παραλαβής 

των ειδών   

Από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει  τα υπό προμήθεια είδη   με δικά του μέσα, ευθύνη 

και δαπάνες  μέσα  σε διάστημα  10 ημερών  από την ημερομηνία 

που θα γίνει η παραγγελία, στις εγκαταστάσεις του  ΚΕΘΕΑ  σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη   με έξοδα μεταφοράς του αναδόχου. Οι 

παραδόσεις μπορεί να είναι και τμηματικές ανάλογα με τις 

ανάγκες του ΚΕΘΕΑ.    

Τρόπος πληρωμής  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, 

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε 

ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 

3, Ν.3580/2007),  φόρος εισοδήματος 4% (άρθρο 64,  

Ν.4172/2013), κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375, Ν.4412/2016) και 

κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ(άρθρο 350, Ν.4412/2016) . 

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 Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΘΕΑ 

Χρήστος Λιάπης 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 

Συγκολλητικό, 
οδοντιατρικό,υλικό 

συγκόλλησης 
προς.στεφ.χωρίς ευγενόλη 

Συσκευασία βάσης 
και καταλύτη 65gr 

συνολικά ΣΕΤ 5 NAI        

2 
Οδοντιατρική φρέζα Gates- 

glidden,σετ   ΣΕΤ 1 NAI        

3 

Οδοντόπαστα/πάστα 
στίλβωσης -Οδοντόπαστα 

σωληνάριο 

Να διατίθεται σε 
διάφορες 

αδρότητες των 
50gr ΣΥΣΚ 2 NAI        

4 

Βελόνα οδοντιατρικής 
σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ µακριές 27G συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 2 NAI        

5 

Βελόνα οδοντιατρικής 
σύριγγας, µιας χρήσης κουτί 

100τµχ κοντές 30G συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 6 NAI        

6 
Ράµµα µεταξωτό, 

αποστειρωµένο τεµάχια 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 

οδοντιατρού  ΤΕΜ 96 NAI        
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7 

Χαρτί αποτύπωσης, 
οδοντιατρικό, πέταλο, κουτί 
6 τεµαχίων (6Χ12=72), 4µ   ΚΟΥΤΙ 8 NAI        

8 

Τεχνητό τοίχωµα, 
οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, apis, 
κιτ 6 τεµαχίων   ΚΟΥΤΙ 4 NAI        

9 

Τεχνητό τοίχωµα, 
οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, 
µεταλλική ταινία 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 

οδοντιατρού  ΜΕΤΡΟ 3 NAI        

10 

Τεχνητό τοίχωµα, 
οδοντιατρικό, 

επαναχρησιµοποιήσιµο, 
διαφανής ταινία, ρολό   ΡΟΛΟ 2 NAI        

11 

Φρέζα οδοντιατρική, 
καρβιδίου, υψηλών 

ταχυτήτων Με µεγάλη 
κοπτική ικανότητα και 

αντοχή στη θερµοκρασία 
αποστείρωσης. Σε διάφορα 

µεγέθη και σχήµατα 

 H επιλογή των 
μεγεθών θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο.  ΤΕΜ 60 NAI        

12 

Φρέζα οδοντιατρική, 
καρβιδίου, χαµηλών 

ταχυτήτων 

Στρόγγυλες 
αυλακωτές 

διάφορα νούμερα  ΤΕΜ 25 NAI        

13 

Φρέζα οδοντιατρική, 
διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

διαφορα μεγέθη 
επιλογή 
οδοντιατρού  ΤΕΜ 47 NAI        

14 

Φρέζα οδοντιατρική, 
διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Επιλογή 
οδοντίατρου 

κωνικα 
(κυπαρισσοειδή) ΤΕΜ 10 NAI        



8 
 

15 

Φρέζα οδοντιατρική, 
διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Επιλογή 
οδοντίατρου 
Κυλινδρικα ΤΕΜ 40 NAI        

16 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 
υαλοϊονοµερές, για µόνιµη 

έµφραξη, 
αυτοπολυµεριζόµενη  

Nα διατίθεται σε 
συκευασία σκόνης 

35gr και υγρού 
20ml μαζί με τα 
παρελκόμενα ΣΥΣΚ 6 NAI        

17 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 
υαλοϊονοµερές, για 

συγκόλληση, 
αυτοπολυµεριζόµενη, 

Σε συσκευασία 
σκόνη υγρό ΣΕΤ 2 NAI        

18 

Απολυµαντικό ρσ δ/µα 
υποχλωριώδους νατρίου, 

µπουκάλι  

Για διακλυσµούς 
ριζικών σωλήνων. 
Μπουκάλι 500ml ΜΠΟΥΚΑΛΙ 10 NAI        

19 

Στεφάνη/γέφυρα 
οδοντριατρική,προσωρινή, 
κάλυκες αλουµινίου, σετ 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 
οδοντιατρού  ΤΕΜ 120 NAI        

20 

Οδοντιατρικό τολύπιο 
βάµβακος, Νο2, Να 

απορροφούν την υγρασία σε 
όλην τη διάρκεια της 
συνεδρίας χωρίς να 

χρειάζεται να 
αντικατασταθούν  ΠΑΚΕΤΟ 600τμχ ΠΑΚΕΤΟ  16 NAI        

21 

Ενδοδοντικό µέσο 
διεύρυνσης (∆ιευρυντήρες 
Νο15-80), NiTi, κουτί 6 τµχ 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 

οδοντιατρού  ΣΥΣΚ 
6 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 4 NAI        

22 
Λίµα ενδοδοντική (Ρίνες  No 

15-80), NiTi,κουτί 6τµχ 

ΣΥΣΚ 6 ΤΕΜ 
(ΜΕΓΑΛΑ 

ΝΟΥΜΕΡΑ) ΣΥΣΚ 14 NAI        
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23 

Απορροφητικό σιέλου 
(σιελαντλία), απλή, σετ 

100τµχ 

Μακριές, 
διαφανείς, συσκ 

100τεμ.   ΠΑΚΕΤΟ 28 NAI        

24 

Οδοντιατρικός 
συγκολλητικός παράγοντας, 

πολυµερής 
(φωτοπολυµεριζόµενος) 

Ενός συστατικού 
φιαλίδιο των 6 ml ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 6 NAI        

25 

Τυποποιηµένη συσκευασία 
αναισθησίας,αναισθητικό 

σπρέι 
Επιλογή 

οδοντίατρου ΤΕΜ 6 NAI        

26 

Στεφάνη οδοντιατρική, 
προσχηµατισµένη,κελουλοΐτη 
Για τοµείς, κυνόδοντες  άνω 
και κάτω γνάθου δεξιά και 

αριστερά. 
Επιλογή 

οδοντίατρου ΖΕΥΓΟΣ 20 NAI        

27 

Οδοντιατρική λειαντική 
ταινία, σύστηµα λείανσης 
ρητινών µε υαλόχαρτα συσκ των 50 τεµ. ΣΥΣΚ 4 NAI        

28 
Ενδοδοντικός πολφουλκός, 

ριζικού σωλήνα, κουτί 10 τµχ 

Επιλογή 
οδοντίατρου Σε 

διάφορα νούµερα. ΠΛΑΚΕΤΑ 30 NAI        

29 

Υλικό οδοντιατρικής 
αποτύπωσης,  σιλικόνης, 

λεπτόρρευστο 140-150ML ΣΥΣΚ 9 NAI        

30 

Υλικό οδοντιατρικής 
αποτύπωσης,  σιλικόνη, 

παχύρρευστο 900ML ΣΥΣΚ 9 NAI        
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31 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 
οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε πολυµερή 
φωτοπ συνθ 

ρητίνη,πρόσθιων 

χρώματα επιλογής 
οδοντιάτρου 
σύριγγες ή 

σωληνάριο 4 γρ 
ΣΥΡΙΓΓΑ ή 
σωληνάριο 21 NAI        

32 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 
οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε πολυµερή 
(φωτοπ συνθ ρητίνη, flow, 

σωληνάριο 

Η επιλογή 
χρωμάτων θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο 
συριγγες ή 

σωληνάριο 1,5  
γρ-2,00γρ 

σύριγγα ή 
σωληνάριο 15 NAI        

33 

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 2 NAI        

34 

Χαρτί διαγνωστικής / 
θεραπευτικής τράπεζας 
(πετσέτες),κουτί 500τµχ 

40*30 για 
ταμπλέτα εργασίας ΚΟΥΤΙ 6 NAI        
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35 

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. ΣΚΟΝΗ ΥΓΡΟ ΣΕΤ 1 NAI        

36 

Οδοντιατρικό αδροποιητικό, 
σύριγγα 3ml - 5ml 

Αδρανοποιητικο ζελέ 
ορθοφωσφορικού οξέος 32-

38%. Σύριγγα 3ml - 5ml ΣΥΡΙΓΓΑ 38 NAI        

37 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 
σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), αρτικαΐνη µε 
αγγειοσυσπαστικό   ΚΟΥΤΙ 32 NAI        

38 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 
σύριγγας,  αναισθησίας 
(κουτί 50τµχ), αρτικαΐνη 
χωρίς αγγειοσυσπαστικό 

Για ασθενείς µε 
καρδιολογικά 
προβλήµατα ΚΟΥΤΙ 4 NAI        

39 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής 
σύριγγας,  αναισθησίας 

(κουτί 50τµχ), µεπιβακαΐνη 

Για ασθενείς µε 
άσθµα, αλλεργίες 
και καρδιολογικά 

προβλήµατα ΚΟΥΤΙ 4 NAI        
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40 

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. 

 Χωρίς ευγενόλη 
σε συκσυασία 13gr 

βάσης και 11gr 
καταλύτη. ΣΕΤ 2 NAI        

41 
κώνοι χάρτου,Νο15-40  και 

Νο 45-80 κουτί 200τµχ   
ΚΟΥΤΙΑ 15-40       
ΚΟΥΤΙΑ 45-80 ΚΟΥΤΙ 36 NAI        

42 

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 6 NAI        

43 

Απολυµαντικό , 
οδοντιατρικό, αναρρόφησης, 
λίτρα έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος 

Για την ορθότερη 
απολύµανση των 

χειρολαβών. 1 ΛΙΤΡΟ 18 NAI        

44 

Απολυµαντικό, οδοντιατρικό, 
φρεζών,λίτρα έτοιµου προς 

χρήση προϊόντος   1 ΛΙΤΡΟ 8 NAI        
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45 

Οδοντιατρικό αερόλυµα 
(σπρέϊ) ψύξης, ψυκτικό 

σπρέι χλωριούχου αιθυλίου 
για έλεγχο ζωτικότητας 

πολφού   ΣΥΣΚ 1 NAI        

46 

Οδοντιατρικό ξέστρο, γνησίο 
(EMS ή  SATELEC) υπερήχων 

αποτρύγωσης 

Η επιλογή των 
μεγεθών θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο    ΤΕΜ 2 NAI        

47 
Αποστειρωτικό, αντισηπτικά 

δισκία κουτί 1000 τµχ ΚΟΥΤΙ 2 NAI        

48 

Απολυµαντικό, χεριών, λίτρα 
έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος   1 ΛΙΤΡΟ 8 NAI        

49 

Οδοντιατρικός µεταφορέας 
υλικών, βουρτσάκια 

συγκολλ/αδροπ(πινελάκια)Το 
στέλεχος να κάµπτεται και 
µετά την κάµψη να µην 

επανέρχεται 

Σε διάφορα 
µεγέθη επιλογή 

οδοντιατρου  
ΚΟΥΤΙ 

100ΤΜΧ 13 NAI        

50 

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. κουτί 100τµχ ΚΟΥΤΙ 19 NAI        
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51 

Γουταπέρκα, συνθετική , 
κώνοι Νο 45-80,Για πλάγια, 

κάθετη και θερµική 
συµπύκνωση, ακτινοσκιεροί, 
σταθεροί αλλά και ευλύγιστοι 

για εύκολη τοποθέτηση, 
υψηλής σταθερότητας, 
ιστοσυµβατοί.Ακριβές 

µέγεθος κατά ISO κουτί 
100τµχ κουτί 100τµχ ΚΟΥΤΙ 1 NAI        

52 

Οδοντιατρική βούρτσα 
στίλβωσης, βουρτσάκια 

στίλβωσης, τεµάχια   ΤΕΜ 200 NAI        

53 

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. ΣΥΣΚ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 17 NAI        

54 

Αλγινιτικο αποτυπωτικο 
υλικο  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 5 NAI        
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55 Γάντια 

Eλαφρά 
πουδραρισμένα 

γάντια από 
ανθεκτικό latex σε 
συσκευασία των 
100τμχ. Μεγέθη 

xs,s,m. ΣΥΣΚ 80 NAI        

56 Μεσοδόντιο νήμα Μεσοδόντιο νήμα. ΤΜΧ 3 NAI        

57 

Πλαστικά ποτηράκια 
Πλαστικά ποτηράκια 

ενισχυμένα, ανατομικά 
σχεδιασμένα με ατρυματικό 
γυριστό χείλος σε διάφορα 

χρώματα. συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 40 NAI        

58 Προστατευτικά γυαλιά 

Προστατευτικά 
γυαλιά για 

φωτοπολυμερισμό. ΤΜΧ 2 NAI        

59 

Μάσκες προστασίας 
οδοντιάτρων -  προσωπίδες 

Με διάφανο μή 
αντανακλαστικό και 

αντιθαμβωτικό 
προστατευτικό προσώπου 
και κατακόρυφα δεσίματα.   
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

EN14683 συσκ 6 τεμχ ΣΥΣΚ 5 NAI        

60 
Αυτοεμφανιζόμενα films 

50ΤΜΧ 
Αυτοεμφανιζόμενα 

films. ΣΥΣΚ 3 NAI        

61 
Άξονες υαλονημάτων τύπου  

reforpin με τρυπάνι 

διάφορα μεγέθη 
μικρά επιλογή 
οδοντιατρού 

ΣΥΣΚ 
10αδα 3 NAI        

62 

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  5 NAI        
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63 

Σύριγγες πολλαπλών 
χρήσεων για διακλυσμούς ή 

χημικά διαλύμματα  
Κοινές σύριγγες 
των 5cc 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1 NAI        

64 
Βελόνες για σύριγγες 

διακλυσμών ΣΥΣΚ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 1 NAI        

65 
Δισκάρια πλαστικά 

αποτύπωσης 

Επιλογή 
οδοντιάτρου 

Διάφορα μεγέθη ΖΕΥΓ 20 NAI        

66 

Γάζες αποστειρωμένες σε 
ατομική συσκευασία διάφορα 

μεγέθη  συσκ. 10- 12 τεµ. ΣΥΣΚ 30 NAI        

67 Σπάθη ανάμειξης   ΤΕΜ 3 NAI        

68 Ιατρική Μπλούζα λευκή  
Κλασσική Επιλογή 

οδοντιάτρου ΤΕΜ 1 NAI        

69 
Ιατρική Μπλούζα παντελόνι 

λευκή 

Παντελόνι και 
Μπλούζα Επιλογή 

οδοντιάτρου  ΤΕΜ 1 NAI        

70 ρομπα μπλούζες μια χρήσης  
Επιλογή 
οδοντιάτρου  ΤΕΜ 120 NAI        

71 

Περιοδοντική μύλη  
διαβάθμιση χιλιοστών 
ανοξείδωτος χάλυβας 

Επιλογή 
οδοντιάτρου  ΤΕΜ 1 NAI        
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72 Ανιχνευτήρες  

Ευθύς ανίχνευσης 
Επιλογή 

οδοντιάτρου    ΣΕΤ 5 NAI        

73 
Βελόνη αδροποιητικού Tips 
για σύριγγα αδροποίησης   συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 4 NAI        

74 Βελόνη flow  ρητίνης   ΤΕΜ 5 NAI        

75 
Καθρεφτάκια μεγεθυντικά 

ροδίου   

Η επιλογή των 
μεγεθών θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο   ΤΕΜ 20 NAI        

76 
Σιελαντλίες σγουρές για 

κάτω γνάθο συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 4 NAI        

77 

Καταλύτης αποτυπωτικού 
υλικού (πάστα) Συσκ 50-

60ml   ΤΕΜ 9 NAI        

78 
Οξείδιο του ψευδαργύρου & 
ευγενολης  

ΣΥΣΚ ΣΚΟΝΗΣ 
40GR και υγρό 
15ml  ΣΥΣΚ 3 NAI        

79 
Αντισηπτικό στοματικό 
διάλυμα χλωρεξιδίνης  1,5 lit με αντλία   ΜΠΟΥΚΑΛΙ 4 NAI        

80 

Υλικό για μόνιμη έμφραξη 
ριζικού σωλήνα Να μην 
προκαλεί ερεθισμούς και να 
είναι βιοσυμβατό και 
συσκευασμένο σε μορφή 
παστα Α πάστα Β     ΣΥΣΚ 3 NAI        
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81 
Γάζες απλές μη 
αποστειρωμένες 5cm*5cm 

5cm*5cm 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΣΥΣΚ 30 NAI        

82 
Χαρτί ανάμειξης κερωμένο 
σε μπλοκ  

7cm*8cm,  60 
φύλλων ΣΥΣΚ 7 NAI        

83 

Ενδοδοντικές ρίνες K-Files 
κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 
21,25 και 31mm 

διαφορα μεγέθη 
επιλογή 
οδοντιατρού 
συσκευασία 6τμχ ΣΥΣΚ 15 NAI        

84 
Χαρτί ανάμειξης κερωμένο 
σε μπλοκ  

18cm*12,5cm,  30 
φύλλων ΣΥΣΚ 9 NAI        

85 

Χαρτί αποτύπωσης 
(καρμπόν)οδοντιατρικό, σε 
ευθύ σχήμα 

ευθύ σχήμα 200 
μέτρα, φύλλα  ΣΥΣΚ 9 NAI        

86 

Υδροξείδιο του ασβεστίου σε 
πάστα για ενδοδοντική 
θεραπεία να έχει υψηλή 
αντιβακτηριδιακή δράση να 
είναι ακτινοσκιερό  

συριγγα 2,1 gr με 
ανάλογα tips ΣΥΡΙΓΓΑ 19 NAI        

87 

Υαλοιονομερές υλικό για 
ουδέτερο στρώμα , 
φωτοπολυμεριζόμενο με 
σύνθεση ιόντων 
ψευδαργύρου για 
βακτηριοκτόνο δράση 

Συσκευασία 
3*2,5gr σύριγγες  
με ανάλογο αριθμό 
tips ΣΥΡΙΓΓΑ 3 NAI        

88 

Ενισχυμένο, 
φωτοπολυμεριζόμενο 
αποφρακτικό υλικό οπών  και 
σχισμών με φθόριο   

συσκευασία 2 
συριγγών με 
ανάλογα tips 

ΣΥΣΚ 2  
ΣΥΡΙΓΓΩΝ 2 NAI        

89 Ψαλίδι οδοντιατρικής χρήσης  

Η επιλογή του 
μεγέθους θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο   ΤΕΜΧ 1 NAI        
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90 
Χαρτί ανάμειξης κερωμένο 
σε μπλοκ  

16cm*12cm,  20 
φύλλων   8 NAI        

91 

Οδοντιατρική πετσέτα σε 
ρολλο 30cm*50cm σε 
τυποποιημένα φύλλα για 
εύκολη κοπή τοποθέτηση     ΡΟΛΛΟ 8 NAI        

92 

Chlorhexill 0,20% σε μορφή 
γέλης για την 
αποτελεσματική προστασία 
από την μικροβιακή πλάκα  

σε συσκευασία  
συριγγα 30ml ΣΥΡΙΓΓΑ 2 NAI        

93 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 
οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε πολυµερή 
φωτοπ συνθ ρητίνη,οπισθίων  

χρώματα επιλογής 
οδοντιάτρου 
σύριγγες ή 

σωληνάριο 4 γρ 
ΣΥΡΙΓΓΑ ή 
σωληνάριο 21 NAI        

94 
Χειρουργικές ποδιές μιας 

χρήσης πράσινες  τμχ ΤΜΧ 40 NAI        

          
          

 

 

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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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  

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΤΗΡΙ

ΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΤΗΡΙ

ΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

1 

  

    

  

   ΣΥΝΟΛΟ      

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 

(Ν.4412/2016), κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π, (Ν.4412/2016), παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών 

Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  4% φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013). 

Η προσφορά ισχύει 120  ημέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
EM.MΠENAKH 
84 ΑΘΗΝΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
28 ΑΘΗΝΑ 

ΙΘΑΚΗ 
ΣΙΝΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΠΙΝΔΟΥ 4 
ΘΕΣ/ΚΗ  

1 

Συγκολλητικό, οδοντιατρικό,υλικό 
συγκόλλησης προς.στεφ.χωρίς 

ευγενόλη 

Συσκευασία βάσης 
και καταλύτη 65gr 

συνολικά ΣΕΤ 3 2      

2 
Οδοντιατρική φρέζα Gates- 

glidden,σετ   ΣΕΤ   1      

3 
Οδοντόπαστα/πάστα στίλβωσης -

Οδοντόπαστα σωληνάριο 

Να διατίθεται σε 
διάφορες 

αδρότητες των 
50gr ΣΥΣΚ 1 1      

4 

Βελόνα οδοντιατρικής σύριγγας, 
µιας χρήσης κουτί 100τµχ µακριές 

27G συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 1 1      

5 

Βελόνα οδοντιατρικής σύριγγας, 
µιας χρήσης κουτί 100τµχ κοντές 

30G συσκ. 100 τεµ ΚΟΥΤΙ 3 3      

6 
Ράµµα µεταξωτό, αποστειρωµένο 

τεµάχια 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 

οδοντιατρού  ΤΕΜ 48 48      

7 

Χαρτί αποτύπωσης, οδοντιατρικό, 
πέταλο, κουτί 6 τεµαχίων 

(6Χ12=72), 4µ   ΚΟΥΤΙ 1 1   6  
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8 

Τεχνητό τοίχωµα, οδοντιατρικό, 
επαναχρησιµοποιήσιµο, apis, κιτ 6 

τεµαχίων   ΚΟΥΤΙ 2 2      

9 

Τεχνητό τοίχωµα, οδοντιατρικό, 
επαναχρησιµοποιήσιµο, µεταλλική 

ταινία 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 

οδοντιατρού  ΜΕΤΡΟ 3        

10 

Τεχνητό τοίχωµα, οδοντιατρικό, 
επαναχρησιµοποιήσιµο, διαφανής 

ταινία, ρολό   ΡΟΛΟ 2        

11 

Φρέζα οδοντιατρική, καρβιδίου, 
υψηλών ταχυτήτων Με µεγάλη 

κοπτική ικανότητα και αντοχή στη 
θερµοκρασία αποστείρωσης. Σε 
διάφορα µεγέθη και σχήµατα 

 H επιλογή των 
μεγεθών θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο.  ΤΕΜ 30 30      

12 
Φρέζα οδοντιατρική, καρβιδίου, 

χαµηλών ταχυτήτων 

Στρόγγυλες 
αυλακωτές 

διάφορα νούμερα  ΤΕΜ     15 10  

13 
Φρέζα οδοντιατρική, διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

διαφορα μεγέθη 
επιλογή 
οδοντιατρού  ΤΕΜ 10 10 17 10  

14 
Φρέζα οδοντιατρική, διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Επιλογή 
οδοντίατρου 

κωνικα 
(κυπαρισσοειδή) ΤΕΜ 10        

15 
Φρέζα οδοντιατρική, διαµαντιού, 

επαναχρησιµοποιήσιµη 

Επιλογή 
οδοντίατρου 
Κυλινδρικα ΤΕΜ 20 20      
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16 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 
υαλοϊονοµερές, για µόνιµη 

έµφραξη, αυτοπολυµεριζόµενη  

Nα διατίθεται σε 
συκευασία σκόνης 

35gr και υγρού 
20ml μαζί με τα 
παρελκόμενα ΣΥΣΚ 2 2 1 1  

17 

Οδοντιατρικό τσιµέντο, 
υαλοϊονοµερές, για συγκόλληση, 

αυτοπολυµεριζόµενη, 
Σε συσκευασία 

σκόνη υγρό ΣΕΤ 1 1      

18 
Απολυµαντικό ρσ δ/µα 

υποχλωριώδους νατρίου, µπουκάλι  

Για διακλυσµούς 
ριζικών σωλήνων. 
Μπουκάλι 500ml ΜΠΟΥΚΑΛΙ   10      

19 

Στεφάνη/γέφυρα 
οδοντριατρική,προσωρινή, 
κάλυκες αλουµινίου, σετ 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 
οδοντιατρού  ΤΕΜ 120        

20 

Οδοντιατρικό τολύπιο βάµβακος, 
Νο2, Να απορροφούν την υγρασία 
σε όλην τη διάρκεια της συνεδρίας 

χωρίς να χρειάζεται να 
αντικατασταθούν  ΠΑΚΕΤΟ 600τμχ ΠΑΚΕΤΟ  4 2 5 5  

21 

Ενδοδοντικό µέσο διεύρυνσης 
(∆ιευρυντήρες Νο15-80), NiTi, 

κουτί 6 τµχ 

διάφορα μεγέθη 
επιλογή 

οδοντιατρού  ΣΥΣΚ 
6 ΤΕΜ ΣΥΣΚ 2 2      

22 
Λίµα ενδοδοντική (Ρίνες  No 15-

80), NiTi,κουτί 6τµχ 

ΣΥΣΚ 6 ΤΕΜ 
(ΜΕΓΑΛΑ 

ΝΟΥΜΕΡΑ) ΣΥΣΚ   4   10  

23 
Απορροφητικό σιέλου 

(σιελαντλία), απλή, σετ 100τµχ 

Μακριές, 
διαφανείς, συσκ 

100τεμ.   ΠΑΚΕΤΟ 4 4 10 10  
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24 

Οδοντιατρικός συγκολλητικός 
παράγοντας, πολυµερής 
(φωτοπολυµεριζόµενος) 

Ενός συστατικού 
φιαλίδιο των 6 ml ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 2 3 1    

25 
Τυποποιηµένη συσκευασία 

αναισθησίας,αναισθητικό σπρέι 
Επιλογή 

οδοντίατρου ΤΕΜ 3 3      

26 

Στεφάνη οδοντιατρική, 
προσχηµατισµένη,κελουλοΐτη Για 
τοµείς, κυνόδοντες  άνω και κάτω 

γνάθου δεξιά και αριστερά. 
Επιλογή 

οδοντίατρου ΖΕΥΓΟΣ 20        

27 

Οδοντιατρική λειαντική ταινία, 
σύστηµα λείανσης ρητινών µε 

υαλόχαρτα συσκ των 50 τεµ. ΣΥΣΚ 2 2      

28 
Ενδοδοντικός πολφουλκός, ριζικού 

σωλήνα, κουτί 10 τµχ 

Επιλογή 
οδοντίατρου Σε 

διάφορα νούµερα. ΠΛΑΚΕΤΑ 6 4 10 10  

29 
Υλικό οδοντιατρικής αποτύπωσης,  

σιλικόνης, λεπτόρρευστο 140-150ML ΣΥΣΚ 6 3      

30 
Υλικό οδοντιατρικής αποτύπωσης,  

σιλικόνη, παχύρρευστο 900ML ΣΥΣΚ 6 3      

31 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 
οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε πολυµερή 
φωτοπ συνθ ρητίνη,πρόσθιων 

χρώματα επιλογής 
οδοντιάτρου 
σύριγγες ή 

σωληνάριο 4 γρ 
ΣΥΡΙΓΓΑ ή 
σωληνάριο 6 3 6 6  
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32 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 
οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε πολυµερή 
(φωτοπ συνθ ρητίνη, flow, 

σωληνάριο 

Η επιλογή 
χρωμάτων θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο 
συριγγες ή 

σωληνάριο 1,5  
γρ-2,00γρ 

σύριγγα ή 
σωληνάριο 4 1 10    

33 

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 1 1      

34 
Χαρτί διαγνωστικής / θεραπευτικής 
τράπεζας (πετσέτες),κουτί 500τµχ 

40*30 για 
ταμπλέτα εργασίας ΚΟΥΤΙ 2 2   2  

35 

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. ΣΚΟΝΗ ΥΓΡΟ ΣΕΤ   1      

36 

Οδοντιατρικό αδροποιητικό, 
σύριγγα 3ml - 5ml Αδρανοποιητικο 
ζελέ ορθοφωσφορικού οξέος 32-

38%. Σύριγγα 3ml - 5ml ΣΥΡΙΓΓΑ 15 15 5 3  
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37 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής σύριγγας,  
αναισθησίας (κουτί 50τµχ), 

αρτικαΐνη µε αγγειοσυσπαστικό   ΚΟΥΤΙ 15 17      

38 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής σύριγγας,  
αναισθησίας (κουτί 50τµχ), 

αρτικαΐνη χωρίς αγγειοσυσπαστικό 

Για ασθενείς µε 
καρδιολογικά 
προβλήµατα ΚΟΥΤΙ 2 2      

39 

Φυσίγγιο οδοντιατρικής σύριγγας,  
αναισθησίας (κουτί 50τµχ), 

µεπιβακαΐνη 

Για ασθενείς µε 
άσθµα, αλλεργίες 
και καρδιολογικά 

προβλήµατα ΚΟΥΤΙ 2 2      

40 

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. 

 Χωρίς ευγενόλη 
σε συκσυασία 13gr 

βάσης και 11gr 
καταλύτη. ΣΕΤ 1 1      

41 
κώνοι χάρτου,Νο15-40  και Νο 45-

80 κουτί 200τµχ   
ΚΟΥΤΙΑ 15-40       
ΚΟΥΤΙΑ 45-80 ΚΟΥΤΙ 4 7 15 10  
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42 

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 3 3      

43 

Απολυµαντικό , οδοντιατρικό, 
αναρρόφησης, λίτρα έτοιµου προς 

χρήση προϊόντος 

Για την ορθότερη 
απολύµανση των 

χειρολαβών. 1 ΛΙΤΡΟ 4 4 5 5  

44 

Απολυµαντικό, οδοντιατρικό, 
φρεζών,λίτρα έτοιµου προς χρήση 

προϊόντος   1 ΛΙΤΡΟ 2 4 1 1  

45 

Οδοντιατρικό αερόλυµα (σπρέϊ) 
ψύξης, ψυκτικό σπρέι χλωριούχου 
αιθυλίου για έλεγχο ζωτικότητας 

πολφού   ΣΥΣΚ   1      

46 

Οδοντιατρικό ξέστρο, γνησίο (EMS 
ή  SATELEC) υπερήχων 

αποτρύγωσης 

Η επιλογή των 
μεγεθών θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο    ΤΕΜ   2      

47 Αποστειρωτικό, αντισηπτικά δισκία κουτί 1000 τµχ ΚΟΥΤΙ 1 1      
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48 
Απολυµαντικό, χεριών, λίτρα 

έτοιµου προς χρήση προϊόντος   1 ΛΙΤΡΟ 3 3 1 1  

49 

Οδοντιατρικός µεταφορέας 
υλικών, βουρτσάκια 

συγκολλ/αδροπ(πινελάκια)Το 
στέλεχος να κάµπτεται και µετά 
την κάµψη να µην επανέρχεται 

Σε διάφορα 
µεγέθη επιλογή 

οδοντιατρου  
ΚΟΥΤΙ 

100ΤΜΧ 3 3 4 3  

50 

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. κουτί 100τµχ ΚΟΥΤΙ 3 6 5 5  

51 

Γουταπέρκα, συνθετική , κώνοι Νο 
45-80,Για πλάγια, κάθετη και 

θερµική συµπύκνωση, 
ακτινοσκιεροί, σταθεροί αλλά και 

ευλύγιστοι για εύκολη 
τοποθέτηση, υψηλής 

σταθερότητας, 
ιστοσυµβατοί.Ακριβές µέγεθος 

κατά ISO κουτί 100τµχ κουτί 100τµχ ΚΟΥΤΙ 1        

52 
Οδοντιατρική βούρτσα στίλβωσης, 

βουρτσάκια στίλβωσης, τεµάχια   ΤΕΜ 100 100      

53 

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. ΣΥΣΚ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ 8 4   5  
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54 

Αλγινιτικο αποτυπωτικο υλικο  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 2 3      

55 Γάντια 

Eλαφρά 
πουδραρισμένα 

γάντια από 
ανθεκτικό latex σε 
συσκευασία των 
100τμχ. Μεγέθη 

xs,s,m. ΣΥΣΚ 20 20 20 20  

56 Μεσοδόντιο νήμα Μεσοδόντιο νήμα. ΤΜΧ 2 1      

57 

Πλαστικά ποτηράκια Πλαστικά 
ποτηράκια ενισχυμένα, ανατομικά 

σχεδιασμένα με ατρυματικό 
γυριστό χείλος σε διάφορα 

χρώματα. συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 10 10 10 10  

58 Προστατευτικά γυαλιά 

Προστατευτικά 
γυαλιά για 

φωτοπολυμερισμό. ΤΜΧ 1 1      

59 

Μάσκες προστασίας οδοντιάτρων -  
προσωπίδες Με διάφανο μή 

αντανακλαστικό και αντιθαμβωτικό 
προστατευτικό προσώπου και 
κατακόρυφα δεσίματα.   με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN14683 συσκ 6 τεμχ ΣΥΣΚ 2 3      

60 Αυτοεμφανιζόμενα films 50ΤΜΧ 
Αυτοεμφανιζόμενα 

films. ΣΥΣΚ   1 2    
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61 
Άξονες υαλονημάτων τύπου  

reforpin με τρυπάνι 

διάφορα μεγέθη 
μικρά επιλογή 
οδοντιατρού 

ΣΥΣΚ 
10αδα 1 2      

62 

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  2 1 2    

63 
Σύριγγες πολλαπλών χρήσεων για 
διακλυσμούς ή χημικά διαλύμματα  

Κοινές σύριγγες 
των 5cc 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ   1      

64 Βελόνες για σύριγγες διακλυσμών ΣΥΣΚ 50ΤΜΧ ΣΥΣΚ   1      

65 Δισκάρια πλαστικά αποτύπωσης 

Επιλογή 
οδοντιάτρου 

Διάφορα μεγέθη ΖΕΥΓ 10 10      

66 
Γάζες αποστειρωμένες σε ατομική 

συσκευασία διάφορα μεγέθη  συσκ. 10- 12 τεµ. ΣΥΣΚ 20 10      

67 Σπάθη ανάμειξης   ΤΕΜ 2 1      

68 Ιατρική Μπλούζα λευκή  
Κλασσική Επιλογή 

οδοντιάτρου ΤΕΜ   1      

69 Ιατρική Μπλούζα παντελόνι λευκή 

Παντελόνι και 
Μπλούζα Επιλογή 

οδοντιάτρου  ΤΕΜ   1      
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70 ρομπα μπλούζες μια χρήσης  
Επιλογή 
οδοντιάτρου  ΤΕΜ 50 50 10 10  

71 
Περιοδοντική μύλη  διαβάθμιση 
χιλιοστών ανοξείδωτος χάλυβας 

Επιλογή 
οδοντιάτρου  ΤΕΜ   1      

72 Ανιχνευτήρες  

Ευθύς ανίχνευσης 
Επιλογή 

οδοντιάτρου    ΣΕΤ 3 2      

73 
Βελόνη αδροποιητικού Tips για 

σύριγγα αδροποίησης   συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ 3 1      

74 Βελόνη flow  ρητίνης   ΤΕΜ 3 2      

75 Καθρεφτάκια μεγεθυντικά ροδίου   

Η επιλογή των 
μεγεθών θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο   ΤΕΜ     10 10  

76 
Σιελαντλίες σγουρές για κάτω 

γνάθο συσκ 100τμχ ΣΥΣΚ     2 2  

77 
Καταλύτης αποτυπωτικού υλικού 

(πάστα) Συσκ 50-60ml   ΤΕΜ 6 3      

78 
Οξείδιο του ψευδαργύρου & 
ευγενολης  

ΣΥΣΚ ΣΚΟΝΗΣ 
40GR και υγρό 
15ml  ΣΥΣΚ 1   1 1  
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79 
Αντισηπτικό στοματικό διάλυμα 
χλωρεξιδίνης  1,5 lit με αντλία   ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2 1   1  

80 

Υλικό για μόνιμη έμφραξη ριζικού 
σωλήνα Να μην προκαλεί 
ερεθισμούς και να είναι 
βιοσυμβατό και συσκευασμένο σε 
μορφή παστα Α πάστα Β     ΣΥΣΚ 1   1 1  

81 
Γάζες απλές μη αποστειρωμένες 
5cm*5cm 

5cm*5cm 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΣΥΣΚ     20 10  

82 
Χαρτί ανάμειξης κερωμένο σε 
μπλοκ  

7cm*8cm,  60 
φύλλων ΣΥΣΚ 5   2    

83 

Ενδοδοντικές ρίνες K-Files 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 
ατσάλι μήκους 21,25 και 31mm 

διαφορα μεγέθη 
επιλογή 
οδοντιατρού 
συσκευασία 6τμχ ΣΥΣΚ     15    

84 
Χαρτί ανάμειξης κερωμένο σε 
μπλοκ  

18cm*12,5cm,  30 
φύλλων ΣΥΣΚ 5   2 2  

85 

Χαρτί αποτύπωσης 
(καρμπόν)οδοντιατρικό, σε ευθύ 
σχήμα 

ευθύ σχήμα 200 
μέτρα, φύλλα  ΣΥΣΚ 4   5    

86 

Υδροξείδιο του ασβεστίου σε 
πάστα για ενδοδοντική θεραπεία 
να έχει υψηλή αντιβακτηριδιακή 
δράση να είναι ακτινοσκιερό  

συριγγα 2,1 gr με 
ανάλογα tips ΣΥΡΙΓΓΑ 4 15      

87 

Υαλοιονομερές υλικό για ουδέτερο 
στρώμα , φωτοπολυμεριζόμενο με 
σύνθεση ιόντων ψευδαργύρου για 
βακτηριοκτόνο δράση 

Συσκευασία 
3*2,5gr σύριγγες  
με ανάλογο αριθμό 
tips ΣΥΡΙΓΓΑ 2 1      
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88 

Ενισχυμένο, φωτοπολυμεριζόμενο 
αποφρακτικό υλικό οπών  και 
σχισμών με φθόριο   

συσκευασία 2 
συριγγών με 
ανάλογα tips 

ΣΥΣΚ 2  
ΣΥΡΙΓΓΩΝ 2        

89 Ψαλίδι οδοντιατρικής χρήσης  

Η επιλογή του 
μεγέθους θα γίνει 

από τον 
οδοντίατρο   ΤΕΜΧ 1        

90 
Χαρτί ανάμειξης κερωμένο σε 
μπλοκ  

16cm*12cm,  20 
φύλλων   4 4      

91 

Οδοντιατρική πετσέτα σε ρολλο 
30cm*50cm σε τυποποιημένα 
φύλλα για εύκολη κοπή 
τοποθέτηση     ΡΟΛΛΟ 6 2      

92 

Chlorhexill 0,20% σε μορφή γέλης 
για την αποτελεσματική προστασία 
από την μικροβιακή πλάκα  

σε συσκευασία  
συριγγα 30ml ΣΥΡΙΓΓΑ   2      

93 

Τυποποιηµένη συσκευασία, 
οδοντιατρικού υλικού, 

αποκατάστασης µε πολυµερή 
φωτοπ συνθ ρητίνη,οπισθίων  

χρώματα επιλογής 
οδοντιάτρου 
σύριγγες ή 

σωληνάριο 4 γρ 
ΣΥΡΙΓΓΑ ή 
σωληνάριο 4 3 7 7  

94 
Χειρουργικές ποδιές μιας χρήσης 

πράσινες  τμχ ΤΜΧ 10 10 10 10  

         
         

 

 


