
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την με απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια 
οδοντιατρικού υλικού (CPV: 33141800-8) για τις ανάγκες των οδοντιατρείων των Δημοτικών 
Ιατρείων για δύο έτη. Όλα τα υλικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι 
απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των οδοντιατρείων των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου 
Αθηναίων. 
 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.990,57 € 
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό 
προϋπολογισμού με Κ.Α. 6631.003.  
 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, με προσφορά κατά άρθρο. 
 

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται τμηματικά και εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ και καθ’ όλη 
την διάρκεια της, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ιατρείων. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς 
τον προμηθευτή. Ως τόπος παράδοσης, ορίζεται η αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο 
Δημοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σμιθ (Ν. Κόσμος). 
 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:   
Όλες οι επιχειρήσεις ή καταστήματα εμπορίας οδοντιατρικού υλικού. 
 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή: Όλα τα οδοντιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Ο.Φ. ή/και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ). Όλα τα είδη θα φέρουν τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται (CE ή άλλες) 
και θα βρίσκονται σε καινούργια συσκευασία, άθικτη και αναλλοίωτη, στην οποία θα 
αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως ή ενδεδειγμένη ημερομηνία χρήσης (για όσα είδη 
προβλέπεται).  
Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν τον κατά το δυνατό μακρότερο χρόνο λήξεως, να είναι 
πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 
τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Σόλωνος 78  
Ταχ. Κώδικας : 106 80  
Πληροφορίες : Κα Σπυριδάκη  
Τηλέφωνο : 210-3626396  
Φαξ : 210-3626869  
      



 
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ευαγγελία Σπυριδάκη                        Ανδριάνα Καρούσου                Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος 


