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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ο ∆ιοικητής
Της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3527/2007 «Κύρωση
συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
2.Τις διατάξεις του Ν. 4238/17-2-14 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΠΕ∆Υ), αλλαγή
σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/2014).
3. Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 ( ΦΕΚ115/τ.Α’/07-08-2017) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 10 «Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας»

4. Την υπ’αρίθµ . Α2β/ Γ.Π.οικ.34897/09.05.2017ΥπουργικήΑπόφαση(ΦΕΚ223/ΥΟ∆∆/15.05.2017)
που αφορά την ανανέωση της θητείας του κ. Κίρκου Γιώργου ως ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας)
5. Τον υπ’αρίθµ. (ΕΕ) 2016/679 Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
6. Την υπ’αρίθµ. ∆Α2Α/Φ810/1290/οικ. 30264 από 06-07-2018 υπογεγραµµένη σύµβαση µεταξύ
ΕΟΠΥΥ και της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας) παραρτήµατα 2 και 3 αναφορικά µε «Ειδικοί όροι σύµβασης
παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών» και «του αντικειµένου της σύµβασης εκτέλεσης οδοντιατρικών
πράξεων» αντιστοίχως, τα οποία αποτελούν επέκταση της από 30-12-2015 υφιστάµενης σύµβασης
εκτέλεσης ∆ιαγνωστικών εξετάσεων – Ιατρικών Πράξεων.
7.Την υπ’αρίθµ. Υ7γ/Γ.Π/οικ.116100/06 (ΦΕΚ 1502Β/11.10.2006) «Αναπροσαρµογή του
τιµολογίου οδοντοτεχνικών εργασιών
8. Την υπ’αρίθµ. 955/21.09.2018(Α∆Α: 6ΤΩΛΟΡΕΠ-ΗΝΤ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ(Μακεδονίας) περί έγκρισης της διαδικασίας διενέργειας µε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη
σύναψη συµβάσεων «Εκτέλεση οδοντοτεχνικών εργασιών» µε ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως
επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια

για τις ανάγκες της 3ης

ΥΠΕ(Μακεδονίας)»
9.Την υπ’αρίθµ. 34430/21.09.2018 (Α∆Α:7ΖΑΥΟΡΕΠ-8ΓΙ)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη σύναψη συµβάσεων της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας µε ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως
επαγγέλµατος

οδοντοτεχνίτες

και

οδοντοτεχνικά

εργαστήρια

για

την

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ης

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» για τις ανάγκες της 3 ΥΠΕ(Μακεδονίας, η οποία απέβη άγονη.
10.Την υπ’αρίθ. 62/01-02-2019 (Α∆Α:ΨΞΞΗΟΡΕΠ-ΣΗΖ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ(Μακεδονίας) .
11. Την υπ’αρίθµ. πρωτ. Γ5Β/Γ.Π. οικ. 8988/04-02-2019 (ΦΕΚ Β’/13-02-2019) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού µε θέµα: «Κοστολόγηση Οδοντοτεχνικών εργασιών» οδοντοτεχνικών
εργασιών
12. Την υπ’αρίθµ273/02-04-2019(Α∆Α:6Λ3ΒΟΡΕΠ-ΨΩ5)Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ(Μακεδονίας) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ(Μακεδονίας) µε την οποία εγκρίθηκε η
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη
σύµβασης µε ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά
εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές και
προϋποθέσεις λειτουργίας.
13. Την ανάγκη ενίσχυσης της προσβασιµότητας των πολιτών σε οδοντοπροσθετικές υπηρεσίες από τις
δοµές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
14. Την ανάγκη για παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δηµόσιες υγειονοµικές δοµές που
εποπτεύονται από την 3η ΥΠΕ(Μακεδονίας)

ΚΑΛΕΙ
Τους ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά
εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές και
προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύµβαση µε την 3η ΥΠΕ(Μακεδονίας) να
αποστείλουν έως Παρασκευή 03/05/2019…και ώρα 14:00µµ αίτηση σύναψης σύµβασης καθώς
και τα απαιτούµενα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.

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 3ης Υ.ΠΕ
Μακεδονίας για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση της σύµβασης που θα συναφθεί µε τον
ενδιαφερόµενο.

•

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

•

∆εν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του ενδιαφεροµένου και της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας

•

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.

•

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 σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014(ΦΕΚ74/Α/26-03-2014) η
ανωτέρων υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα(30) ηµερολογιακών
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, υπογράφεται από το νόµιµο
εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονοµικού φορέα µε ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση)
2.Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την 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/∆ΕΥ
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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο

είναι Α.Ε.
iii.

τα µέλη του ∆ιοικητικού 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.

3.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.
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 ∆ιευθύνων Σύµβουλος 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 νοµικού προσώπου.

5.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, όπως αυτή προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία.
6.Άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Τονίζεται ότι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν από την ως άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα δεν
θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδροµικά ή υποβάλλονται
προσωπικά στην 3η ΥΠΕ(Μακεδονίας) Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη σε κλειστό
φάκελο οποίος φέρει τα εξής στοιχεία παραλήπτη
3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αίτηση για σύναψη σύµβασης µε οδοντοτεχνίτες-οδοντοτεχνικά εργαστήρια
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή η οποία θα οριστεί από την 3η ΥΠΕ και η οποία είναι
αρµόδια για την σύνταξη σχετικής εισήγησης προς τον ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ(Μακεδονίας) αναφορικά
µε την πληρότητα των αιτήσεων και την δυνατότητα υπογραφής σχετικών συµβάσεων. Στην συνέχεια ο
∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας)θα εκδώσει σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων
και εντός είκοσι (20)ηµερών από την ειδική έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφεροµένου, υπογράφεται από
τα συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
(ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την …….. του µηνός …………………… 2019, µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων:
1.

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, µε την επωνυµία «3η

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ», Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, τηλ.

……………………, Ε-mail:3ype@3ype.gr, Α.Φ.Μ . 999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης

και

εκπροσωπείται νόµιµα από τoν ∆ιοικητή , κο Γιώργο Κ. Κίρκο 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
………………….., ∆ΟΥ ……………, 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 τις Μονάδες Υγείας των ΥΠΕ 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

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα υπογραφής της παρούσας σύµβασης εκ µέρους του
Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου είναι η προσκόµιση βεβαίωσης του Πανελληνίου Συλλόγου
Οδοντοτεχνιτών περί της νόµιµης λειτουργίας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι β’ συµβαλλόµενος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραλαµβάνει από τα Κέντρα Υγείας

της 3ης

ΥΠΕ(Μακεδονίας), 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 µέσα και υλικά.

ΑΡΘΡΟ 3
Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες που ανατίθενται από τις Μονάδες 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 τις Μονάδες 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 τις Μονάδες 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 όπως αυτές
καθορίζονται στη µε αρ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π.οικ. 8988/04-02-2019 (Β’384) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού

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 θα τα υποβάλλει στην εφαρµογή
e-∆ΑΠΥ 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
Οι Μονάδες Υγείας της ΥΠΕ υποχρεούνται να εκδίδουν και να παραδίδουν στον β΄ συµβαλλόµενο
ταυτόχρονα µε την ανάθεση της εργασίας, παραπεµπτικό σηµείωµα (εντολή) του Οδοντιάτρου σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή, 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 την Μονάδα 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 της
Μονάδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ 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

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία από τον υπεύθυνο θεράποντα οδοντίατρο, σ’ οποιοδήποτε στάδιο
επιδιόρθωση ή επανεπισκευή, η οποία οφείλεται σε κακοτεχνία του β’συµβαλλόµενου, 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, κατόπιν εγγράφου και επαρκώς
αιτιολογηµένης έκθεσης των αρµοδίων οργάνων των Μονάδων Υγείας, µε απόφαση των ∆ιευθυντών
αυτών, που κοινοποιείται στον β΄ συµβαλλόµενο.
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 τις Μονάδων
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 ΥΠΕ δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις µε το αυτό αντικείµενο και µε άλλα οδοντοτεχνικά εργαστήρια
στην ίδια περιοχή που έχει την επαγγελµατική του εγκατάσταση ο β’ συµβαλλόµενος, τα οποία οφείλουν
να έχουν βεβαίωση από το τοπικό παράρτηµα του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών περί νόµιµης
λειτουργίας τους. Οι Μονάδες Υγείας της ΥΠΕ αναλαµβάνουν την υποχρέωση να αναθέτουν ισόποσα
στους συµβεβληµένους κατασκευαστές, τις ανάλογες εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 14
Τόσο η ΥΠΕ όσο και ο β’ συµβαλλόµενος µπορούν να καταγγείλουν τη 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

ΑΡΘΡΟ 15

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια ενός (1)
έτους µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος µετά τη λήξη της προηγούµενης σύµβασης, µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕ

Ο Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

