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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

                               
     
    Πολύγυρος,  18-5-2022 
      
    Αρ. Πρωτ. :  οίκ. 350397(1061) 

Ταχ. Δ/νση    : Διοικητήριο-Πολύγυρος                                
Ταχ. Κώδικας      : 631 00                                                
Πληροφορίες       : Χριστάννα .Μπακρατσά 
Τηλ.                      : 23713 51262   
Fax                        : 23713 51292   
E-mail                   : ad1@halkidiki.gov.gr  
                                                                                                   

     
    
  Προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 
Θέμα : Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση [με τη διαδικασία των άρ.50 & 53 του 

Ν. 4782/2021(ΦΕΚ Α΄36)]  για την προμήθεια οδοντιατρικής μονάδας για το 

Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου  συνολικού προϋπολογισμού μέχρι είκοσι 

χιλιάδων € (20.000,00 €)   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010). 

3. Το Π.Δ. 30 / 1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 Α / 2-2-1996). 
4. Το Π.Δ. 133 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / 

27-12-2010). 
5. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία «Στις 

Περιφέρειες ως αρμόδια υπηρεσία κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του 
Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) , πλέον ΦΠΑ, νοείται ο 
Περιφερειάρχης» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (143 /τ.Α΄/28-06-
2014) 

8. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/τ Α’/05-08-2016) 
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10. Την απόφαση 23/28-03-2022  του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ με θέμα : « 
Έγκριση 1ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ 
για το έτος 2022» (ΑΔΑ:ΨΠ9Ι7ΛΛ-Μ3Ζ) στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο 
«Προμήθεια οδοντιατρικής μονάδας για το κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου» με 
κωδικό 3156ΧΑΛ001ΙΔΠ21. 

11. " Την υπ' αρ. οίκ. 72217(1346)/31-1-2022 [ΑΔΑ:68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9] Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 458 Β' /7-2-2022). 

12.  Την υπ' αρ. 103879(320)/10-2-2022 (ΑΔΑ 69Κ57ΛΛ-Ξ3Β) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκδικής «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ¨ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ¨, σε Προϊστάμενους των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής.της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ.672/τ.Β΄/15-2-
2022) 

13. Το υπ' αρ. πρωτ. οίκ. 243818(876)/5-4-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010340180 04-06-22) 
Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Χ., για την 
προμήθεια οδοντιατρική μονάδας για το Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου,  συνολικού 
προϋπολογισμού  μέχρι € (20.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

14. Την υπ’ αρ. 258857/736/11-4-2022 ‘Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ν297ΛΛ-
6ΒΒ & ΑΔΑΜ: 22REQ010367709 11-4-2022 για την πραγματοποίηση της δαπάνης για το 
έτος 2022, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ. με α/α 2153, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων 
(20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον Κ.Α.Ε. 07.721.9749.01 
 

 Την ανάγκη για απευθείας ανάθεση [με τη διαδικασία των άρ.50 & 53 του Ν. 

4782/2021(ΦΕΚ Α΄36)] για την προμήθεια οδοντιατρικής μονάδας για το Κέντρο Υγείας 

Παλαιοχωρίου  συνολικού προϋπολογισμού μέχρι είκοσι χιλιάδων € (20.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία 

ανάθεσης [με τη διαδικασία των άρ.50 & 53 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ Α΄36)] - με 

σφραγισμένες προσφορές - για την προμήθεια οδοντιατρικής μονάδας για το Κέντρο 

Υγείας Παλαιοχωρίου  συνολικού προϋπολογισμού μέχρι είκοσι χιλιάδων € (20.000,00 €)   

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
* * * 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Τίτλος Πρόσκλησης Προμήθεια οδοντιατρικής μονάδας για 

ο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου   

Κωδικός CPV 33711790-1 oδοντιατρικά σετ 

 

Αναθέτουσα Αρχή  Τίτλος : Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Διεύθυνση : Διοικητήριο, Πολύγυρος, 63100. 

 Α.Φ.Μ.: 997612598, Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσ/νίκης. 

Είδος Διαδικασίας   Διαδικασία των άρ.50 & 53 του Ν. 

4782/2021(ΦΕΚ Α΄36) 

Αριθμός Πρόσκλησης 350397(1061)/18-5-2022 

Τόπος υποβολής προσφοράς. Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 56  

(Τμήμα Προμηθειών). 

Χρόνος υποβολής προσφορών, μετά τον 

οποίο οι προσφορές αποκλείονται 

αυτεπαγγέλτως ως εκπρόθεσμες.  

Από την ανάρτηση της Πρόσκλησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι τις 30-5-2022 ημέρα Δευτέρα 

(ώρες κατάθεσης 08:00’ - 15:00’), ή ταχυδρομική 

αποστολή.  

Χρόνος αποσφράγισης & ελέγχου 

προσφορών. 

 ημέρα  Πέμπτη 2-6-2022 και ώρα 10:00’ π.μ. 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Μέχρι 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.,  

Ημέρες ισχύος προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη της 

διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. 

Διάρκεια Σύμβασης  Από την ανάρτηση της Σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

και μέχρι το αργότερο 31-12-2022. 

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και 

εγγυητική καλής εκτέλεσης 

 

Δεν απαιτούνται  

Παροχή πληροφοριών Μπακρατσά Χριστιάννα τηλ.2371351262 

 ad1@halkidiki.gov.gr  

 
 

* * * 
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Η διαδικασία της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση ,σύμφωνα με το άρθρο 118 του 

ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 & 53 του Ν. 4782/2021 και τα οποία 

ισχύουν  για ποσά μέχρι 30.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 
1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια οδοντιατρικής έδρας που θα 

περιλαμβάνει :  

Α. Οδοντιατρική καρέκλα 

β.  Ποδοδιακόπτες 

γ.  Κουτί τροφοδοσίας 

δ.  Τράπεζα εργαλείων πέντε θέσεων η οποία αναγράφεται αναλυτικά στο 

παράρτημα Ι της παρούσας.  

ε  Πτυελοδοχείο 

στ. Σκιαλυτικός προβολέας 

ζ. Ταμπλέτα βοηθού   

η. Κλίβανος 

1. Καινούριο μηχάνημα με πιστοποιητικά CE (που να ισχύουν κατά την ημερομηνία της 

παράδοσής του), ώστε να πληρεί τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς γενικά κανονισμούς λειτουργίας και 

ασφαλείας, οι οποίοι θα κατονομάζονται. 

3. Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει ΕΝ 13485:2016 ή ισοδύναμο, με αντικείμενο την 

κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ 13485:2016 ή ισοδύναμο, με 

πεδίο πιστοποίησης την διανομή και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

4. Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το Οδοντιατρικό συγκρότημα να είναι σε σειρά 

παραγωγής.  

5. Σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για οδοντιατρική 

χρήση. 

6. Λειτουργία υπό τάση δικτύου 230V/50Hz. 

7. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή 

λειτουργία της.  

8. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική και αθόρυβη. 

9. Να είναι λειτουργική παρέχοντας άνεση και ευκολία χειρισμών. 

10. Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων να είναι υψηλή και όλα τα υλικά 

κατασκευής του μηχανήματος να είναι ανθεκτικά και αναλλοίωτα από χημικά αντισηπτικά.  

11. Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος είναι: 
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α. Αντοχής και ανοξείδωτα. 

β. Ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας. 

γ. Ικανά να δεχτούν απολύμανση.  

12. Οι διακόπτες να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά τοποθετημένοι 

για να διευκολύνουν τον γιατρό και τον ασθενή. 

13. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες γενικά των επιμέρους παρελκομένων 

της μονάδος, θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται σε φυλλάδια του οίκου κατασκευής. 

14. Η όλη εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

Προμηθευτή, με τις υποδείξεις του οποίου η Τεχνική μας Υπηρεσία θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 

παροχές σε αναμονή, (ρεύμα - νερό - αποχέτευση).  

15. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να είναι συγκεντρωμένοι σε ιδιαίτερο κιβώτιο 

παροχών τοποθετημένο στο υποπόδιο της έδρας. Οι παροχές να συνδέονται εσωτερικά της έδρας 

16. Προϋπόθεση αξιολόγησης των προσφορών, αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, εις 

το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα 

τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή στα 

φυλλάδια προς υπόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και 

παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

 Η αναλυτική περιγραφή  του αντικειμένου και οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται  στο 

Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκλησης.  

 

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

Ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου του   

Φ.Π.Α.24%, και καλύπτεται από τον Ε.Φ. 721 της Π.Ε.Χ στον Κ.Α.Ε 9749.01  

 

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να συμμετάσχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία εμπορικά ή επαγγελματικά Μητρώα. 

Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραστατικό 

εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από 

την υποβολή της προσφοράς. 

Μπορούν να συμμετέχουν και ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων. Για τις ενώσεις ή τις συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται 

συγκεκριμένη νομική μορφή.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
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ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Δυνατότητα ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά 

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται. 

 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι Προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου, στο οποίο αναγράφονται:  

α) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου,   

β) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο αριθμός και ο τίτλος της Πρόσκλησης,  και  

γ) ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής). 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών, 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής με καταληκτική την 30-5-2022. 

Μέσα στον φάκελο εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος 

περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και ο άλλος την 

οικονομική προσφορά.  

5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

1. Αίτηση Συμμετοχής , σύμφωνα με το Παράρτημα 3 « Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής» και 
πρέπει: 

 Να έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

 Να μην φέρει σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.   

 Να μην περιέχει αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά ή άλλο όρο ή αίρεση ή 
προϋπόθεση. 

 Να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή, ενώ δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της. 
 Να αναγράφει την ακριβή περιγραφή τού αντικειμένου που θα παράσχει.  

 Να υπάρχει ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου :  

 - ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης, ότι 

πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και ότι δεσμεύεται να μην 

ενεργήσει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

 - ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
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 - ότι η προσφορά του ισχύει και τον δεσμεύει επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες 

από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με 

το άρθρο 97 § 4 του Ν. 4412 / 2016, 

 - ότι (εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος) θα βρίσκεται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά 

πάσα στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, 

 - ότι (εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος) θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις 

που αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, 

 - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε. 

2016 / 679] - δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων με όποιον τρόπο ορίζει η 

σχετική Νομοθεσία, 

 - ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή και ακριβή, 

 - ότι θα προσκομίσει αμέσως όποια έγγραφα του ζητηθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας και αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, 

 - ότι (εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος) θα προσκομίσει όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

 - ότι  διαθέτει ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για ολόκληρη τη διάρκεια της 

Σύμβασης και για την τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης.  

 - - οτι διαθέτει πιστοποίηση ISO και CE  

 - οτι διαθέτει επαρκή αριθμό τεχνικών [] που να μπορούν να καλύψουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της Σύμβασης. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην 
οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς: 

 Δεν εμπίπτει  σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016 λόγω της 
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

 Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 
75  του Ν. 4412/2016 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με 
το άρθρο 80 του Ν. 4412/16, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση , του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο , με 
την οποία θα δηλώνεται ότι:  
 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος  
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 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
 Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο μέχρι την παράδοση όλων των 

ειδών των Ομάδων για τις οποίες κατέθεσε προσφορά.   
Σημείωση: Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία υπογραφής 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία, συνεταιρισμός 
κ.λπ.), πρέπει να προσκομισθεί έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπηση για τη 
συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία. Από την υποχρέωση ειδικής εξουσιοδότησης 
εξαιρούνται οι Ο.Ε. 

 Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το παραστατικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου που πρέπει να φέρουν θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή της 

προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). 

 
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν : α) τα αναγκαία 
αποδεικτικά έγγραφα  με τα οποία να βεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
υπηρεσιών που θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ελληνικές προδιαγραφές .σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι της παρούσας, β) Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος Ι  
στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που 
αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών  προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη 
η αναδρομή στα φυλλάδια προς υπόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή 
αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται 
/δηλώνεται ότι:  

 Θα προμηθεύσει την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με το σύνολο των  ειδών για τις 
οποίες κατέθεσε προσφορά 

 Τα είδη για τα οποία κατέθεσε προσφορά αποτελούν αντικείμενο της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια 
είδους  

 Η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές , όπως αυτές 
αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκληση επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά.  
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Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το  Παράρτημα  4 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Η Προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και να είναι 

σταθερή, τόσο για το σύνολο του προσφερόμενου αντικειμένου όσο και για το σύνολο του χρόνου 

ισχύος της Σύμβασης, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε 

παρέκκλιση ως προς τα παραπάνω. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ οι τιμές δίνονται τόσο "καθαρές" (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) όσο και "τελικές" (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Οι 

τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε ευρώ, 

ολογράφως και αριθμητικώς, ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δυο αναγραφών 

υπερισχύει η ολόγραφη. Αοριστία ως προς το ακριβές τίμημα της προσφοράς ή τυχόν ρήτρα 

αναπροσαρμογής του οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς ως προς το μη κανονικό τμήμα της. 

 
 
8.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 2-6-2022 , ημέρα 
Πέμπτη   και ώρα 10:00, στο γραφείο 62 του Διοικητηρίου, από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Χ. 
Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας δικαιούται να παρίσταται ο υποψήφιος ανάδοχος, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

Αφού μονογραφηθεί ο φάκελος, αποσφραγίζεται και γίνεται ο έλεγχος των εγγράφων, με την 
εξής σειρά: δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές, οικονομικές προσφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει - εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα - 
διευκρινίσεις επί των προσφορών και των δικαιολογητικών (άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016)  και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την ενημέρωσή του.  

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών από το Τμήμα Προμηθειών της 
Π.Ε Χαλκιδικής , προκύπτει ο  προσωρινός ανάδοχος. 

  
9.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν στο Τμήμα 
Προμηθειών της Π.Ε Χαλκιδικής (γραφείο 62) τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 
 Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας. Αν είναι νομικό πρόσωπο, 

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τού ή των προσώπων που το διοικούν και το 
εκπροσωπούν νόμιμα. 

 Πιστοποιητικό (το οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του) από το οποίο να προκύπτουν η εγγραφή στο ανάλογο επαγγελματικό ή 
εμπορικό Μητρώο και το ειδικότερο αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ποινική κατάσταση)  

o Σε περίπτωση νομικού προσώπου : α) στις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. για τους 
διαχειριστές τους και τα ομόρρυθμα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε.,  β) στις Α.Ε. για τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, όχι όμως και για όλα τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους, και γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων 
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για τους νόμιμους εκπροσώπους τους.   

 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που θα πρέπει να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν είναι εταιρία, τότε προσκομίζει : α) η Ο.Ε. ή η Ε.Ε., 
για όλα τα ομόρρυθμα μέλη, β) η Α.Ε. για τα μέλη τού Δ.Σ. της, μόνον όμως αν είναι 
μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, γ) η Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή της. 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζονται τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία υποβολής τους (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016).  

 Πιστοποιητικό EN ISO 9001/00 & και CE 13485/03 

o Για όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν είναι δημόσια, αλλά και δεν έχουν 
συνταχθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο αλλά από τρίτα πρόσωπα, αυτά 
μπορούν να υποβάλλονται και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016). 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ακόμη και αν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα ανωτέρω και αυτά 

είναι απολύτως σύμφωνα με τον Νόμο, αποκλείει τον προσωρινό - αλλά και κάθε άλλο υποψήφιο 

- ανάδοχο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί με κάθε νόμιμο τρόπο ότι συντρέχει παραβίαση 

διατάξεων που αφορούν : α) το Ποινικό Μητρώο,  β) τη Φορολογική ή την Ασφαλιστική 

ενημερότητα,  γ) το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016,  δ) αν έχει εκδοθεί εις βάρος του η Κ.Υ.Α. του 

άρ. 74 § 3 του Ν. 4412 / 2016.   

o Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο αποκλεισμός του υποψηφίου αποτελεί 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει με βάση τα 
οριζόμενα στο άρ. 73 του Ν. 4412 / 2016. 

9. ΣΥΝΑΨΗ  & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

Μετά την κατακύρωση της ανάθεσης ,σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της 
απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της  σύμβασης θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο στις υποχρεώσεις του 
για την υπογραφή της σύμβασης , απορρίπτεται (με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής).  
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει το 
αργότερο 31-12-2022. 
 
10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλή εκτέλεσης δεν απαιτούνται 
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11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) εφόσον απαιτείται εκ του Νόμου τέτοια ανάρτηση, αλλιώς 

από την ημερομηνία υπογραφής της, και λήγει το αργότερο 31-12-2022.  Σε περίπτωση 

αμφιβολίας το κείμενό της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, εκτός της περίπτωσης κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην χρησιμοποιήσει τη Σύμβαση, είτε για ολόκληρο 

είτε για μέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόμη και για ολόκληρο ή μέρος από το συμβατικό της 

αντικείμενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις 

ανάγκες της από άλλους φορείς του Δημοσίου ή από δωρεές ή εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι 

αντίστοιχες ανάγκες.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση της Σύμβασης - είτε μονομερή 

είτε κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο, κατά περίπτωση - κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 / 

2016, καθώς και στην περίπτωση απόκτησης νέων μηχανημάτων, είτε της ίδιας εταιρίας 

κατασκευής είτε άλλης, τα οποία όμως ο ανάδοχος δηλώνει - και αποδεικνύει - εγγράφως ότι 

διαθέτει τη δυνατότητα να υποστηρίξει, και πάντως μέχρι εξάντλησης του ανώτατου ετήσιου 

χρηματικού ορίου που προβλέπει ο προϋπολογισμός της παρούσας. Σε περίπτωση που τα νέα 

μηχανήματα είναι κατασκευασμένα από εταιρία μη συμπεριλαμβανόμενη στην παρούσα, και 

εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός αναδόχου για την ανάληψη του νέου 

αντικειμένου, η Αναθέτουσα Αρχή ζητεί έγγραφες προσφορές από όλους τους ενδιαφερόμενους 

και αποφασίζει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόμενος λόγος ανωτέρας βίας 

- δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στις από το Νόμο, την πρόσκληση και τη Σύμβαση υποχρεώσεις 

του, αυτές καταγγέλλονται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή με όλες τις προβλεπόμενες 

συνέπειες, που περιγράφονται παρακάτω.  

  Το προκηρυσσόμενο αντικείμενο περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

  Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του 

σχετικού Παραρτήματος. 

Κάθε μορφής και φύσης παρέκκλιση του αναδόχου από τα συμφωνηθέντα θα αποτελεί - 

εφόσον προκύπτει οποιουδήποτε βαθμού υπαιτιότητα του αναδόχου - επαρκή λόγο για την 

Αναθέτουσα Αρχή ώστε να επέλθουν εις βάρος του αναδόχου οι νόμιμες κυρώσεις, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στη σχετική Νομοθεσία και στην παρούσα, με εισήγηση της Π.Ε. Χαλκιδικής και 
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Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ. 206-220 του 

Ν. 4412 / 2016.  

Τέλος, η εκχώρηση ή μεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύμβασης ή μέρους της 

από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο ή η υπεργολαβία, απαγορεύεται και οδηγεί σε δικαίωμα 

μονομερούς καταγγελίας εκ μέρους της Π.Ε.Χ. και στην επιβολή των νόμιμων κυρώσεων εις 

βάρος του αναδόχου.  

 

12. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, ενώ οι τιμές δίνονται τόσο "καθαρές" (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) όσο και 

"τελικές" (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χαλκιδικής (και συγκεκριμένα τους  

Κ.Α.Ε. 07.721.0869.01, 07.721.1111.01 & 07.721.1699.01) των ετών 2022-2023, και ειδικότερα 

για συνολικό ποσό μέχρι 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για τα 2 έτη της 

Σύμβασης.  

Σε περίπτωση εξάντλησης του ανώτατου ποσού που προβλέπει ο προϋπολογισμός της 

παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο και αναστέλλεται η εκτέλεση 

της Σύμβασης για τον υπόλοιπο χρόνο ισχύος της. 

Υπογραμμίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσών ανώτερων 

από αυτά της εγκεκριμένης ανάληψης, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευμένα ποσά. 

Καθώς η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, αναλόγως των αναγκών που θα 

προκύπτουν, με τον ίδιο τρόπο θα γίνονται και οι πληρωμές. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται, 

με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται. Μετά από 

το τέλος της κάθε επισκευής, θα δίνετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις εργατοώρες των 

τεχνικών, τιμολόγιο είδους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν (εάν είναι απαραίτητα να 

αντικατασταθούν) και τιμολόγιο είδους για τα αναλώσιμα υλικά (εάν χρειάστηκαν, αυτά μπορούν 

να παρέχονται και ξεχωριστά, όποτε προκύψει ανάγκη) και κατόπιν συνεννόησης με την 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε Χαλκιδικής. Η πληρωμή θα γίνει  από το 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού & 

Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., και αφού πρώτα θα έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρ. 200 του Ν. 4412 / 2016 και που θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και η υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 

/ 8-4-1998 (Φ.Ε.Κ. 431 Β / 1998) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.  
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Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι τα εξής (άρ. 200  § 5 του Ν. 4412 / 

2016 : 

1. Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο), 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

4. Βεβαίωση Παραλαβής (υποβάλλεται στο Τμήμα Εκκαθάρισης και Ελέγχου Δαπανών). 

 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και είναι οι εξής:  

 

o Παρακράτηση 0,07 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.) για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο 

τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 

o Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π. Η κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο 

τέλος χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου.  

o Παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου 

παροχής υπηρεσιών. (Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων). 

o Παρακράτηση 0,02 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 § 6 του Ν. 4412 / 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  υπέρ 
της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή.  Για την έναρξη εφαρμογής αυτής της 
παρακράτησης απαιτείται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από 
το άρθρου 36 § 6. 

 

13.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να επιφέρει τη 
λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει 
κυρώσεις με τη μορφή προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), καθώς και να ζητήσει 
αποζημίωση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού 
τιμήματος που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα της σύμβασης, σε περίπτωση που εκείνος, 
χωρίς υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας 
στην εκπλήρωσή τους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με μοναδική εξαίρεση την 
αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.  

Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Παράβαση των όρων της σύμβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύμβασης.  

 Τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, ιδίως κάποιου από τα περιγραφόμενα 
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στο άρ. 68 § του Ν. 3863 / 2010. 

 Εκχώρηση ή μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους του αντικειμένου της ή υπεργολαβία. 

 Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή συμπαράσταση, 
εταιρική λύση και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή αναγκαστική διαχείριση της 
εταιρίας του ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για αδίκημα 
σχετιζόμενο με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα που περιγράφονται στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

 Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

 Παραβίαση υποχρέωσης που αφορά τους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού Δικαίου (οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412 / 2016). 
 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής 
Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής) στον ανάδοχο. Ωστόσο, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τάξει στον ανάδοχο προθεσμία συμμόρφωσης, σε 
όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και είναι εφικτό και σκόπιμο. Αν η προθεσμία 
που θα τεθεί παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος, με νέα 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, για την εκτέλεση του αντικειμένου που είχε 
αναλάβει καλείται ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης, στον οποίο προτείνεται να αναλάβει στη 
θέση του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 
που είχε υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης, σύμφωνα με την πρόβλεψη 
του άρ. 132 § 1 περ. δ' υποπερ. αα' του Ν. 4412 / 2016).  

Περαιτέρω, κατά του έκπτωτου αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός 
αποκλεισμός που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύμφωνα με το άρ. 203 § 3 εδ. 
τελ. του ίδιου Νόμου. 

 
14.ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μετά την έκδοση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη, ο υποψήφος ανάδοχος ενημερώνεται  
εγγράφως και δικαιούται  να ζητήσει την ακύρωση της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς 
και την αναστολή εκτέλεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της Χαλκιδικής (ή της 
Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Δικαστήριο στον Πολύγυρο),  σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989(Α΄8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς 
να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρ. 127 του Ν. 4412 / 2016.  

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με 
το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 
*** 

Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Πρόσκληση  διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νομοθεσία, ενώ συμπληρωματικά 
εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

 
Τέλος, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί 

φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση 
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της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει θα λύνεται από το καθ’ 
ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του Πολυγύρου (ή της Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο 
Δικαστήριο στον Πολύγυρο), σύμφωνα με το άρ. 205 Α του Ν. 4412 / 2016 και το λοιπό ελληνικό 
Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο. 

* * * 
 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής. 

                    Πολύγυρος, 19-5-2022 

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής 

               Ιωάννης Γιώργος 
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Ακολουθούν τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Πρόσκλησης :  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Το Οδοντιατρικό συγκρότημα να είναι καινούριο, σύγχρονης τεχνολογίας, εργοστασιακής 

κατασκευής  το οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους στοιχεία: 

1) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ  

2) ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ 

3) ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 

4) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ-ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 

5) ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 

6) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CLASS B  

7) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 

 

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ 

Η οδοντιατρική έδρα θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω αναφερόμενα επιμέρους παρελκόμενα:  

α.  Οδοντιατρική καρέκλα 

β.  Ποδοδιακόπτες 

γ.  Κουτί τροφοδοσίας 

δ.  Τράπεζα εργαλείων πέντε θέσεων η οποία αναγράφεται αναλυτικά παρακάτω 

ε  Πτυελοδοχείο 

στ. Σκιαλυτικός προβολέας 

ζ. Ταμπλέτα βοηθού 

ΓΕΝΙΚΑ: 

1. Καινούριο μηχάνημα με πιστοποιητικά CE (που να ισχύουν κατά την ημερομηνία της 

παράδοσής του), ώστε να πληρεί τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς γενικά κανονισμούς λειτουργίας και 

ασφαλείας, οι οποίοι θα κατονομάζονται. 

3. Το εργοστάσιο παραγωγής να διαθέτει ΕΝ 13485:2016 ή ισοδύναμο, με αντικείμενο την 

κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ 13485:2016 ή 

ισοδύναμο, με πεδίο πιστοποίησης την διανομή και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

4. Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το Οδοντιατρικό συγκρότημα να είναι σε σειρά 

παραγωγής.  
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5. Σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για οδοντιατρική 

χρήση. 

6. Λειτουργία υπό τάση δικτύου 230V/50Hz. 

7. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή 

λειτουργία της.  

8. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική και αθόρυβη. 

9. Να είναι λειτουργική παρέχοντας άνεση και ευκολία χειρισμών. 

10. Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων να είναι υψηλή και όλα τα υλικά 

κατασκευής του μηχανήματος να είναι ανθεκτικά και αναλλοίωτα από χημικά 

αντισηπτικά.  

11. Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος είναι: 

α. Αντοχής και ανοξείδωτα. 

β. Ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωριακής 

προστασίας. 

γ. Ικανά να δεχτούν απολύμανση.  

12. Οι διακόπτες να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά 

τοποθετημένοι για να διευκολύνουν τον γιατρό και τον ασθενή. 

13. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες γενικά των επιμέρους 

παρελκομένων της μονάδος, θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται σε φυλλάδια του 

οίκου κατασκευής. 

14. Η όλη εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

Προμηθευτή, με τις υποδείξεις του οποίου η Τεχνική μας Υπηρεσία θα εξασφαλίσει τις 

απαιτούμενες παροχές σε αναμονή, (ρεύμα - νερό - αποχέτευση).  

15. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να είναι συγκεντρωμένοι σε ιδιαίτερο 

κιβώτιο παροχών τοποθετημένο στο υποπόδιο της έδρας. Οι παροχές να συνδέονται 

εσωτερικά της έδρας 

16. Προϋπόθεση αξιολόγησης των προσφορών, αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, 

εις το οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που 

αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται 

απαραίτητη η αναδρομή στα φυλλάδια προς υπόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα 

γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

 

Α. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ       

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

A.1 Να διαθέτει στερεή βάση και η έδρασή της θα γίνεται απ' ευθείας στο 

δάπεδο, χωρίς ιδιαίτερη υποδομή.   

Να είναι καλυμμένη με ανθεκτικό σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις, 

υλικό (π.χ. δερματίνη) άριστης ποιότητος, χωρίς ραφές και πτυχές ει 

δυνατόν, ώστε να καθαρίζονται εύκολα. Να μπορεί εύκολα, επιτόπου στο 

οδοντιατρείο, τμηματικά να αντικαθίστανται τα φθαρμένα μέρη. Να 
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διαθέτει επιπλέον προστατευτικό κάλυμμα στο ύψος των ποδιών για 

προστασία του υλικού επένδυσης στο σημείο αυτό.  

Να υπάρχουν αναδιπλούμενες χειρολαβές ασθενούς προαιρετικά. 

A.2 Έδρα με τουλάχιστον 4 μνήμες και ιδιαίτερα αθόρυβο σύστημα κίνησης. 

Να εκτελεί τις κινήσεις: 

α. Από όρθια στάση πλάτης (900) έως πλήρη οριζοντίωση (1800). 

β. Trendelemburg (να μπορεί να λάβει θέση έκτακτης ανάγκης- θέση 

λιποθυμίας και επαναφοράς)  

γ. Το ελάχιστο ύψος στο οποίο μπορεί να κατέβει να είναι πολύ 

χαμηλό βοηθώντας την πρόσβαση της ακόμα και σε ανθρώπους με 

κινητικές δυσκολίες. 

Να εκτελεί κινήσεις επάνω και κάτω (ελάχιστο εύρος κινήσεων 400-800 

χιλιοστά)  

Όλες οι αναφερόμενες κινήσεις της έδρας να ελέγχονται από εργονομικό 

ποδοδιακόπτη. 

Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στον ποδοδιακόπτη και στην τράπεζα 

εργαλείων. 

 

A.3 Τα γυμνά μεταλλικά μέρη, θα είναι ισχυρώς επιχρωμιωμένα ή βαμμένα 

με ειδική, ανθεκτική βαφή. 

 

A.4 Οι ηλεκτροβαλβίδες να είναι από μπρούντζο και όχι από σίδηρο.  

A.5 Να είναι είτε : α) ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας, αθόρυβη 

β) ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας,  αθόρυβη και να διαθέτει οδήγηση με 

ηλεκτρικό μοτέρ διαφορετικό για την κατακόρυφη και την εγκάρσια 

κίνηση. 

 

A.6 Να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, σταθερής και ασφαλούς 

λειτουργίας για κάθε δυνατή θέση που δύναται να λάβει. Να αναφερθεί 

το μέγιστο φορτίο που δύναται να δεχθεί στη θέση μέγιστης ανύψωσης, 

με ελάχιστο βάρος τα 160 κιλά. 

 

A.7 Να επιτρέπει την εργασία του γιατρού από οποιαδήποτε γωνία και θέση 

(καθιστός ή όρθιος,). Να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της έδρας για 

αριστερόχειρες. 

 

A.8 Η έδρα να έχει εργονομική σχεδίαση και να διατηρεί την ανατομικότητά 

της και κατά την κίνηση ώστε να εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια στον 

ασθενή.  

 

A.9 Να διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς και 

του γιατρού. (π.χ στην κίνηση της έδρας προς τα κάτω αν βρει κάποιο 

εμπόδιο όπως το πόδι του ιατρού να διακόπτεται η κίνηση της έδρας).  

 

A.10 Να διαθέτει ερεισικέφαλο, τουλάχιστον διπλής άρθρωσης, το οποίο να 

μπορεί να εκτελεί μετακινήσεις της κεφαλής αυτόνομες, μεγάλης 

διαδρομής προς όλες τις κατευθύνσεις και να ασφαλίζει στις θέσεις αυτές. 
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Επιπλέον να προσαρμόζεται για εργασία σε παιδιά και ΑμΕΑ.  

 

Β. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ         

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

B.1  Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τα κοπτικά εργαλεία να ελέγχονται 

από κατάλληλο ποδοδιακόπτη/ες.  

Να ενεργοποιεί οn/off τα κοπτικά εργαλεία (μικρομότορ-αερότορ-

αποτρύγωση) της τράπεζας εργαλείων και τον προβολέα. Να ελέγχει τις 

κινήσεις της έδρας.  

 

B.2 Να είναι πιστοποιημένος εργαστηριακά για τη στεγανότητα του έναντι 

στην υγρασία, για κατηγορία IPX1 κατ’ ελάχιστο. 

 

 

Γ. ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ        

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Γ.1 Να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να διαχωρίζονται τα 

ηλεκτρολογικά από τα υδραυλικά στοιχεία. 

 

Γ.2 Να έχει κεντρικό διακόπτη ON-OFF ο οποίος θα ελέγχει ταυτόχρονα όλες 

τις παροχές προς το οδοντιατρικό συγκρότημα. 

 

Γ.3 Να έχει ρυθμιστή πιέσεως εισόδου προς το οδοντιατρικό συγκρότημα για 

τον αέρα με αντίστοιχο ενδεικτικό όργανο. 

 

Γ.4 Να έχει φίλτρο νερού και αέρα με υδατοπαγίδα και δυνατότητα 

καθαρισμού και εξαέρωσης. 

 

Γ.5 Να έχει μετασχηματιστή τροφοδοσίας 220-240V και ασφάλειες χαμηλής 

τάσεως για το μετασχηματιστή και όλα τα επιμέρους στοιχεία του 

μηχανήματος.  

 

 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ        

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Δ.1 Να είναι ικανού εμβαδού, 50Χ35 εκατοστά κατ΄ ελάχιστον, ώστε να είναι 

άνετη η τοποθέτηση των εργαλείων. Το επάνω μέρος της ταμπλέτας να 

είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό, να καθαρίζεται και να 

απολυμαίνεται εύκολα και να συνοδεύεται από αποστειρούμενο 

μεταλλικό δισκάριο εργαλείων. 

Οι επιφάνειες να είναι λείες και στρογγυλεμένες, από ανθεκτικό υλικό 

στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.  

 

Δ.2 Η καλωδίωση σύνδεσης με το υπόλοιπο μηχάνημα να είναι εσωτερικά 

του μηχανήματος και όχι με σωλήνα εξωτερικό. 

Να εδράζεται απ' ευθείας, ή μέσω ισχυρών ανθεκτικών συνδέσμων, με 

διπλό σπαστό βραχίονα επί της οδοντιατρικής έδρας ώστε να 

παρακολουθεί τις κινήσεις της. 
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Δ.3 Να διαθέτει χειριστήρια (διακόπτες τύπου αφής) επί της ταμπλέτας 

τουλάχιστον για τις λειτουργίες της έδρας, του πτυελοδοχείου, του 

ποτηριού του ασθενούς και του προβολέα ει δυνατόν. Οι διακόπτες να 

είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά 

τοποθετημένοι για να διευκολύνουν τον Οδοντίατρο και τον ασθενή. 

Να διαθέτει ρυθμιστές νερού για τις θέσεις των κοπτικών, ρυθμιστή 

έντασης της συσκευής αποτρύγωσης και ρυθμιστή αέρα με μανόμετρο.  

 

Δ.4 Να εκτελεί, (ανεξάρτητα τις έδρας), όλες τις κινήσεις, (άνω-κάτω, δεξιά - 

αριστερά, περιστροφή ει δυνατόν), με μεγάλο εύρος κινήσεων και ο 

βραχίονας να μην έχει ελαστικές φυσούνες στις αρθρώσεις. 

Η προεπιλεγμένη θέση να σταθεροποιείται με ασφάλεια από κατάλληλη 

διάταξη φρένων ακινητοποίησης (αερόφρενο).  

 

Δ.5 Τα κορδόνια των κοπτικών να κρέμονται κάτω από την ταμπλέτα, να 

έχουν επαρκές μήκος τουλάχιστον 1,50m για άνετη εργασία και να είναι 

λεία (όχι σπιράλ).  

 

Δ.6 Να διαθέτει πέντε τουλάχιστον γραμμές κοπτικών εργαλείων (αναμονές), 

έτοιμες προς χρήση.  

 

Δ.7 Να διαθέτει 2 γραμμές για τουρμπίνα υψηλών ταχυτήτων (Αερότορ) 

και ταχυσυνδέσμους, με αντίστοιχο κορδόνι τύπου MIDWEST και 

μετατροπέα για σύνδεση και χειρολαβών τύπου BORDEN. 

 Να προσφερθεί με τέσσερις (4) πλήρεις γωνιακές χειρολαβές υψηλών  

ταχυτήτων με σύστημα αποφυγής παλινδρόμησης (antiretraction) 

εκ των οποίων η μία θα είναι κατάλληλη για παιδοδοντία, 

κατασκευασμένες από ειδικό ανθεκτικό ανοξείδωτο κράμα μετάλλων 

(ατσάλι, όχι μπρούντζο) με ευκολία προσθαφαίρεσης.  

 Μέγεθος κεφαλής με διάμετρο από 12 mm έως 13 mm και ύψος χωρίς 

τη φρέζα από12,5mm έως 13,5mm για τις τρεις και κατάλληλη 

διάμετρο (ενδεικτικά 10,5 έως 11,00mm)και ύψος χωρίς τη 

φρέζα(ενδεικτικά 12 έως 12,4mm) έως 11,00mm) για την χειρολαβή 

παιδοδοντίας, ισχύς τουλάχιστον 16W και ικανής πίεσης. 

 Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, τουλάχιστον 300.000 έως 450.000 

ανά λεπτό. 

 Ικανοποιητική ροπή στρέψης, αποτελεσματικό σύστημα ψύξης και 

μεγάλη αντοχή σε παρατεταμένη χρήση.. 

 Να φέρει φως τεχνολογίας LED. Το ηλεκτρονικό μέρος θα είναι στον 

ταχυσύνδεσμο ώστε να αποφεύγουμε τη φθορά του ηλεκτρονικού 

μέρους από τους κλιβανισμούς.  

 Σύστημα πίεσης κουμπιού στην κεφαλή (push button) 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον διπλό εσωτερικό ψεκασμό με ρουλεμάν, 

κατά προτίμηση κεραμικά. Να συνδέονται στο κορδόνι μέσω 

ταχυσυνδέσμου, ώστε να εξασφαλίζεται καλή δυνατότητα 
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περιστροφής τους.  

 Να διαθέτουν εξάρτημα για τη λίπανση τους από το χρήστη. 

 Nα είναι αποστειρούμενες σε αυτόκαυστο κλίβανο 

Δ.8 Να διαθέτει μία γραμμή Μικρομότορ : 

 Γραμμή (κορδόνι) για μικρομότορ χαμηλών ταχυτήτων,εσωτερικού 

ψεκασμού 

 Να προσφερθεί με δύο πλήρεις γωνιακές χειρολαβές χαμηλών 

ταχυτήτων εξισωτικές, με σύστημα αποφυγής παλινδρόμησης 

(antiretraction) σχέση στροφών 1:1, εσωτερικό ψεκασμό νερού, με 

φως τεχνολογίας LED, κατασκευασμένες από ειδικό ανθεκτικό 

ανοξείδωτο κράμα μετάλλων με ευκολία προσθαφαίρεσης. Το 

ηλεκτρονικό μέρος θα είναι στον ταχυσύνδεσμο ώστε να αποφεύγουμε 

τη φθορά του ηλεκτρονικού μέρους από τους κλιβανισμούς.  

 Να προσφερθεί με μια (1) Ευθεία χειρολαβή χειρολαβή χαμηλών 

ταχυτήτων, σχέση στροφών 1:1 με δυνατότητα για εσωτερικό 

ψεκασμό νερού. 

 Ταχυσύνδεσμος (Adaptor) από Borden σε Midwest 

 Ταχυσύνδεσμος (Adaptor)από Midwest σε Borden 

 Αριθμός στροφών έως 40.000 ανά λεπτό  

 Επιλογή δεξιάς και αριστερής φοράς.  

 Να διαθέτουν εξάρτημα για τη λίπανση τους από το χρήστη. 

 Nα είναι αποστειρούμενες σε αυτόκαυστο κλίβανο 

 

Δ.9 Να διαθέτει μία γραμμή για Αερο-υδροσύριγγα : 

 Να διατεθεί με ανοξείδωτη σύριγγα τριπλής λειτουργίας αέρας-νερό-

σπρέι γωνιακού σχήματος, με δυνατότητα περιστροφής ρύγχους 360 

μοιρών.  

 Κορδόνι ευθύ (όχι σπιράλ), ικανού μήκους τουλάχιστον 1,50m 

 Αποσπώμενο, αποστειρούμενο ακροφύσιο σε αυτόκαυστο κλίβανο και 

με προσαρμογέα που επιδέχεται επιστόμια μιας χρήσεως. 

 

 

Δ.10 Να διαθέτει μία γραμμή για με Συσκευή Αποτρύγωσης 

(Πιεζοηλεκτρικών υπερήχων): 

 Να προσφερθεί με δύο (2) χειρολαβές υπερήχων 

 Να διαθέτουν φως τεχνολογίας LED. 

 Να συνοδεύετονται από τουλάχιστον 5 ξέστρα αφαίρεσης 

υπερουλικής και υπο-ουλικής τρυγίας η κάθε μία με αντίστοιχο 

αριθμό εργαλείων τοποθέτησης και αφαίρεσης των ξέστρων η κάθε 

μία. 

 Με ρυθμιζόμενη συχνότητα μεγάλου εύρους. Όλα να είναι 

αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο. 
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Ε.  ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ          

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Ε.1 Να είναι τοποθετημένο στην κατάλληλη θέση ανάλογα αν η έδρα είναι 

για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες. (O αριθμός των εδρών για  

αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες θα καθοριστεί κατά τη διακήρυξη). 

Να φέρει λεκάνη πτυελοδοχείου, η οποία να ακολουθεί τις κινήσεις της 

έδρα πάνω κάτω. 

Ο κορμός του πτυελοδοχείου να περιστρέφεται τουλάχιστον 90ο προς τα 

έξω ώστε να επιτρέπεται απρόσκοπτα η πρόσβαση στον ασθενή, ή το 

βοηθό και από την αριστερή πλευρά της έδρας.  

 

Ε.2 Να συνοδεύεται από βρυσάκια που μπορούν να αποσπαστούν και να 

αποστειρωθούν, κατά προτίμηση. Να διαθέτει λεκάνη ανθεκτική στα 

χτυπήματα και τις χρωστικές, στην οξείδωση, στα χημικά και στα υλικά 

καθαρισμού. Να έχει σχήμα κατά προτίμηση κυκλικό, με λείες επιφάνειες 

και εσωτερική διάμετρο λεκάνης τουλάχιστον 20 εκατοστά. Να φέρει 

βάση στήριξης ποτηριού και διακόπτες πλήρωσης του ποτηριού και 

έκπλυσης της λεκάνης, που να μπορεί να προρυθμίζονται με 

χρονοδιακόπτη. 

 

Ε.3 Να διαθέτει ηλεκτρική σιελαντλία που να συνδέεται με το μοτέρ 

αναρρόφησης και να παραδοθεί με δύο ρύγχη και σωληνώσεις 

αναρρόφησης. Η αναρρόφηση να διαθέτει φίλτρο στερεών με εύκολη 

πρόσβαση από το προσωπικό του ιατρείου σε εμφανές σημείο. Να 

διαθέτει προσαρμογείς και ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης και 

σιελαντλίας αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο. Να διαθέτει 

βαλβίδα εναλλαγής λειτουργίας (σιελαντλία/χειρουργική αναρρόφηση). 

 

 

ΣΤ. ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ        

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

ΣΤ.1 Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα με μηχανισμό 

που να εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα. Οι κινήσεις να εκτελούνται σε 

όλους τους άξονες (άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ρύθμιση γωνίας 

πρόσπτωσης δέσμης κλπ). Να υπάρχει εργοστασιακός προσχεδιασμός για 

την ενσωμάτωση στον κάθετο βραχίονα του προβολέα συστήματος 

ενδοστοματικής κάμερας και οθόνης πολλαπλών χρήσεων. Να διαθέτει 

αποσπώμενα χερούλια λαβής που να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο 

κλίβανο  

 

ΣΤ.2 Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 230 V/50 Hz μετασχηματιζόμενη μέσω 

κατάλληλης διάταξης σε χαμηλή DC για φωτιστική χρήση. 

Να είναι ψυχρού φωτισμού ημέρας, τεχνολογίας LED. 

Να είναι σκιαλυτικός με πεδίο εστίασης φωτισμού τουλάχιστον 70 Χ 140 
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mm. 

Να διαθέτει ένταση φωτισμού τουλάχιστον 25.000 lux και ≥5.000 Kelvin. 

Να έχει διακόπτη on-off με δυνατότητα βαθμιαίας ρύθμισης του φωτός 

(ρυθμιζόμενη ένταση και εστίαση) και φωτοκύτταρο ή και εντολή από 

ποδοδιακόπτη και χειριστήριο ιατρού).. 

 

Ζ. ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΒΟΗΘΟΥ          

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

Ζ.1 Να είναι αναρτημένες σε ειδικές θέσεις το σύνολο των 

αναρροφήσεων. Να διαθέτει χειριστήρια (διακόπτες τύπου αφής) 

για τις λειτουργίες της έδρας, του πτυελοδοχείου, του ποτηριού 

του ασθενούς και του προβολέα ει δυνατόν. Οι διακόπτες να είναι 

πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά 

τοποθετημένοι για να διευκολύνουν τον Οδοντίατρο.  

 

Ζ.2 Να επιτρέπει την κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο εύρους 180ο και να 

ακολουθεί την κίνηση της έδρας στον κατακόρυφο άξονα. 

 

Ζ.3 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μπορεί να απολυμανθεί 

από τα συνήθη χημικά. 

 

 

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ        

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

2.1  Να αποτελείται από καινούργιο και αμεταχείριστο ανεξάρτητο 

μοτέρ.  

 Να διαθέτει σύστημα φυγόκεντρου διαχωρισμού των 

λημμάτων. 

 Τα λήμματα να μην έχουν καμία επαφή µε το μοτέρ, τα 

ηλεκτρόδια ή άλλα ηλεκτρικά μέρη.  

 Η απορροφητική δύναμη να είναι τουλάχιστον 1.100 lit/min, 

συνεχούς λειτουργίας 100%. 

 Στάθμη θορύβου< 65db. 

 Τροφοδοσία ρεύματος : 230 V AC. 

 Συχνότητα : 50 / 60 Hz. 

 Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος <5 A. 

 Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς<0,65 kW. 

 Θα διαθέτει πιστοποίηση CE. 

 Θα συνοδεύεται από ηχομονωτικό ερμάριο ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση του θορύβου και 

εξαρτήματα σίγασης . 

5% 
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3. ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ           

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

3.1  Να είναι ανατομικά σχεδιασμένο 

 Κάθισμα ιατρού ιδίου χρώματος με την έδρα.  

 Με λεία, μεταλλική βάση για εύκολο καθαρισμό και με ρόδες. 

 Να διαθέτει πλάτη και υποπόδιο. 

 Να διαθέτει μοχλό μεγάλης αντοχής, για εύκολη ρύθμιση σε ύψος 

και ανεξάρτητη ρύθμιση της πλάτης. 

 

 

4. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ  

       

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

4.1  Να χρησιμοποιεί μόνο κάψουλες. (Αμαλγάματος ή άλλων 

εμφρακτικών υλικών) 

 Να διαθέτει προστατευτικό καπάκι ασφαλείας διαφανές για οπτικό 

έλεγχο των δονήσεων. 

 Ψηφιακός δονητής με οθόνη.  

 Να διαθέτει μνήμη διαφορετικών προγραμμάτων για όλων των ειδών 

τις κάψουλες.  

 Να είναι κατά το δυνατόν αθόρυβος.  

 Για ασφαλή λειτουργία να απενεργοποιείται όταν ανοίγει το 

προστατευτικό καπάκι ασφαλείας.  

 Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.  

 Τάση λειτουργίας 220volts/50Hz. 

 Να είναι σύμφωνος με τον κανονισμό της Ε.Ε 2017/852. 

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE. 

 

 

5. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ   

         

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

5.1  Να είναι συμπαγούς κατασκευής, υψηλής αξιοπιστίας, κατάλληλος 

για Οδοντιατρική χρήση. 

 Να λειτουργεί χωρίς λάδι και να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου 

(Μικρότερη από 66dB). 

 Να εξασφαλίζει πλήρη καθαρότητα του παραγόμενου αέρα και να 

απαιτεί ελάχιστη ανάγκη συντήρησης. 

 Να διαθέτει αεριοφυλάκιο (δεξαμενή) τουλάχιστον 20 λίτρων, με 

αντιοξειδωτική βαφή του εσωτερικού του.  

 Να έχει θερμική ασφάλεια για προστασία από υπερθέρμανση. 

 Να φέρει μανόμετρο με ένδειξη πίεσης. 
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5.2  Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ ώστε να παρέχει τουλάχιστον 120 lit/min. 

 Να έχει τη δυνατότητα παροχής απόλυτα ξηρού αέρα. 

 Να αποδίδει πίεση τουλάχιστον 5 έως 7 bar. Απόδοση μεγαλύτερη 

από 7 bar θα αξιολογηθεί θετικά   

 

5.3  Να συνοδεύεται από εργοστασιακό ηχομονωτικό και προστατευτικό 

ερμάριο που θα μειώνει τη στάθμη θορύβου τουλάχιστον 10dB 

επιπλέον με πορτάκι ελέγχου στην μπροστινή ή στην πάνω όψη. 

 

 

6. ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ    

     

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

6.1  Θα πρέπει η κάθε συσκευή να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της EU standard 93/42:class I 

 Να είναι τεχνολογίας LED. 

 Η ένταση φωτός να είναι μεγαλύτερη από 1.100 mW/cm²  

 Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή.  

 Θα πρέπει να έχει ρύγχος (probe) με μήκος μεγαλύτερο από 8 cm, με 

δυνατότητα περιστροφής, αποσπώμενο και αποστειρούμενο σε 

κλίβανο. 

 Να είναι ασύρματη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δυνατότητα και 

ενσύρματης λειτουργίας θα αξιολογηθεί θετικά 

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας επί 10 

λεπτά το λιγότερο 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλη για όλα τα υλικά. 

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 

 Σε περίπτωση ασύρματης συσκευής θα πρέπει να έχει αυτονομία 

τουλάχιστον 5 ώρες.(σε αναμονή) 

 Να διαθέτει διάφορα προγράμματα επιλογής. 

 Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο, οπτική ένδειξη επιπέδου 

μπαταρίας (ασύρματη συσκευή) και μετρητή των ωρών εργασίας του 

LED.  

 Να διαθέτει φωτεινή/οπτική και ηχητική ειδοποίηση. 

 Να έχει μήκος κύματος μεταξύ 400-520nm. 

 Να διαθέτει εγγύηση για ελάχιστο αριθμό κύκλων λειτουργίας. (Να 

αναφερθεί) 

 Να διαθέτει προστατευτικό σκιάδιο θερμού χρώματος χωρίς 

αιχμηρές γωνίες (οβάλ πορτοκαλί ή παρόμοιο) για τον περιορισμό 

της ακτινοβολίας. 
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7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CLASS B     

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

7.1  Αυτόματος αυτόκαυστος κλίβανος κατηγορίας class B (BIG) με 

3πλό προκενό, Να συμμορφώνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

EN13060. 

 Τροφοδοσία：AC230v ± 22V 50Hz ± 1Hz, Ισχύς：περίπου 2000W 

 Θερμοκρασίες αποστείρωσης με κατάλληλο και ικανό εύρος. 

 Αυτόματη απενεργοποίηση 

 

7.2  Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ΑΤΣΑΛΙ Ή ΑΛΛΟ 

θερμικά αγώγιμο μέταλλο, χωρίς σημεία συγκόλλησης, λείο και 

εύκολο στον καθαρισμό ώστε η θέρμανση στους κύκλους να 

πραγματοποιείται ταχύτερα.  

 Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον18 λίτρα (Όγκος θαλάμου). 

 Ολόκληρο το υδραυλικό κύκλωμα να προστατεύεται από φίλτρα 

ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοπιστία. 

 Να διαθέτει δυο ξεχωριστά δοχεία για καθαρό και χρησιμοποιημένο 

νερό τουλάχιστον 2,5 λίτρων το καθένα  

 

7.3  Να φέρει προηγμένο σύστημα θέρμανσης ώστε να είναι δυνατή η 

αποστείρωση όλων των αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων 

χειρολαβών) χωρίς να υπάρχει κίνδυνος θραύσης ή πρόωρης φθοράς. 

  Να προσφερθεί με τουλάχιστον 3 δισκάρια αποστείρωσης  

 Να διαθέτει σύστημα συγκράτησης δίσκων.  

 Να διαθέτει επαρκή προγράμματα αποστείρωσης, 

 

7.4  Να διαθέτει φωτεινή οθόνη και φιλικό πρόγραμμα χρήσης, με 

ασφαλές σύστημα κλειδώματος της πόρτας, με σύστημα ελέγχου της 

πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας. 

 Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης των βλαβών με αντίστοιχες 

ενδείξεις στην οθόνη 

 

7.5  Να λειτουργεί με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και νερού.  

 Να διαθέτει σύστημα στεγνώματος ανάλογα με το είδος του υλικού 

ώστε να στεγνώνει γρήγορα και να διατηρεί την ξηρότητα του. 
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8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ        

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

8.1  Η συσκευή θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη διαχείριση των 

στερεών οδοντιατρικών αποβλήτων αμαλγάματος και ειδικότερα για 

την συλλογή και αποκομιδή του από αδειούχους φορείς προς την 

ανακύκλωσή του. 

 Η συμμόρφωση του διαχωριστή αμαλγάματος θα πρέπει να 

βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπως το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 

11143:2008. 

 Θα πρέπει να εξασφαλίζει ποσοστό κατακράτησης των σωματιδίων 

αμαλγάματος τουλάχιστον 95%. Μεγαλύτερο ποσοστό διήθησης θα 

εκτιμηθεί. 

 Θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕU 

Regulation 2017/852. 

 Να εξασφαλίζει συλλογή ιζημάτων αμαλγάματος από το σύνολο του 

δικτύου νερού και αέρα του οδοντιατρικού μηχανήματος 

(πτυελοδοχείο, αποχέτευση, χειρουργική αναρρόφηση, σιελαντλία 

κλπ). 

 Να αναφερθεί κόστος αναλωσίμων και προτεινόμενος χρόνος 

αντικατάστασής τους από τον Κατασκευαστή. 

 Να διαθέτει ικανό δοχείο με επαρκή όγκο συλλογής ιζημάτων (άνω 

των 500 cm3). 

 Η ύπαρξη κοκκώδους σκόνης (π.χ στίλβωση, αεροαποτριβή κτλ) στο 

σύστημα νερού/αέρα να μην επηρεάζει την ταχύτητα διαχωρισμού. 

 Το δοχείο συλλογής να φέρει οπτική ένδειξη επιπέδου πλήρωσης  

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE. 

 

8.2  Να είναι συμπαγής σε μέγεθος ώστε να καταλαμβάνει το μικρότερο 

δυνατό χώρο και να συνοδεύεται από ειδικό προστατευτικό κουτί 

κάλυψης. 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

1. Οι προσφερόμενες οδοντιατρικές έδρες και όλες οι παρελκόμενες συσκευές θα 

καλύπτονται από τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα αρχίζει από 

την ημερομηνία που το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία και η εταιρεία έχει 

εκπληρώσει όλες τις προδιαγραφές και στην οποία θα περιλαμβάνονται:  

I. Όλες οι επισκευές, αντικαταστάσεις ανταλλακτικών και αναλωσίμων χωρίς 

καμία επιβάρυνση (εκτός των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες υπάρχει 

η υπαιτιότητα του χρήστη). 

II. Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας για την 

επισκευή βλαβών με ανταπόκριση της εταιρίας εντός 24 ωρών  
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III. Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος ή 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει : 

 Έλεγχο ορθής λειτουργίας του οδοντιατρικού μηχανήματος. 

 Έλεγχο και καθαρισμό βαλβίδων από άλατα 

 Έλεγχο λειτουργίας του μοτέρ 

 Έλεγχο και μέτρηση του παρεχόμενου αέρα από τον αεροσυμπιεστή  

 Έλεγχο και καθαρισμό των φίλτρων αέρος 

 Έλεγχο λειτουργίας της έδρας 

 Έλεγχο και καθαρισμό των χειρολαβών 

 Έλεγχο κορδονιών και καλωδιώσεων για τυχόν φθορές 

 Έλεγχο σιελαντλίας 

 Έλεγχο όλων των παρελκόμενων εξαρτημάτων 

Επίσης ο προμηθευτής θα καταθέσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προσφορά για την ετήσια συντήρηση του 

οδοντιατρικού συγκροτήματος μετά τη λήξη της εγγύησης μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας 

συμπεριλαμβανόμενων όλων των ανταλλακτικών 

2. Το προσφερόμενο οδοντιατρικό συγκρότημα και όλες οι προσφερόμενες συσκευές θα 

διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark 

3. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς 

αποκατάσταση βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν, από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 

ειδοποίησης της Μονάδας Υγείας ή του Κέντρου Υγείας και εντός 24ώρου το αργότερο. 

4. Ο τεχνικός της εταιρείας υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service report) 

μετά από κάθε επίσκεψη, είτε για συντήρηση είτε για επισκευή βλάβης στο οποίο θα 

αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και θα τηρείτε βιβλίο Service 

για κάθε μηχάνημα. 

5. Μετά την παραλαβή, θα εκπαιδευτούν οι γιατροί και το προσωπικό στην χρήση, στο χώρο 

εγκατάστασης. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης και η διάρκεια της, θα καθορισθούν 

εγγράφως προς τα άμεσα ενδιαφερόμενα Τμήματα, εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση.  

6. Με την παράδοση θα χορηγηθούν και τα εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 

φροντίδας (service manuals). 

7. Η κάλυψη των μηχανημάτων σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον δεκαπενταετής, 

 

Η προσφορά οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα, που θα αποδεικνύονται με 

την προσκόμιση αντιγράφων των αντίστοιχων πιστοποιητικών: 

 Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και 

ΙSΟ 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Τ.Π. οικ./1348/04. 

 Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να 

βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό προμηθευτής υπάγεται σε 

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 1 1 7/2004(ΦΕΚ 

82 Α) και Π.Δ.15/2006 (ΦΕΚ 12 Α). 
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 Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο εγγύησης καλής και ασφαλούς 

λειτουργίας.  

 Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και 

ανταλλακτικά. 

 Βεβαίωση από τον Προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες αποκατάστασης 

βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου) και ότι θα είναι διαθέσιμα τα 

ανταλλακτικά για 15 τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα.  

 Η παράδοση και η εγκατάσταση του μηχανήματος πρέπει να γίνει στο χώρο των 

μονάδων υγείας και ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος από 90 

ημέρες. 

 Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης (user manual) 

στα ελληνικά και εγχειρίδιο σέρβις (service manual) κατά προτίμηση στα 

ελληνικά. Η προϋπόθεση αυτή είναι καθοριστική για την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου παραλαβής.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Συμφωνία 

των 

προσφερόμ

ενων 

υλικών με 

τις τεχνικές 

προδιαγρα

φές όπως 

αυτές 

καθορίζοντ

αι στη 

διακήρυξη 

1.Oδοντιατρική έδρα  

(Πιστοποιήσεις, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, 

τεχνικά χαρακτηριστικά)  

 

2.Kάθισμα ιατρού  

(Ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, τεχνικά 

χαρακτηριστικά)  

 

3.Δονητής αμαλγάματος  

(Πιστοποιήσεις, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, 

τεχνικά χαρακτηριστικά) 

 

4.Αεροσυμπιεστής - Κομπρεσέρ  

(Πιστοποιήσεις, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, 

τεχνικά χαρακτηριστικά) 

 

5.Συσκευή Φωτοπολυμερισμού  

(Πιστοποιήσεις, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, 

τεχνικά χαρακτηριστικά) 

 

6.Αυτόκαυστος Κλίβανος  

(Πιστοποιήσεις, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, 

τεχνικά χαρακτηριστικά) 

 

7.Διαχωριστής αμαλγάματος 

(Πιστοποιήσεις, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα, 

τεχνικά χαρακτηριστικά) 

 

 8.Χειρουργική αναρρόφηση  

  

ΟΜΑΔΑ Β  :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

1 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης   

2 Χρόνος παράδοσης των υλικών   

3 

Κόστος ετήσιου συμβολαίου πλήρους συντήρησης (μετά την λήξη της 

εγγύησης καλής λειτουργίας) συμπεριλαμβανόμενων όλων των 

ανταλλακτικών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

         
ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

 Του :   ……………… [ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία επιχείρησης] 

 Έδρα : ……………… 

 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : ………………  

 Νόμιμος εκπρόσωπος [αν υπάρχει] : ……………….. , σύμφωνα με ……………… [το 

νομιμοποιητικό έγγραφο] 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την υπ' αρ. 

………………………….. Πρόσκληση. 

 

Το αντικείμενο που αφορά η Προσφορά είναι ……………… [ακριβής περιγραφή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης]  

Δηλώνω ανεπιφύλακτα τα εξής: 

- ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης, ότι η 

Προφορά μου πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και ότι 

δεσμεύομαι να μην ενεργήσω κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

- ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

- ότι η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από την 

επομένη της διενέργειας της διαδικασίας, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 

97 § 4 του Ν. 4412 / 2016, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα βρίσκομαι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα 

στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, 





 32

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που 

αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, 

- ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία (Κανονισμός Ε.Ε. 2016 / 

679) - δημοσιοποίηση προσωπικών μου δεδομένων με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική 

Νομοθεσία, 

- ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή, 

- ότι κάθε αποδεικνυόμενη ενημέρωσή μου που είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω δηλωθέντα 

στοιχεία μου πληροί τους όρους του Νόμου. 

- ότι θα προσκομίσω αμέσως όποια έγγραφα μού ζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και 

αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, 

- ότι (εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος) θα προσκομίσω όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 

 

Για όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1599 / 

1986 σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

…………… , …-…-202 

              Ο Προσφέρων 

   ( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Απευθείας ανάθεση [με τη διαδικασία των άρ.50 & 53 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ Α΄36)]  για 
την προμήθεια οδοντιατρικής μονάδας για το Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου  συνολικού 

προϋπολογισμού μέχρι είκοσι χιλιάδων € (20.000,00 €)   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

         
  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του :   ………………………………………………… 

Έδρα : ………………………………………………… 

Προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. : …………………… ευρώ (……… €). 

Φ.Π.Α.: (… %) : …………………… ευρώ (……… €). 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με Φ.Π.Α., ποσοστού … %) : …………………… ευρώ (……… €).  

Λοιποί όροι της οικονομικής προσφοράς: 

 

 

1) Η προσφορά αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. 

2)  Η τιμή περιλαμβάνει κατά περίπτωση και τη μεταφορά των μηχανημάτων σε περίπτωση που 

απαιτηθεί συντήρησή τους εκτός του Διοικητηρίου. Επίσης, την παράδοση των αναλωσίμων κ.λπ., 

ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς καμία επί πλέον επιβάρυνση.  

3) Η εκτέλεση της Σύμβασης θα γίνει όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης, 

εκτός αν η Π.Ε.Χ. ορίσει άλλο χώρο και ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως τον ανάδοχο ή αν 

συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. 

 

…………. , … / … / 2022 

Ο Προσφέρων 

( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 
 
 




