
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

         Πειραιάς 05/09/2018 

         Αρ. Πρωτ. 42029 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για  

οδοντιατρική – στοματολογική περίθαλψη με την παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από 

τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, σας 

γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ.  42025/05-09-2018 Απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ 

Πειραιώς και Αιγαίου 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 για την 

παροχή οδοντοτεχνικών εργασιών και αφορά τις Μονάδες Υγείας αρμοδιότητας της γεωγραφικής 

περιφέρειας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.   

Ως εκ τούτου καλούνται, έως την Πέμπτη 27/09/2018 οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλουν στην Κεντρική Υπηρεσία της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Διεύθυνση Θηβών 196-

198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33 αίτηση σύναψης σύμβασης. Η αίτηση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού/νομικού προσώπου, άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.  

Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες που ανατίθενται είναι: 

1. Ολικές οδοντοστοιχίες άνω και κάτω γνάθου 

2. Μερικές οδοντοστοιχίες άνω και 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 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 είναι της άνω ή της κάτω γνάθου με προσθήκη εξελίκτρας ή χωρίς. 

 

Η αμοιβή του συμβαλλόμενου για τις εργασίες που θα εκτελέσει συμφωνείται ανά τεμάχιο με τις 

τιμές που καθορίζει η υπ’ αρ. Υ7γ/Γ.Π/116100 (ΦΕΚ Β’ 1502/11.10.2006) και είναι η εξής: 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Παραλαβή εργασίας, κατασκευή εκμαγείου, το τεμάχιο  0,49 € 

Ατομικό δισκάριο εξ ακρυλικού, το τεμάχιο  6,16 € 

 

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ 

Βασική πλάκα με τόξα καταγραφής εξ ακρυλικού, το τεμάχιο  6,16 € 

Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας μεθ’ οδόντων, το τεμάχιο 41,09 € 

Αναγόμωση ολικής ή μερική εν θερμώ από ακρυλικό, το τεμάχιο 11,09 € 

Επιδιόρθωση ολικής οδοντοστοιχίας, το τεμάχιο  10,28 € 

Τοποθέτηση οδόντος για κάθε δόντι, το τεμάχιο   2,46 € 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ  

Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας συν την αξία του μετάλλου, το 

τεμάχιο 
41,09€ 

 

 

 



ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Προσθήκη αγκίστρου μονού, το τεμάχιο  4,93 € 

Προσθήκη αγκίστρου διπλού, το τεμάχιο  8,22 € 

Προέκταση μεταλλική   6,16 € 

Συγκόλληση σπασμένου μεταλλικού σκελετού    10 € 

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς εξελίκτρα, το τεμάχιο  27,52 € 

Για κάθε εξελίκτρα   2,46 € 

 

Για πληροφορίες, Νίκος Μπελέσης τηλ: 2132004275 email:  mpelessis@2dype.gr 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
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