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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
6

η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
   «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 
 
 

Αριθμ. Συμβ. 31253/δ/06-10-2010 
  
 
       

     ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
 
 
   Στην Πάτρα , σήμερα  στις  [ 15  ]   του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ   του έτους δύο χιλιάδες δέκα 
[2010]  , ημέρα της εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗ    και στο επί της οδού Τσερτίδου  1 Νοσοκομείο 
, οι υπογεγραμμένοι , αφενός μεν ο κ. ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ,ως Διοικητής του “Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών – Ο ΆΓΙΟΣ Ανδρέας”, νομίμως διορισθέντος ως Διοικητής αυτού με 
την υπ΄ αρίθμ.  Υ10β/Γ.Π.Οικ 466052/20-04-2010 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄ άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 
άρθρο 7 παρ.4 περ.α΄ και παρ.6 περ.9  Ν 3329/05 καί αφετέρου Ο κ. 
κάτοικος……………………………………………………… 
οδός……………………….         Διαχειριστής  και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υπό 
την επωνυμία: 
ΙΩΑΝ. ΤΣΑΠΡΑΖΗ & ΣΙΑ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  157 
11527  ΓΟΥΔΗ 
ΤΗΛ.210-7716416 ΦΑΞ: 210-7750140 
συνομολόγησαν και συναπεδέχτηκαν τα εξής : 
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ υπό την παραπάνω 

ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπ΄ αρίθμ   2
ης

/28-06-2010 απόφασης του  Δ.Σ. ,αναθέτει στον 

δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην εταιρεία ΙΩΑΝ.ΤΣΑΠΡΑΖΗ & ΣΙΑκαλούμενη στο εξής 

χάριν συντομίας “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ” την προμήθεια  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,  η οποία και 

αποδέχεται την ανάθεση με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:  

 
ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΙΜΗ 

1A SEPTOJECT, βελόνες μίας χρήσεως με πλαστικό επιστόμιο 

του οίκου SEPTODONT, Γαλλίας σε πάχoς 27g-Long σε 

κυτίον των 100 τεμαχίων 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 200Χ5,90=1.180+19%=1.404,20 € 

 

 

 

200 κυτία 5.90€ 19% 

 
1B SEPTOJECT, βελόνες μίας χρήσεως με πλαστικό επιστόμιο 

του οίκου SEPTODONT, Γαλλίας σε πάχoς 30g-Short σε 

κυτίον των 100 τεμαχίων. 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 200Χ5,90=1180,00+19%=1.404,20€ 

 

  

 

200 κυτία 5.90€ 19% 
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2Α SEPTANEST N 4%, τοπικό αναισθητικό με βάση την 

υδροχλωρική αρτικαϊνη και 1/200.000 επινεφρίνη. Η αναισθησία 

επιτυγχάνεται ταχύτατα σε 1-3 λεπτά και έχει διάρκεια 45-60 

λεπτά. Ενδείκνυται για διηθήσεως αναισθητοποίηση και 

στελεχιαία αναισθητοποίηση στην κλινική οδοντιατρική.  Σε 

υγιεινή συσκευασία 50 αποσπώμενων φυσιγγών {blister form} 

του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

 ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 150Χ17,500=2625,00+9%=2.861,25€ 

 

150 κυτία 17.50€ 9% 

 
2Β SEPTANEST SP 4% υδροχλωρική αρτικαϊνη 4% με 

επινεφρίνη 1/100.000. Η αναισθησία  επιτυγχάνεται ταχύτατα σε 

1-3 λεπτά και έχει διάρκεια 60-75 λεπτά. Σε υγιεινή συσκευασία 

50 αποσπώμενων φυσιγγών {blister form} του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 150Χ17,50=2625,00+9%=2861,25€ 

 

 

 

150κυτία 17.50€ 9% 

 
2Γ SCANDONEST 3% S.V.C. {χωρίς αγγειοσυσταλτικό} με βάση 

την υδροχλωρική μεπιβακαϊνη, διάρκεια αναισθησίας 20-40 

λεπτά, το κατ΄εξοχήν ασφαλές αναισθητικό, το κουτί των 50 

φυσίγγων του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 100Χ 14,00=1400,00 +9%=1526,00 € 

 

100 κυτία 14.00€ 9% 

 
4A SELFAST, πολυκαρβοξυλική κονία, για χρήση σαν ουδέτερο 

στρώμα και για την συγκόλληση των προσθετικών και 

ορθοδοντικών εργασιών, μεγίστη αντοχή στην σύνθλιψη, μικρή 

διαλυτότητα, η συσκευασία των 60g σκόνη + 40ml υγρό+μπλοκ 

προσμίξεως του οίκου SEPTODONT Γαλλίας 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 16 Χ40 =640 +9%=697,60 € 

 

 

 

16 σετ 40.00€ 9% 

 
4B SEPTOSCELL, κονία οξυφωσφορικού ψευδαργύρου για 

συγκόλληση στεφανών & γεφυρών και επίχριση κοιλοτήτων. Σε 

σετ σκόνη 90gr, υγρό 42ml, δοσίμετρο και μπλοκ πρόσμιξης του 

οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 21 Χ33,00 =693+9%=755,37 € 

 

21 σετ 33.00€ 9% 
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4Γ IONOSCELL, Υαλοϊονομερής κονία με αντιτερηδονογόνο 

δράση, ενώνεται χημικά με την οδοντίνη και την αδαμαντίνη, 

υψηλή αντοχή στην συμπίεση και τον εφελκυσμό, χωρίς 

προβλήματα μικροδιεισδυσης. Ενδείκνυται για συγκόλληση 

ένθετων, στεφανών και γεφυρών και για ουδέτερο στρώμα.  

Συνιστάται επίσης για ορθοδοντική χρήση, σε συσκευασία των 

30gr με δοσίμετρο, σταγονομετρικό φιαλίδιο απεστ. Νερού 

+μπλοκ προσμίξεως του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15 Χ33 =495,00 +9%=539,55 € 

 

15 σετ 33.00€ 9% 

 
4Ε OXYDE DE ZINC, οξείδιο του ψευδαργύρου χημικώς καθαρό 

σε συσκευασία σκόνης των 500g του καταλόγου SEPTODONT 

ΓΑΛΛΙΑΣ. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3 Χ 22 =66,00 +9%=71,94 € 

 

 

3 συσκευαασίες 22.00€ 9% 

 
4ΣΤ ENDOMET PLAIN εμφρακτικό των ριζικών σωλήνων χωρίς 

παραφορμαλδεϊδη.  Κόνις δια την παρασκευή φυράματος με 

ευγενόλη για μονίμη εμφράξη των ριζικών σωλήνων.  

Επιδέχεται κώνους γουταπέρκας και άργυρον, του καταλόγου 

SEPTODONT Γαλλίας το φιαλίδιο των 14g σκόνη  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15Χ25,00 =375,00 +9%= 408,75€ 

 

15 φιαλίδια 25.00€ 9% 

 
4Ζ SEPTOPACK: Περιοδοντική πάστα, χωρίς ευγενόλη, άνευ 

γεύσεως, αυτοσκληρυνόμενη, έτοιμη προς χρήση σε διπλό 

σωληνάριο με τη χρήση ειδικού πιστολιού.  Ενδείξεις: 

προστασία του βλεννογόνου κατόπιν περιοδοντικών 

επεμβάσεων, ουλεκτομών κ.λ.π.  Συκευασία: δύο διπλούς 

σωληνίσκους των 60 gr έκαστος + 15 ακροφύσια προσμίξεως, 

του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10 Χ 42,00= 420,00+9%= 457,80€ 

 

10             

συσκευασίες  

42.00€ 9% 

 
5 ENDOMETHASONE LIGUID, ευγενόλη χημικώς καθαρή για 

οδοντιατρική χρήση συνδυαζόμενη με σκόνη 

ΕΝDΟΜΕΤΗΑSΟΝΕ, το φιαλίδιο των 13ml του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας.  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 160 Χ8,5 = 1360,00+9%=1482,40 € 

 

160 φιαλίδια 8.50€ 9% 

 
6 SEPTOCALCINE, ακτινοδιαφανές ουδέτερο   στρώμα Ca 

{OH}2  συμβατό με όλα τα είδη  εμφρακτικών υλικών {πάστα Α 

+ πάστα Β   καταλύτης} ταχείας πήξεως, το μόνο που   

ελευθερώνει φθόριο, μεγάλη αντοχή, δεν διαλύεται, η 

συσκευασία των 24gr με μπλοκ προσμίξεως του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 40 Χ 27,00= 1080,00+9%=1177,20 € 

 

40 συσκευασίες 27.00€ 9% 
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7  

5 φιαλίδια  

  

 CAUSTINERF FORTE SANS ARSENIC, πάστα για την 

ανώδυνη νέκρωση του αποκαλυφθέντος πολφού σε 7-10 ημέρες, 

χωρίς αρσενικό σε βαζάκι των 4,5gr του οίκου SEPTODONT 

Γαλλίας  
 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5Χ27,00 =135,00 +9%= 147,15 € 

 

27.00€ 9% 

 
8 CRESOPATE, αυτοσκληρυνόμενο, έτοιμο φύραμα έμφραξης 

των ριζικών σωλήνων, σε βαζάκι των 7,5gr  του οίκου  

SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5 Χ 24,00= 120,00+9%=130,80 € 

 

5 βαζάκια 24.00€ 9% 

 
9 ROCKLE’S No8 {γάγγραινες} ολφίτιδες}, σκευάσματα για την 

απολύμανση των τερηδονικών βλαβών με την προσθήκη της 

δεξαμεθαζόνης {αντιφλογιστικός παράγοντας}, το φιαλίδιο των 

13ml του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15 Χ 23,00 = 345,00 +9%= 376,05 € 

 

 

15 φιαλίδια 23.00€ 9% 

 
10 SEPTOMIXINE, πάστα συνισταμένη εκ τριών αντιβιοτικών και 

ενός αντιμυκητικού που δίνει ένα ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα 

για την θεραπεία των προσβληθέντων ριζικών σωλήνων και των 

περιακροριζικών αλλοιώσεων, ευαπορρόφητη, αντιφλεγμονώδης 

και σκιαγραφική το σωληνάριο των 7,5gr  του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας. 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  8Χ 32,00=256,00 +9%= 279,04 € 

 

8 σωληνάρια 32.00€ 9% 

 
11 Αυτοεμφανιζόμενο ενδοστοματικό φιλμ ERGONOM.X σε 

κυτίο των 50 τεμαχίων  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10 Χ54,00 = 540,00+19%= 642,60 € 

 

10 κυτία 54.00€ 19% 

 
13 Barbed broaches, νευροεξαγωγοί zipperer σε σετ των 10 

αποστειρω-μένων πολφουλκών του καταλόγου V.D.W 

Γερμανίας Νο.1-6 μεμονωμένα και 2-4 ασορτί σε καρτέλα των 

10 τεμαχίων  

 

120 καρτέλες  3.50€ 19% 
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ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 120 Χ3,50 =420,00 +19%= 499,80 € 

 

 
14 Διευρυντήρες ριζικών σωλήνων (REAMERS) του οίκου ΜΑΝΙ 

Ιαπωνίας υψηλής τεχνολογίας  ανοξείδωτοι 18/8” με 

ανασχετικούς ελαστικούς δακτυλίους, το σετ των 6 τεμαχίων 

Νο. 15-40, 45-80/25mm ασορτί ή μεμονωμένα. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 120 Χ 3,50 = 420,00 +19%= 499,80€ 

 

 

 

120 σετ 3.50€ 19% 

και Διευρυντήρες ριζικών σωλήνων (REAMERS) του οίκου ΜΑΝΙ 

Ιαπωνίας υψηλής τεχνολογίας  ανοξείδωτοι 18/8” με 

ανασχετικούς ελαστικούς δακτυλίους, το σετ των 6 τεμαχίων 

Νο. 90-140/25mm ασορτί ή μεμονωμένα  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 60 Χ 6,00 =360,00 +19%= 428,40 € 

 

 

60 σετ 6.00€ 19% 

 
15 SIMPLEX RAPID, εν ψυχρώ συσκευασία Workshop σε 

χρώματα ροζ, διαφανή του οίκου KEMDENT Αγγλίας. Σκόνη 

225gr + Υγρό 150 ml.  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  10Χ35,00 = 350,00+19%= 416,50 € 

 

10 σετ 35.00€ 19% 

 
17Α Κοινές φρέζες δια μικρομότορ για γωνιακή χειρολαβή 

στρογγυλές Νο. Fig.1/012,014,016, 018, 021,023- 205 στέλεχος 

{μήκος 26,5mm & 2.35mm) (200 κυτία) και ανεστραμμένου 

κώνου Νο. Fig.2/ 010,012, 014,016,018,021,023 – 204 στέλεχος 

{μήκος 22,5mm & 2.35mm)  (140 κυτία) του καταλόγου 

ELA Γερμανίας, σε κυτίο των 6 τεμαχίων. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  260Χ2,10 =546,00 +19%= 649,74 € 

 

 

260 κυτία 2.10€ 19% 

και Κοινές φρέζες δια μικρομότορ για γωνιακή χειρολαβή 

αυλακωτές Νο. Fig.33/012,014,016, 018,021,023 (120κυτία) 

του καταλόγου ELA Γερμανίας, σε κυτίο των 6 τεμαχίων. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  120Χ2,70 =324,00 +19%= 385,56 € 

 

 

 120 κυτία  2.70€ 19% 

 
17Β Κοινές φρέζες δια μικρομότορ για ευθεία χειρολαβή στρογγυλές 

Νο. Fig.1/012,013,014,015,016, 017,018,019,020,021- 104 

στέλεχος {μήκος 44mm & 2.35mm) (285 κυτία), και 

ανεστραμμένου κώνου Νο. Fig.2/010,012,014, 016, 018, 021, 

023 – 104 στέλεχος {μήκος 26,5mm & 2.35mm) (105 κυτία)  

του καταλόγου ELA Γερμανίας, σε κυτίο των 6 τεμαχίων. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 225 Χ 2,40 = 540,00 +19%= 642,60 € 

 

225 κυτία 2.40€ 19% 



13 

 6 

 

και Κοινές φρέζες δια μικρομότορ για ευθεία χειρολαβή αυλακωτές 

Νο. Fig.33/010,012,014,016,018, 021,023 – 104 στέλεχος 

{μήκος 26,5mm & 2.35mm) (105 κυτία)  του καταλόγου ELA 

Γερμανίας, σε κυτίο των 6 τεμαχίων 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 105 Χ 2,70 =283,50 +19%= 337,36€ 

 

 

105 κυτία  2.70€ 19% 

 
17Γ Φρέζες Carbide ευθείας χειρολαβής ακρυλικού Νο.C71/040,050 

- στρογγύλη, C72/060 - κουκουνάρα, C78/060 - φλόγα & 

C79/060,070 – κυπαρίσση του καταλόγου ELA Γερμανίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 24 Χ 20,00 =480,00 +19%= 571,20€ 

 

 

24 τεμάχια 20,00€ 19% 

 
18 Φρέζες Carbide δια αερότορ 314 στέλεχος {μήκος 19mm & 

1.60mm) στρογγυλές Νο.Fig.C1/010, 

012,014,016,018,021,023 , ανεστραμμένου κώνου No. 

FigC2/010,012,014,016,018,021, 023, αυλακωτές 

No.FigC31/010,012,014,016, 018,021,023του καταλόγου ELA 

Γερμανίας, σε κυτίο των 6 τεμαχίων. 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 315Χ8,10 =2551,50 +19%= 3036,28 € 

 

315 σετ 8.10€ 19% 

 
20 Ρολό για τεχνητό τοίχωμα Νο.3595 5mm, Νο.3596 6mm & 

No.3597 7mm  άριστης ποιότητας και κατασκευής του 

καταλόγου SWORD Γερμανίας ο ρόλος του 1 μέτρου  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 30 Χ3,30 =99 +19%= 117,81€ 

 

 

30 ρολά 3.30€ 19% 

 
25 Paper points κώνοι χάρτου του οίκου V.D.W Γερμανίας 

Νo.15-40, 45-80 ασορτί ή μεμονωμένα σε σετ των 200 τεμαχίων. 

 

 ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 200 Χ 5,00 =1000,00 +9%= 1090,00€ 

 

200 σετ 5.00€ 9% 

 
26 Guttapercha points κώνοι γουταπέρκας του οίκου V.D.W 

Γερμανίας No.15-40, 45-80 ασορτί ή μεμονωμένα, το σετ των 

120 τεμαχίων  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  160Χ 7,00= 1120,00+9%= 1220,80 € 

 

 

160 σετ 7.00€ 9% 
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27 TRISTAR: Καρφίδες οδοντίνης ανασύστασης οπισθίων 

οδόντων 0,5 mm & 0,6 mm, το σετ των 25 τεμαχίων, + 1 

τρύπανο  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15 Χ28,00 =420,00 +19%= 499,80€ 

 

15 σετ 28.00€ 19% 

 
28 MIRAPOST: των 240 τεμαχίων (επίχρυσα) No.355975, Άξονες 

για ανασύσταση σε θεραπευμένα δόντια το σετ των 20 μεγεθών 

ανά 12 άξονες του καταλόγου HAGER & WERKEN 

Γερμανίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15 Χ 105,00= 1575,00+19%= 1874,25 € 

 

 

15 σετ 105€ 19% 

 
30 FINISHING STRIPS, αδιάβροχες σε διάφορες αδρότητες για 

τη στίλβωση των εμφράξεων από σύνθετες ρητίνες στην περιοχή 

των ομόρρων επιφανειών το κουτί των 100 τεμαχίων του οίκου 

KEMDENT Αγγλίας.  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15 Χ 17,00 = 255,00 +19%= 303,45€ 

 

 

15 κυτία 17.00€ 19% 

 
31 DISPENS-A-STRIP Ν.605366 ρόλος του 1 μέτρου και 

διανομέας για την εύκολη εφαρμογή του, του καταλόγου 

HAGER & WERKEN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  15Χ 12,00=180,00 +19%= 214,20 € 

 

 

15 κυτία  12.00€ 19% 

 
32 LENTULO (PASTE CARRIERS).  Προωθητήρες πάστας 

φυράματος Νο.25-40, 21 ,25 ,29 mm του οίκου ΜΑΝΙ Ιαπωνίας 

το σετ των 4 εργαλείων, ασορτί ή μεμονωμένα. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 25  Χ 4,20 = 105,00 +19%= 124,95 € 

 

 

25 σετ 4,20€ 19% 

 
34. GATES MANI, No 1-6 ασορτί, το σετ των 6 εργαλείων, του 

οίκου ΜΑΝΙ Ιαπωνίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  10Χ 7,00= 70+19%= 83,30€ 

 

 

10 σετ 7,00 19% 

 
41 SILCOT, έτοιμο βερνίκι κοιλοτήτων τοποθετούμενο με 

χρωστήρα για την προστασία της υπερευαισθησίας της 

οδοντίνης, ταχείας πήξεως με διαλύτη, η συσκευασία των 2 

φιαλιδίων των 13mlτου οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  10Χ 25,00= 250,00+9%= 272,50 € 

 

 

 

10 συσκευασίες  25.00€ 9% 
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42 CIMPAT, ειδικά παρασκευασμένο υλικό σε μορφή πάστας για 

την προσωρινή έμφραξη και προστασία των κοιλοτήτων, σε 

βαζάκι των 25gr χρώματος λευκού & ροζ του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  250Χ10,00 =2500,00 +9%= 2725,00 € 

 

250 βαζάκια 10.00€ 9% 

 
43 RESORCELL POWDER, ασβεστούχα καρβοξυλική 

κυτταρίνη, αποστειρωμένη απορροφήσιμη αιμοστατική σκόνη 

που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιμορραγίας των τριχοειδών 

αγγείων.  Σε πλαστική φιάλη των 2 g σκόνης με πλαστική 

κάνουλα του οίκου SEPTODONT Γαλλίας  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  20Χ30,00 =600,00 +9%= 654,00 € 

 

20 φιαλίδια 30.00€ 9% 

 
44 ΑLVOGYL PATE, ινώδης αναλγητική και αντισηπτική πάστα 

για την πρόληψη και θεραπεία των φατνίτιδων, αντιμετώπιση 

του ξηρού φατνίου σε βαζάκι 12gr πάστας του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 8 Χ 20,00  = 160,00 +9%= 174,40 € 

 

8 βαζάκια 20.00€ 9% 

 
45 PULPERYL, υγρό με ισχυρή αναλγητική και αντισηπτική 

δράση, μη ερεθιστικό, το φιαλίδιο των 13ml του οίκου 

SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 13 Χ15,00 =195,00 +9%=212,55 € 

 

13 φιαλίδια 15.00€ 9% 

 
46 SEPTOCALM LIQUID,  τριχλωροοξικό οξύ όπου όταν 

εφαρμόζεται τοπικά καυτιριάζει μικρές εκδορές όπως τα έλκη 

στόματος και οι πληγές με άμεση ανακούφιση πόνου, ώστε να 

αποφεύγεται κάποια επιπλέον συνεδρία.   Σε φιαλίδιο των 13ml  

του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5 Χ15,00 =75,00 +9%= 81,75 € 

 

5 φιαλίδια 15.00€ 9% 

 
47 DETARTRINE POT, μικρόκκοκη πάστα με  βάση το πυρίτιο 

για την αφαίρεση της τρυγίας  με ευχάριστη γεύση, δεν 

αποσπάται από το λαστιχάκι ή το βουρτσάκι, σε βαζάκι των 45gr 

του οίκου SEPTODONT Γαλλίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10Χ 10,00= 100,00+9%=109,00 € 

 

 

10 βαζάκια 10.00€ 9% 

 
51 Λιπαντικό καθαρισμού χειρολαβών  PEGASSUS Αγγλίας, 

ειδικό για λίπανση τουρμπίνας και γωνιακής, μικρομότορ ή 

αερότορ το φιαλίδιο των 500 ml. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 70Χ 20,00=1400,00 +19%= 1666,00 € 

 

70 φιαλίδια 20.00€ 19% 

 



13 

 9 

52 MIRABOL Νο.304331 Ø 12cm, ύψος 9cm μπολ ελαστικών 

μίξεως αλγινικού, εύκολο στον καθαρισμό, δεν μυρίζει και δεν 

απορροφά υγρασία του καταλόγου HAGER & WERKEN 

Γερμανίας 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5 Χ 10,00 =50,00 +19%= 59,50€ 

 

5 τεμάχια 10.00€ 19% 

 
53Α OCCLU TWIN No.605369, Καρμπόν αρθρώσεως κυρτό, σε 

πακέτο των 12 μπλόκ των 12 φύλλων, το μπλόκ  του καταλόγου 

HAGER & WERKEN Γερμανίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 30 Χ14,00 =420,00 +19%= 499,80 € 

 

30 μπλόκ 14.00€ 19% 

 
53Β OCCLU TWIN No.605368, Καρμπόν αρθρώσεως πέταλο, σε 

πακέτο των 6 μπλόκ των 12 φύλλων, το μπλόκ  του καταλόγου 

HAGER & WERKEN Γερμανίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  30Χ 14,00= 420,00+19%= 499,80 € 

 

30 μπλόκ 14.00€ 19% 

 
55 Γυάλινες πλάκες προσμίξεως κονιών 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10 Χ10,00 =100,00 +19%= 119,00 € 

 

10 τεμάχια 10.00€ 19% 

 
57 DECIDENT, ειδικός φάκελος για την απολύμανση των 

χειρολαβών, μέσα σε 10 λεπτά καταστρέφει νοσογόνους 

παράγοντες μεγάλου φάσματος συμπεριλαμβανομένου του ιού 

του AIDS χωρίς να προκαλεί φθορές στις χειρολαβές σε κουτί 

24 τεμαχίων του οίκου SEPTODONT Γαλλίας 

 

 ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 100 Χ 47,00= 4700,00+9%= 5123,00 € 

 

100 κυτία 47.00€ 9% 

 
58 MIRAFLUOR GEL, 2,72 % NaF, σε γεύση μέντας 

No.605.800 ή φράουλας No.605.801, το φιαλίδιο των 250 ml του 

καταλόγου HAGER & WERKEN Γερμανίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  20Χ 18,00= 360,00+9%= 392,40 € 

 

 

20 φιαλίδια 18.00€ 9% 

 
59 MIRAFLUOR TRAY: Ατομικά δισκάρια φθοριώσεως, small 

Νο.605 620, medium Νο.605.621, large Νο.605.622 του 

καταλόγου HAGER & WERKEN Γερμανίας, σε συσκευασία 

των 50 τεμαχίων. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  50Χ25,00 =1250,00 +19%= 1487,50 € 

 

 

50 κυτία 25.00€ 19% 
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60 CLEARFIL MAJESTY Esthetic νέα σύνθετη ρητίνη για 

πρόσθιες και οπίσθιες αισθητικές αποκαταστά-σεις με την 

εφαρμογή ενός μόνο στρώματος ρητίνης.  Έχει απαλό, εύχρηστο 

και υψηλής αισθητικής (χρωματικής) απόδοσης σύστημα 

αποκατάστασης σύνθετων ρητινών. Διατίθεται σε σετ με 4 

συριγγες στα βασικά χρώματα   Α2, Α3.5,Α3, Β2 του οίκου 

KURARAY Ιαπωνίας, σε σύριγγα των 1,8g η μία  

+ 

Clearfil S
3
 Bond, Μονοφασικός αυτοαδροποιού-μενος 

συγκολλητικός παράγοντας.  Στους διφασικούς 

αυτοαδροποιούμενους συγκολλητικούς παράγοντες, ο 

ενεργοποιητής προκαλεί απασβεστοποίηση, εμποτίζει τον 

οδοντικό ιστό (υδρόφιλη φάση) και ο κυρίως συγκολλητικός 

παράγοντας δημιουργεί μια εξαιρετικής αντοχής επίστρωση 

(υδρόφοβη φάση). Ο συνδυασμός τους επιτυγχάνει την υψηλή 

αντοχή του δεσμού μεταξύ οδοντικού ιστού και υλικού 

αποκατάστασης. Ο μονοφασικός αυτοαδροποιούμενος 

συγκολλητικός παράγοντας, Clearfil S3 Bond, επιτυγχάνει 

ανάλογο αποτέλεσμα με το διφασικό λόγω του 

ομογενοποιημένου στρώματος συγκόλλησης (υδρόφιλο και 

υδρόφοβο) και της διείσδυσής του.  Το σετ αποτελείται από 1 

φιάλη συγκολλητικού παράγοντα του 1 ml, δοχείο ανάμιξης, 1 

κάλυμμα για την αποφυγή έκθεσης υλικού στο φως, στέλεχος για 

βουρτσάκια μιας χρήσεως, βουρτσάκια μιας χρήσεως (50 

τεμάχια) του οίκου ΚURARAY Ιαπωνίας + χρωματολόγιο. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 20 Χ140,00 =2800,00 +9%=3052,00 € 

 

 

20 σετ 140.00€ 9% 

 
61 ΤΕΕΤΗΜΑΤΕ F1:  Φωτοπολυμεριζόμενο  σύστημα 

αποφρακτικό οπών και σχισμών με ισχυρές συγκολλητικές 

ιδιότητες και ταυτόχρονη απελευθέρωση φθορίου.  Το 

Teethmate F1 είναι χαμηλής ρευστότητας, χωρίς ενισχυτικές 

ουσίες ρητίνη, η οποία διεισδύει σε όλο το βάθος των οπών και 

σχισμών ελαχιστοποιώντας την έκθεση στους ανταγωνιστές.  

Διατίθενται σε 2 αποχρώσεις, natural & opac.  Το κιt 

περιλαμβάνει το αδροποιητικό οξύ 6 ml και δύο σύριγγες 2,5ml, 

του οίκου KURARAY Ιαπωνίας. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15 Χ 72,00 = 1080,00+9%= 1177,20 € 

 

15 σετ 72.00€ 9% 

 
 

62 K-ETCHANT GEL:  φιαλίδιο 6 ml, αδροποιητικό ζελέ του 

οίκου KURARAY Ιαπωνίας 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 20 Χ14,00  =280,00 +9%= 305,20 € 

 

 

20 φιαλίδια 14.00€ 9% 

 
63 Τολύπια βάμβακος Νο.Ι το πακέτο των 700 περίπου τεμαχίων  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 50 Χ 8,00 = 400,00+19%= 476,00 € 

 

50 πακέτα 8.00€ 19% 

και Τολύπια βάμβακος Νο.ΙΙ το πακέτο των 600 περίπου  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 50 Χ8,50  =425,00 +19%= 505,75 € 

 

50 πακέτα 8.50€ 19% 
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64 Τρίχινα βουρτσάκια δια την στίλβωση 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 200 Χ 0,29 = 58,00+19%= 69,02€ 

 

 

200 τεμάχια 0.29€ 19% 

 
65 Βουρτσάκια, ελαστικά κυπελοειδή  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 200 Χ 0,21 = 42,00+19%= 49,98 € 

 

200 τεμάχια 0.21€ 19% 

 
66 Διαμάντια DIA-BURS για αερότορ σε διάφορα σχήματα και 

μεγέθη του καταλόγου ΜΑΝΙ Ιαπωνίας, ως ο σχετικός 

κατάλογος 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 700 Χ 1,20 =840,00 +19%= 999,60 € 

 

 

700 τεμάχια 1.20€ 19% 

 
68 STRIP CROWN, τύποι στεφανών από οξική κυτταρίνη {0.18 

mm  πάχος} σε συσκευασία 2 τεμαχίων {δεξί & αριστερό}, το 

ζεύγος του οίκου KEMDENT Αγγλίας 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  100Χ 1,90= 190,00+9%= 207,10 € 

 

100 ζεύγη 1.90€ 9% 

 
 

69 STRIP CROWN SET, πυξίδα που περιλαμβάνει 30 τεμ. {18 

κεντρικούς και πλάγιους, 8 κυνόδοντες και 4 προγόμφιους} του 

οίκου KEΜDENT Αγγλίας 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10Χ1,90=403,30€ 

 

 

20 σετ 37,00€ 9% 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.  51.299,00€ 

 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται από την αρ. 71/2006 διακήρυξη 

επιβαρύνουν την εταιρία . 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
     Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.) 394/96 
 

  ΑΡΘΡΟ2ο  :  ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η 15-07-2010 η δε λήξη αυτής η  15-07-2011  με 
δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει τον χρόνο ισχύος αυτής για ένα τρίμηνο κατά  
ανώτατο όριο, χωρίς να απαιτείται καμία προς τούτο συναίνεση εκ μέρους του 
προμηθευτή ο οποίος και δεν μπορεί να προβάλει οιαδήποτε έναντι του Νοσοκομείου 
αξίωση για αυτή την αιτία. Με κοινή συμφωνία δύναται να παραταθεί η σύμβαση μέχρι 12 
μήνες από την λήξη της, τηρουμένων των διατάξεων της Υ. Α . 301/7-08-2001 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.   Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης 
έναντι του Νοσοκομείου σε περίπτωση μη προμήθειας  συμβατικού είδους εν μέρει ή 
συνολικά εφόσον οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την προμήθεια αυτού ή το Υπουργείο Υγείας-
Πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία θα ήθελε να χορηγήσει στο Ίδρυμα τα εν 
λόγω είδη. 
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ΑΡΘΡΟ  3
ο
: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
 Η προμήθεια των καθοριζόμενων με την παρούσα  ειδών θα διενεργείται σταδιακά 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης ή με  FAX  ή σε 
έκτακτη ανάγκη τηλεφωνικής "τηλεφωνικό σήμα " – παραγγελίας, θα εκτελείται αμέσως 
από τον χορηγό και κατ ανώτατο όριο εντός πέντε [5] ημερών από την λήξη  της έγγραφης 
ή τηλεφωνικής παραγγελίας. 
 
ΑΡΘΡΟ4ο :  ΠΑΡΑΔΟΣΗ-  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή μέχρι και 
εντός των αποθηκών του Νοσοκομείου. 
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή η οποία  έχει 
συσταθεί με ημερήσια διαταγή του Ιδρύματος. 
            Η ποιοτική εξέταση των υπ’ προμήθεια ειδών θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση 
που αυτή κρίνεται σκόπιμη από την επιτροπή παραλαβής η οποία και θα προβαίνει σε 
δειγματοληψία του είδους σύμφωνα με τους κανονισμούς και σε αποστολή των δειγμάτων 
στο αρμόδιο εργαστήριο Κ.Ε.Ε.Φ .Στην περίπτωση αυτή η αξία των δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων επιβαρύνει τον προμηθευτή και γενικά θα εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του νόμου. 
Τυχόν επανεξέταση των δειγμάτων με αίτηση του προμηθευτή ή της υπηρεσίας , θα 
γίνεται από το  Κ.Ε.Ε.Φ . Η εξέταση των αντιδειγμάτων με αίτηση του προμηθευτή θα 
θεωρείται ως ασκηθείσα έφεση και θα υποχρεούται ο προμηθευτής να καταθέσει το νόμιμο 
παράβολο. 
 Κατά τις διενεργούμενες επανεξετάσεις με αίτηση του προμηθευτή, μπορεί να 
παρίσταται και αντιπρόσωπος χημικός ,ιατρός ή φαρμακοποιός αυτού. Το δικαίωμα του 
προμηθευτή για επανεξέταση των αρχικών δειγμάτων ή αντιδειγμάτων των συμβατικών 
ειδών , ασκείται εντός δέκα [10 ] ημερών [ανατρεπτικής προθεσμίας ] από την 
γνωστοποίηση σ΄ αυτή  εγγράφου προς  απόδειξη του αποτελέσματος της χημικής 
εξέτασης ,εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του Νόμου. 
 
      
ΑΡΘΡΟ 5

ο
:ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου παρούσας σύμβασης για τυχόν 
εκπρόθεσμη παράδοση του συνόλου ή μέρους των ειδών ανεξάρτητα από τον 
καταλογισμό από το Νοσοκομείο κάθε άλλης ζημιάς από αυτήν την καθυστέρηση , είναι 
δυνατόν με απόφαση του Δ. Σ. του ιδρύματος να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του 
προμηθευτή ανάλογο προς τον χρόνο και τις συνθήκες γενικά της καθυστέρησης και όπως 
παρακάτω: 
 Για κάθε ημέρα υπερημερίας ο προμηθευτής  υπόκειται σε ποινική ρήτρα 2%. Το ως 
άνω κατά περίπτωση ποσοστό προστίμου θα υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδιδομένων ειδών σε κάθε περίπτωση επιβολής προστίμου, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων ,θα ενεργείται με 
ισόποση μείωση των απολαβών του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
αντίστοιχα , εφόσον ο προμηθευτής δεν κατέθεσε το απαιτούμενο ποσό . 
 Πέραν του επιβαλλομένου κατά περίπτωση , από τις διατάξεις αυτές ,προστίμου , το 
οποίο συμφωνείται ως ποινική ρήτρα , είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. να 
καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή και κάθε ζημιά του Νοσοκομείου που προέρχεται 
από την καθυστέρηση παράδοσης. 
 Σε καμία περίπτωση δεν στερείται το Νοσοκομείο του δικαιώματος να κηρύξει κατά 
την κρίση του Δ.Σ. , τον χορηγό έκπτωτο , ματαιουμένης και της σύμβασης προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΛΗΡΩΜΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Κ Π Δ[Π Δ 394/96]. 
 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις  εκάστοτε υπό του νόμου 
οριζόμενες κρατήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ7
ο
: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την 
υπ’ αριθμ..................................................εγγυητική επιστολή 
της................................................. 
ΑΞΙΑΣ :                , η οποία θα επιστραφεί σ΄ αυτόν  μετά  την εκπλήρωση όλων των  
συμβατικών υποχρεώσεων του. 
 Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν οι όροι της υπ’ αριθμ.32/2007 
διακήρυξης και η αρ 47825/2007  κατατεθείσα τεχνικο-οικονομική προσφορά της εταιρείας.  
 Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο [2] όμοια πρωτότυπα η 
οποία αφού αναγνώσθηκε και  βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους 
συμβαλλόμενους. 
 Από τα ως άνω δύο [2] πρωτότυπα της σύμβασης το μεν  1 κατατέθηκε στο αρμόδιο 
τμήμα του ιδρύματος, το δε έτερο έλαβε ο προμηθευτής , αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι 
ενεργεί για λογαριασμό του. 
         
 
                                                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
      

 
 
 

 


