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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχυδρομική Δ/νση: 3
ο
 χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών  

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285 

Πληροφορίες: Πλατάκης Μιχάλης 

Τηλέφωνο: 2813404424 

Fax: 2810331570 

Εmail: supplies@hc-crete.gr 

Ηράκλειο, 22/07/2019 

    Αρ. πρωτ.: 14385 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

πολιτών για  οδοντιατρική – στοματολογική περίθαλψη με τη παροχή 

οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται 

από την 7
η
 Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ.  

631/22-07-2019 Απόφαση Διοικήτριας της 7
ης

 Υ.ΠΕ Κρήτης εγκρίθηκε η πρόσκληση 

σύναψης σύμβασης με ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη 

και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.   

Ως εκ τούτου καλούνται, έως την Παρασκευή, 6/9/2019 και ώρα 15:00 οι 

ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν στην υπηρεσία (3
ος

 όροφος - Γραφείο πρωτοκόλλου, 

3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης) σε 

σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά 

και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω  δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση Σύναψης Σύμβασης (φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα) σύμφωνα 

με τα συνημμένα πρότυπα 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος:  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της 7
ης

 Υ.ΠΕ Κρήτης για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του σύμβασης 

που θα συναφθεί με τον ενδιαφερόμενο.  

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
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εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του ενδιαφερομένου και της 7
ης

 

Υ.ΠΕ Κρήτης 

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 

τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 Αποδέχεται την ανάρτηση των εταιρικών του  στοιχείων (επωνυμία,  δ/νση  έδρας, 

τηλέφωνο κ.λπ.) στα  ειδικά πληροφοριακά έντυπα και στην ιστοσελίδα της 7
ης

 

ΥΠΕ Κρήτης, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και των υπόλοιπων ασφαλιστικών φορέων 

(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) 

 Τις εργασίες για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συνάψει σύμβαση 

σύμφωνα με την παρακάτω λίστα: 

1.  οδοντο-προσθετικών εργασιών  

2. μεταλλικών σκελετών  

3. ορθοδοντικών μηχανημάτων  

 

(Σημειώνεται ότι υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση) 

 

3.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την 

υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικασθεί για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Σημειώνεται ότι: 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου  αφορά : 

i. τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE,  

ii. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

iii. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Συνεταιρισμός 

iv. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους 

του. 

 

- Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ο 

ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

5. Σε περίπτωση ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση Α.Ε, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
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νομικού προσώπου. 

6. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (και συνέχισης λειτουργίας όπου απαιτείται) 

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη όπως αυτή προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

8. Βεβαίωση από το τοπικό παράρτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Οδοντοτεχνικών. 

 

Στον κλειστό φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :  

  Αναθέτουσα Αρχή : 7
η
 Υ.ΠΕ. Κρήτης 

  Αίτηση για σύναψη σύμβασης με οδοντοτεχνίτες- οδοντοτεχνικά εργαστήρια 

  Στοιχεία Αποστολέα : 

 Επωνυμία  

 Διεύθυνση 

 Αριθμός τηλεφώνου 

 Αριθμός τηλεμοιοτυπίας ( faχ ) 

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 

Τονίζεται ότι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν από την Υπηρεσία μετά την 

ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα αξιολογούνται και θα 

επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την 

σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την Διοικήτρια της 7
ης

 Υ.ΠΕ Κρήτης αναφορικά με 

την πληρότητα των αιτήσεων και την δυνατότητα υπογραφής σχετικών συμβάσεων. 

Στην συνέχεια η Διοικήτρια της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης ή 

απόρριψης των αιτήσεων και εντός είκοσι ημερών από την ειδική έγγραφη πρόσκληση 

του ενδιαφερομένου, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της 

οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΗΣ 7
ης

 Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

α.α 

 

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Συνημμένα:  

1. Σχέδιο σύμβασης  

2. Αίτηση Σύναψης Σύμβασης φυσικού προσώπου  

3. Αίτηση Σύναψης Σύμβασης νομικού προσώπου   
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Στο Ηράκλειο - Κρήτης σήμερα  την  .… του μηνός …………………… 2019, μεταξύ 

των παρακάτω συμβαλλομένων: 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την 

επωνυμία «7
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο χλμ Εθν. Οδού 

Ηρακλείου Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500, τηλ. 2813404400, fax 

2810331570, Ε-mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, κα Μαυρομμάτη Ελένη το οποίο στο 

εξής και για συντομία θα αναφέρεται ως «α’ συμβαλλόμενος» και 

2. Του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου …………………επί της οδού ……………., Τ.Κ.…., 

………, νομίμως λειτουργούντος δυνάμει της υπ΄ αρ. …………………… άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας, με ΑΦΜ ………………….., ΔΟΥ ……………, νομίμως εκπροσωπούμενο από 

κοινού από τους κ. ………, κατοίκου …………….,  οδός ………… και ΑΦΜ …………….. 

και κ. ……., κατοίκου …………, οδός ……………. και ΑΦΜ ……………  που ασκούν το 

επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, ο οποίος στο εξής και για συντομία θα αποκαλείται «β΄ 

συμβαλλόμενος» 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Ο β΄ συμβαλλόμενος, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνεργάζεται με τα Κέντρα Υγείας της Υ.ΠΕ για την κατασκευή των 

παρακάτω εργασιών που του αναθέτουν και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του 

παρόντος. 

 

1. οδοντο-προσθετικών εργασιών  

2. μεταλλικών σκελετών  

3. ορθοδοντικών μηχανημάτων  

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Οι β’ συμβαλλόμενος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει από τα Κέντρα Υγείας 

της ΥΠΕ, αποτυπώματα ή εκμαγεία κ.λ.π. και να κατασκευάζει ή να επισκευάζει στο χώρο του 

εργαστηρίου του, τις εργασίες που με τη σύμβαση αυτή αναλαμβάνει να εκτελεί, με δικά του 
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μέσα και υλικά.  

ΑΡΘΡΟ  3 

Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες που ανατίθενται από τα Κέντρα Υγείας των ΥΠΕ είναι 

1. Ολικές οδοντοστοιχίες άνω και κάτω γνάθου 

2. Μερικές οδοντοστοιχίες άνω ή κάτω γνάθου 

3. Αναγομώσεις ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών 

4. Συγκόλληση σπασμένων ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών 

5. Προσθήκη ή αντικατάσταση οδόντων 

Οι μεταλλικοί σκελετοί που ανατίθενται από τα Κέντρα Υγείας των ΥΠΕ είναι 

1. Μεταλλικοί σκελετοί για μερικές οδοντοστοιχίες άνω και κάτω γνάθου 

2. Μεταλλικές προεκτάσεις σε μεταλλικούς σκελετούς 

3. Συγκόλληση σπασμένων μεταλλικών σκελετών 

Τα ορθοδοντικά μηχανήματα που ανατίθενται από τα Κέντρα Υγείας των ΥΠΕ είναι 

της άνω ή της κάτω γνάθου με προσθήκη εξελίκτρας ή χωρίς. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Στον β΄ συμβαλλόμενο απαγορεύεται να αναθέτει την κατασκευή των εργασιών τις οποίες 

αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή να εκτελέσει, σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός του 

εργαστηρίου του, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Η παράβαση του 

όρου αυτού χαρακτηρίζεται σοβαρή και συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης με την 

ΥΠΕ, μη δυνάμενου του β΄ συμβαλλόμενου να συνάψει στο μέλλον νέα σύμβαση με 

αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ  5 

Η αμοιβή του β΄ συμβαλλόμενου για τις εργασίες που εκτελεί και αναφέρονται στο 

άρθρο 1 και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας, συμφωνείται ανά 

τεμάχιο με τις τιμές που καθορίζει η υπ’ αρ. Γ5β/Γ.Π.οικ. 8988/04-02-2019 (Β’ 384) 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, ως εξής : 

 

Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ 

• Παραλαβή εργασίας και κατασκευή εκμαγείου 2,50 

• Κατασκευή εκμαγείου αντιγραφής (όχι μηχανήματα) 10,00 

• Ατομικό δισκάριο 10,00 

• Κατασκευή εκμαγείου εμφυτευμάτων  15,00 

• Διαγνωστική σύνταξη ανά δόντι 2,00 

• Απομίμηση ούλων ανά δόντι 2,00 

Β. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ  ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ 

• Βασική πλάκα από ακρυλικό με τόξα καταγραφής 10,00 

• Σύνταξη ολικής ή μερικής οδον/χίας (πάνω από 6 δόντια) 45,00 

• Σύνταξη μερικής μέχρι 6 δόντια 40,00 

• Όπτηση ολικής ή μερικής (πάνω από 6 δόντια) 45,00 

• Όπτηση μερικής μέχρι 6 δόντια 40,00 

• Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας με δόντια 

το τεμάχιο 
85,00 
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• Αναγόμωση ολικής ή μερικής με εν θερμώ ακρυλικό 30,00 

• Αλλαγή βάσης ολικής 50,00 

• Συρμάτινο άγκιστρο 10,00 

• Επιδιόρθωση ολικής οδον/χίας (συγκόλληση κ.λπ.) 25,00 

• Τοποθέτηση δοντιών (για κάθε δόντι) 5,00 

• Νάρθηκες από σκληρό ακρυλικό χειρουργικοί - σύγκλισης - 

ανακούφισης (βρυγμού) 
70,00 

Γ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ  ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ 

• Συγκρατικό μηχάνημα τύπου Hawley Wraparound 40,00 

• Λειτουργικό μηχάνημα τύπου Activator ή Bionator 60,00 

• Λειτουργικό μηχάνημα τύπου Frankel I, II, III  70,00 

• Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς εξέλυκτρα (ανά τεμάχιο) 35,00 

• Για κάθε εξέλυκτρα 5,00 

Δ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ  ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ 

• Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας 65,00 

• Άγκιστρο μονό 15,00 

• Άγκιστρο διπλό 20,00 

• Άγκιστρο τριπλό  25,00 

• Προέκταση μετάλλου για κάθε δόντι 10,00 

• Μασητική μεταλλική 10,00 

• Άγκιστρο συνέχειας 10,00 

• Συγκόλληση μερ. μετ. οδοντοστοιχίας 15,00 

Ε. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ 

• Στεφάνη ακρυλική μεταβατική 15,00 

• Στεφάνη ολική χυτή 20,00 

• Στεφάνη μεταλλοακρυλική ανά δόντι 35,00 

• Στεφάνη μεταλλοκεραμική ανά δόντι 52,00 

• Άμεση ανασύσταση μύλης με χυτό άξονα -μεταλλικό 20,00 

• Έμμεση ανασύσταση μύλης με χυτό άξονα-μεταλλικό 25,00 

• Ένθετο άμεσο - μεταλλικό 20,00 

• Ένθετο έμμεσο - μεταλλικό 25,00 

• Στεφάνη γαλβανοκεραμικής 85,00 

• Στεφάνη ολοκεραμική 80,00 

• Στεφάνη τηλεσκοπική α και β 50,00 

• Τοποθέτηση συνδέσμου 15,00 

• Απλή διαμόρφωση στεφάνης στον παραλληλιστή 10,00 

• Εργασία επί εμφυτεύματος (φρεζάρισμα)  20,00 

* Εργασίες με ευγενή μέταλλα, χρεώνεται η αξία του μετάλλου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Για την πληρωμή του β΄ συμβαλλόμενου απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή των 

δικαιολογητικών που αφορούν τις εκτελεσμένες εργασίες στην Υ.ΠΕ και η τελευταία 
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θα τα υποβάλλει στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ μαζί με την κατάθεση των πρωτότυπων 

παραστατικών, σε κλειστό φάκελο με τις εργασίες  κάθε μήνα, σε σημείο που θα ορίζει 

κάθε φορά ο ΕΟΠΥΥ.    

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Τα Κέντρα Υγείας της ΥΠΕ υποχρεούνται να εκδίδουν και να παραδίδουν στον β΄ 

συμβαλλόμενο ταυτόχρονα με την ανάθεση της εργασίας, παραπεμπτικό σημείωμα 

(εντολή) του Οδοντιάτρου για τον κάθε ασθενή, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός 

του παραπεμπτικού σημειώματος, το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου για τον οποίο 

προορίζεται η εργασία, ο αριθμός μητρώου του ασθενή (ΑΜΚΑ), το είδος της εργασίας 

και η ημερομηνία ανάθεσης στο εργαστήριο, η επωνυμία του β΄ συμβαλλόμενου, η 

ημερομηνία παράδοσης από τον β΄ συμβαλλόμενο, καθώς και τυχόν οδηγίες ή 

παρατηρήσεις. Το παραπεμπτικό σημείωμα υπογράφεται κατά την παραλαβή της 

εργασίας και παραδίδεται στον β΄ συμβαλλόμενο, προκειμένου να το επισυνάψει στα 

πρωτότυπα παραστατικά που θα υποβάλλει στην οικεία ΥΠΕ για πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει τις εργασίες που του ανατίθενται εντός 

τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται ως εξής : 

1. Για ολική ή μερική οδοντοστοιχία ολοκληρωμένη εντός δώδεκα (12) εργασίμων 

ημερών, συνυπολογιζομένων των ενδιάμεσων δοκιμών σε συνεννόηση με το 

Κέντρο Υγείας 

2. Για το μεταλλικό σκελετό, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

3. Για επιδιορθώσεις (συγκόλληση, προσθήκες), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

Ο β΄ συμβαλλόμενος τελεί υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου 

Στοματικής Υγείας του Κέντρου Υγείας της ΥΠΕ, όπως αυτός ορίζεται με απόφαση 

Διοίκησης της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης, και υπό τον έλεγχό του, σε ότι αφορά την εκτελούμενη 

εργασία και τα χρησιμοποιούμενα από αυτόν υλικά. 

Ειδικότερα ο β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται :  

1. Να χρησιμοποιεί κατάλληλα και αναγνωρισμένα υλικά (δόντια, κράματα 

μετάλλων), που έχουν την έγκριση του Ε.Ο.Φ., τα οποία οφείλει να δηλώνει και 

να προειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία για οποιαδήποτε αλλαγή που 

πρόκειται να κάνει στη χρήση των παραπάνω υλικών 

2. Να τηρεί με απόλυτη ακρίβεια τις γραπτές οδηγίες του παραπεμπτικού 

σημειώματος του Οδοντιάτρου 

3. Να εκτελεί το ανατιθέμενο σ’ αυτόν έργο, κατά τρόπο άριστο από πλευράς 

τεχνικής κατασκευής το οποίο θα ελέγχεται τόσο πάνω στα εκμαγεία, όσο και 

στο στόμα του ασθενούς, στα στάδια των δοκιμών 

4. Να τηρεί τις τιθέμενες προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών στην 7
η
 ΥΠΕ Κρήτης, καθώς και να ακολουθεί τις οδηγίες της 

7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης προκειμένου για την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή αυτών 

στον ΕΟΠΥΥ. 
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Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία από τον υπεύθυνο θεράποντα οδοντίατρο, σ’ 

οποιοδήποτε στάδιο επιδιόρθωση ή επανεπισκευή, αυτή γίνεται χωρίς καμία επί πλέον 

επιβάρυνση πλην του αρχικού αποτυπώματος. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

Κάθε παράβαση του β΄ συμβαλλόμενου οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, 

αποτελεί λόγο διακοπής της ανάθεσης σ’ αυτόν εργασιών, τουλάχιστον επί τρίμηνο. Η 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλικών και η ανάθεση της κατασκευής των εργασιών που 

με τη σύμβαση αυτή αναλαμβάνει να εκτελεί ο β΄ συμβαλλόμενος σε τρίτους εκτός του 

εργαστηρίου του, χαρακτηρίζονται σοβαρές παραβάσεις και συνιστούν λόγο 

καταγγελίας της σύμβασης χωρίς προειδοποίηση μη δυνάμενου του β΄ συμβαλλόμενου 

να συνάψει στο μέλλον νέα σύμβαση με την ΥΠΕ, η οποία επιφυλάσσεται για κάθε 

δικαίωμά της, από ζημιά που τυχόν προξενήθηκε. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

επέρχονται με απόφαση της Υ.ΠΕ, κατόπιν εγγράφου και επαρκώς αιτιολογημένης 

έκθεσης/εισήγησης των αρμοδίων οργάνων των Κέντρων Υγείας, που  κοινοποιείται 

στον β΄ συμβαλλόμενο.  

Ο, δε, β’ συμβαλλόμενος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της 

παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  11 

Η παραλαβή των ανατιθεμένων στον β΄ συμβαλλόμενο οδοντοπροσθετικών εργασιών 

και μεταλλικών σκελετών καθώς και η παράδοσή τους, θα γίνεται σε ημέρες και ώρες 

που καθορίζονται από τα Κέντρα Υγείας της ΥΠΕ στα γραφεία τους, με ευθύνη του β΄ 

συμβαλλόμενου, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκτός του μήνα κατά τη διάρκεια του 

οποίου το εργαστήριο παραμένει κλειστό λόγω διακοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ  12 

Η ΥΠΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει στο χώρο του εργαστηρίου, οποτεδήποτε το κρίνει 

σκόπιμο και χωρίς καμία προειδοποίηση, την ορθή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

αυτής. Ο δε β΄ συμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση που θα 

ζητηθεί για το σκοπό αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ  13 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της παρούσας και 

για τρία (3) συνολικά έτη. 

Η Υ.ΠΕ δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις με το αυτό αντικείμενο και με άλλους 

οδοντοτεχνίτες που έχουν το οδοντοτεχνικό τους εργαστήριο στην  ίδια περιοχή που έχει 

την επαγγελματική του εγκατάσταση ο β΄ συμβαλλόμενος.  

Τα Κέντρα Υγείας της Υ.ΠΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναθέτουν ισόποσα 

στους συμβεβλημένους κατασκευαστές, τις ανάλογες εργασίες. 



10 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14 

Τόσο η ΥΠΕ όσο και ο β΄ συμβαλλόμενος μπορούν να καταγγείλουν την σύμβαση 

οποτεδήποτε. Υποχρεούνται όμως να ειδοποιήσουν εγγράφως το συμβαλλόμενο μέρος, 

δύο (2) μήνες πριν, εκτός της περίπτωσης που ορίζεται ρητά στα άρθρα 4 και 10 της 

παρούσας σύμβασης. 

 

Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπεγράφησαν νόμιμα. 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 7
Η

 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 

        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ  
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) 

Προς: 7η ΥΠΕ Κρήτης 

 

Ο κάτωθι οδοντοτεχνίτης (φυσικό πρόσωπο): 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ  

 

ΟΝΟΜΑ  

  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

  

 

ΑΦΜ  

   

ΔΟΥ  

  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

 

ΠΟΛΗ  

   

ΤΚ  

   

ΝΟΜΟΣ  

  

ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  FAX    

EMAIL    

 

προκειμένου να συνάψω σύμβαση με την 7η ΥΠΕ Κρήτης, υποβάλλω συνημμένα τα 

κάτωθι:   

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

Ημερομηνία:      ……/…./……. 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ) 

Προς: 7η ΥΠΕ Κρήτης 

Το κάτωθι νομικό πρόσωπο : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

  

  

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

  

  

 

ΑΦΜ  
  

 

ΔΟΥ  

  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΠΟΛΗ  
  

 

ΤΚ  

   

ΝΟΜΟΣ  

  

ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
  

 

FAX  

  

EMAIL  

ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΟΝΟΜΑ    

ΕΠΩΝΥΜΟ    

ΑΦΜ    ΔΟΥ    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΠΟΛΗ    ΤΚ    ΝΟΜΟΣ    

ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
  FAX    

EMAIL    

προκειμένου να συνάψει σύμβαση με την 7η ΥΠΕ Κρήτης, υποβάλλει συνημμένα τα 

κάτωθι:   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Ημερομηνία:      ……/…./……. 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 

 


