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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  Προμήθειας Εξωσυμβατικού  Είδους 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην Απολύμανση και 
Αντικατάσταση οδοντιατρικών σωληνώσεων του οδοντιατρικού μηχανήματος των 
Εξωτερικών Ιατρείων - τύπου   SYNCRUS  GLX, του  Οίκου GNATUS,  s.n 4407207006,  FAB: 
30.11.2006   για τις ανάγκες του Γ.Ν.Π.Π. με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο 
διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών.] 
 
Εκτιμώμενος Προυπολογισμός: Χίλια οχτακόσια εξήντα ευρώ (1.860,00€) 
 
Σχετ. Την  υπ.αριθμ. 6499/24-6-2021 Απόφαση Αν. Διοικήτριας (ΑΔΑ:ΩΚΞΓ469Η24-ΤΚΖ) 
 
Απολύμανση και Αντικατάσταση οδοντιατρικών σωληνώσεων του οδοντιατρικού 

μηχανήματος των Εξωτερικών Ιατρείων - τύπου   SYNCRUS  GLX, του  Οίκου GNATUS,  s.n 

4407207006,  FAB: 30.11.2006  η οποία θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

 
Α. έλεγχο και συντήρηση (αλλαγή φίλτρων) οδοντιατρικής έδρας και απολύμανση για την 
αποφυγή της λεγεωνέλλας.  
 
Β. Εγκατάσταση συστήματος απολύμανσης οδοντιατρικών σωληνώσεων  
 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: 
 

1) Να καταθέσει αναλυτική περιγραφή του εν λόγω συστήματος και να προβεί σε 

αναφορά προτεινόμενων απολυμαντικών. 

 

2) Να καταθέσει κατάλογο εγκατάστασης παρόμοιων συστημάτων σε οδοντιατρικά 

μηχανήματα δημόσιων ή ιδιωτικών θεραπευτηρίων. 

 

3) Να εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό εγκατάστασης μετά το πέρας των εργασιών. 

 

4) Να προσέλθει στο χώρο, πριν την κατάθεση της σχετικής προσφοράς, προκειμένου 

να διαπιστώσει την πιθανότητα ανάγκης επεμβάσεων -στο χώρο ή στο μηχάνημα- 

που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος απολύμανσης, 



σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Διαθέσιμες στο: 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/08/ma-nosokomeia-odigies-6.pdf ) 

 
 

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες     ανώτατες τιμές (αν 
υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι 
ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 
2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ). 
Πληροφορίες: Κο Ι. Κουτσούκος (Οδοντίατρος)  τηλέφωνο:  213-2052214  
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail 
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     2-7-2021   &    ώρα  09:00 π.μ. 
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. 
 
  

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 
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