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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 
Υπ’αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

 Αρ.πρ. 25 

 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α’147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Β. Την με αρ.πρωτ. 368/30-09-2021 ΑΔΑ:ΩΘΦ54690ΒΣ-55Ρ, ΑΔΑΜ:21REQ009341234 απόφαση Δ.Σ. 

για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια «Αναλώσιμων 

Οδοντιατρικών Υλικών» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ». 

Γ. Την με αρ.πρωτ.11481/11-10-2021 ΑΔΑ:6Ν4Π4690ΒΣ-4ΗΝ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

 

 

Απευθύνουμαι 

 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών 

 

 

 Ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών» για τις ανάγκες του 

Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», CPV:33141800-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00€ με 

Φ.Π.Α και βαραίνει την με ΚΑΕ: 1311.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021. 

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κοζάνη:  22-10-2021 

Αρ.Πρωτ. 12065 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΟΖΑΝΗΣ 

  

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
   

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
Γραφείο προμηθειών  

  

Ταχ. Δ/νση: Μαματσίου 1   
Τηλέφωνο 2461352639-727 
E-mail: d.rinos@mamatsio.gr  

  

   
   

mailto:d.rinos@mamatsio.gr
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Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο 

φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» (Μαματσίου 1, Κοζάνη, 

Τ.Κ.50100) ως την Δευτέρα 02-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ αναγράφοντας: 

1.Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

2.Περιγραφή της πρόσκλησης 

3., Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

4. Τα στοιχεία του αποστολέα 

5.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη  03 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 από την 

αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

Ισχύς προσφορών: O χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα 

με αυτούς. 

3. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του 

οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της παρούσας. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά:  Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές 

που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να 

προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο  80 

του ν. 4412/2016. 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται  έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις 

περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής 

του). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.  (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016 ). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει 

να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του. 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από  όπου προκύπτουν τα μέλη και ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα(10) ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 

επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων. 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

νοσοκομείου.www.mamatsio.gr στην διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

την αναθέτουσα αρχή. 

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών 

μηνών. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης 

υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205&205Α του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίες 

απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016.  

 

 
 
 
 
Σύμφωνα με το Ν.4820/2021 (άρθρο 207, περ.α) , το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας οφείλει να 
προσκομίσει βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης (νόσησης) .   
 
 

 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  

 

                                                        

                                                              ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 

«Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά» (CPV : 33141800-8) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ  Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 
ΜΕ  
Φ.Π.Α. 

1. Aναισθητικά τοπικά επιφάνειας     

α) σε κρέμα με γεύση φρούτων 2    

2. Αιμοστατικά     

α) γάζα ιωδοφορμίου 2    

β) αιμοστατική σκόνη 2    

γ) χειρουργική κονία 2    

δ) αιμοστατικοί σπόγγοι  2    

3. Αντισηπτική και αναλγητική πάστα 
για θεραπεία του ξηρού φατνίου 
τύπου ALVOGYL 

6 
   

4. Απολυμαντικά μικροεργαλείων 
Κατάλληλο και για πλυντήριο 
υπερήχων. 

6 
   

5. Απολυμαντικά μαντηλάκια 100    

6. Αδροποιητικό ζελέ αδαμαντίνης 
έγχρωμο σε σύριγγα 

30 
   

7. Ακτινογραφικά πλακίδια 
αυτοεμφανιζόμενα 

1 
   

8. Αμάλγαμα υψηλής 
περιεκτικότητας σε άργυρο, non 
gamma 2, σε κάψουλες, (1,2,3) 

4 
   

 Αμάλγαμα υψηλής περιεκτικότητας 
σε άργυρο, non gamma 2, σε 
κάψουλες Ν1 

2 
   

 Αμάλγαμα υψηλής περιεκτικότητας 
σε άργυρο, non gamma 2, σε 
κάψουλες Ν2 

1 
   

 Αμάλγαμα υψηλής περιεκτικότητας 
σε άργυρο, non gamma 2, σε 
κάψουλες Ν3 

1 
   

9. Πρόχειρο εμφρακτικό σε πάστα 
τύπου CAVIT G 

15 
   

10. Βερνίκι κάλυψης κοιλοτήτων 
προστατευτικό για οδοντίνη και 
αδαμαντίνη 

2 
   

11. Βουρτσάκια καθαρισμού εγλυφίδων, 
συρμάτινα 

10 
   

12. Βουρτσάκια στίλβωσης μικρομότορ 
τρίχινα, λευκά, κυπελοειδή και 
κωνικά 

600 
   

13. Βελόνες μιαςχρήσης:     

α) για στελεχιαία αναισθητοποιήση 27 
G long 

10bt 
   

β) για τοπική αναισθητοποίηση27short  10bt    

      

14.      

15. Διαμάντια αερότουρ λείανσης 
ρητινών 10 

   

16. Εγλυφίδες μικρομότουρ απλές όλα 
τα μεγέθη 

150 
   

17.  Εγλυφίδες αερότουρ CARBIDE (όλα 
τα μεγέθη και σχήματα) 

6 
   

18. Εγλυφίδες αερότουρ αποκοπής 
μετάλλων 

20 
   

19. Εγλυφίδες οστού για ευθεία και 20    
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γωνιακή χειρολαβή 

20. Ουδέτερα στρώματα:     

α) επίχρισμα κοιλοτήτων με υδροξείδιο 
ασβεστίου, πάστα σε σύριγγα η 
σωληνάριο 

10 
   

β) φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο 
στρώμα υδροξειδίου ασβεστίου σε 
σύριγγα  

12 
   

γ) σετ aluminium hydroxide, phosphoric 
acid, zinc chloride  

 
   

21. Ευγενόλη σε διάλυμα 5    

22. Οξείδιο ψευδαργύρου σε σκόνη 5    

23. Σετ οξειδίου ψευδαργύρου και 
ευγενόλης (ταχύπηκτο και μη) τύπου 
IRM 

4 
   

24. Κονίες για ουδέτερο στρώμα 
(σκόνη+υγρό): 

 
   

α) υαλοιονομερής τύπου Vitrabond 3    

β) οξυφωσφορική 3    

γ) καρβοξυλική 3    

25.  Υαλονομερείς με και χωρίς Αg κονίες 
για εμφράξεις (σκόνη+υγρό), σε 
φιαλίδια τύπου fuzi 

5 
   

26. Υαλονομερείς για αισθητικές 
εμφράξεις με και χωρίς άργυρο σε 
διάφορα χρώματα, σε κάψουλες 
τύπου fuzi 

200 

   

27. Άξονες ανασύστασης βιδωτοί 
ενδορριζικοί 

5 
   

28. Τρυπάνι για καρφίδες: 10    

29. α) Γωνίες κελουλοϊτου μεμονωμένα 
νούμερα 

20 
   

 β) Γωνίες κελουλοϊτου για 
ανασύσταση κοπτικών άκρων set 

2 
   

30. Ταινίες σελοφάνης 4    

31. Ταινίες στίλβωσης ομόρων 
αμαλγάματος μεταλλικές 

2 
   

32. Ταινίες στίλβωσης ομόρων ρητινών 4    

33. Τροχολιθάκια γωνιακής 
προστίλβωσης και στίλβωσης 
αμαλγάματος και ρητίνης, όλα τα 
χρώματα(κουκουνάρια και κύπελλα) 

20 

   

34. Φρέζες Αρκάνσας (aerotor-
micromotor) 

20+20 
   

35. Φρέζες τροχίσματος ακρυλικού για 
γωνιακή και ευθεία χειρολαβή 
(διάφορα σχήματα και μεγέθη) 

4 
   

36. Φρέζες λειάνσεως αμαλγάματος 10    

37. Μαντρέλ γωνιακής κουμπωτά όχι 
βιδωτά 

10 
   

38. Κύπελα στίλβωσης για μικρομότορ, 
ελαστικά, άσπρα 

500 
   

39. Λάστιχα λείανσης αμαλγάματος και 
ρητίνης 

10 
   

40. Δίσκοι υαλοχάρτου τύπου SOFLEX 
με μαντρέλ στίλβωσης ρητινών σε 
φακέλους των 50 τεμαχίων 

20 
   

41. Σπρέι ψυχρό δοκιμασίας πολφού 2    

42. α) Πινέλα εφαρμογής ρητινών (κουτί 30    
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50τεμ)                              

43. Ρητίνες λεπτόρευστες, 
φωτοπολυμεριζόμενες, flow  

2 
   

44. Ρητίνες σε πάστα 
φωτοπολυμεριζόμενες όλα τα 
χρώματα προσθίων - οπισθίων P60   

30 
   

45. Ρητίνες υγρές (sealants), λευκές, 
φωτοπολυμεριζόμενες, οπών και 
σχισμών με φθόριο και χωρίς 
φθόριο, σε σύριγγα OPΑQUE 

5 

   

46. Ρητίνες αυτοπολυμεριζόμενες, (σετ 
πάστα + υγρό) 

2 
   

47. Συγκολλητικός παράγοντας single 
bond τύπου Scotchbond 

20 
   

48. Τεχνητά τοιχώματα απλά 
ελάσματα(φαρδύ και στενό) 

4 
   

49. Τεχνητά τοιχώματα Apis:     

α) Συγκρατήρες Apis 10    

β) Ελάσματα Apis 30    

50. Υλικό μόνιμης συγκόλλησης 
προσθετικών εργασιών  

2 
   

51. Υλικό προσωρινής συγκόλλησης 
προσθετικών εργασιών χωρίς 
ευγενόλη 

1 
   

52. Πετσέτες ασθενών έγχρωμες 
πλαστικοποιημένες 

80bt 
   

53. Πετσετοκάτοχα 5    

54. Σιελαντλίες απλές  70    

55. Σφήνες όλα τα μεγέθη έγχρωμες 10    

56. Λίπανση χειρολαβών σε σπρέι  10    

57. Απολυμαντικό χειρολαβών  σπρέι  20    

58. Μάσκες non woven 3ply μιας χρήσης 
με λάστιχα 

100 
   

59. Προσωπίδες διαφανείς 5    

60. Τολύπια βάμβακος Νο 1,2,3 Νο 1:15/ 
3:15=30 

   

61. Χαρτί αναμείξεως σε μπλοκ 20    

62. Χαρτί άρθρωσης ευθύ 10    

63. Χαρτί άρθρωσης πέταλο 5    

64. Κάτοπτρα απλά  30    

65. Κάτοπτρα μεγενθυτικά 20    

66. Λαβές κατόπτρων 20    

67. Ταινία ναρθηκοποίησης 2    

68. Απολυμαντικές θήκες μιας χρήσης 
για εσωτερική απολύμανση 
οδοντιατρικών χειρολαβών τύπου 
DECIDENT 

1 

   

69. Τρυβλία υάλου 5    

70. Αποστειρώσιμα ρύγχη χειρουργικής 
αναρρόφησης (σε υγρό κλίβανο) 

5 
   

71. Φωτοπολυμεριζόμενο 
προστατευτικό βερνίκι για την 
αυχενική τερηδόνα 

10 
   

72. Pink opaque για κάλυψη αξόνων και 
δυσχρωμιών από τετρακυκλίνη 

- 
   

73. Ρίνες HEDSTROEM και Κ (χειρός) 
για μικρομότορ (όλα τα μεγέθη) 

ΣΕΤ  8 
   

74. Ρίνες GIROFILES (τύπου 
GIROMATIC) μηχανικές ρίνες Ni-Ti 

40 
   





Σελίδα 9 από 10 
 

75. Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων (σε 
φύραμα και σύριγγα): 

 
   

α) Ρητινώδες, η ΜΤΑ 3    

β) Φύραμα GROSSMANN 2    

γ) Ενδομεθαζόνη 5    

76. Υδροξείδιο ασβεστίου:     

α) σε σκόνη 4    

β) σε πάστα 15    

γ) ενέσιμο διάλυμα -    

77. Νευροεξαγωγοί (πολφουλκοί) Νο 10-
40 

30 
   

78. Lentulo 10    

79. Κώνοι γουταπέρκας σετ και 
μεμονωμένα νούμερα σε κάθε 
συσκευασία 

Κυτ. - 10 
   

80. Κώνοι χάρτου σετ και μεμονωμένα 
όλα τα μεγέθη σε κάθε συσκευασία 

Κυτ. – 15 
(15-40) 

Κυτ. – 15 
(45-80) 

   

81. Παράγων χήλησης για χημική 
διεύρυνση των ριζικών σωλήνων  

3 
   

82. Υποχλωριώδες Νάτριο 30    

83. Διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,2% για 
στοματοπλύσεις 

10 
   

84. Μετρονιδαζόλη για τοπική θεραπεία 
γάγγραινας πολφού 

2 
   

85. Φύραμα ιωδοφορμίου για θεραπεία 
μολυσμένων ριζοσωλήνων 

2 
   

86. α) Αντισηπτικό ριζικών σωλήνων με 
βάση δεξαμεθαζόνη τύπου 
CREZOFEN B)παραχλωροφαινόλη 

Α) 1 
Β) 1 

   

87. Δισκάρια φθορίωσης (small,medium)  
σταθερά, ατομικά ζεύγη μιας χρήσης 

100 
   

88. Αποκαλυπτικά δισκία οδοντικής 
πλάκας, σπόγγοι και υγρό 

2 
   

89. Πάστες     

α) Πάστα στίλβωσης δοντιών με φθόριο 10    

β) Πάστα στίλβωσης δοντιών χωρίς 
φθόριο 

5 
   

90. Ξέστρα αποτρύγωσης τύπου EMS 10    

91. Φθόριο σε ζελέ του ενός λεπτού με 
γεύση φρούτων και χωρίς γεύση 
φρούτων 500ml 
 

10 

   

92. Α) Φθοριούχο νατριοβερνίκι 2    

93. Οδοντικό νήμα       

α) χωρίς κερί 3    

β) ταινία -    

94. Λευκαντικό οδοντίνης για νεκρωμένα 
δόντια 

2 
   

95. Αντισηπτικό στόματος με 
Οξυγονούχο δράση (unisept) 

20 
   

 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ     

1. Κοπτικές γωνίες (όλα τα μεγέθη και 
σχήματα)  

1 σετ με όλα 
τα μεγέθη  

και σχήματα 

   

2. Απευαισθητοποιητής δοντιών 
Teethmate Desensitizer Kuraray 

4 τεμ. 
   

3. Orotol Dur Dental για την 16 φιάλες    
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Απαραίτητη επί ποινή  απόρριψης η προσκόμιση δειγμάτων για όλα τα προσφερόμενα είδη 
σε ξεχωριστό φάκελο με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» , καθώς και κάθε δείγμα να φέρει αρίθμηση 
σύμφωνα με την αρίθμηση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

απολύμανση συστημάτων 
αναρρόφησης και διαχωριστών 

αμαλγάματος, 16 φιάλες των 2,5 lt 
τοχρόνο  

των 2,5 lt το 
χρόνο 

4. MD555 Dur Dental καθαριστικό για 
πτυελοδοχείο και τα συστήματα 

αναρρόφησης, 4 φιάλες των 2,5 lt το 
χρόνο  

 4 φιάλες 
των 2,5 lt το 

χρόνο 

   

5.  Βερνίκι 8% w/v φθοριούχου νατρίου 
Duraphat 

4τεμ. 
   

      




