
ΣΓΧΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

ΣΡΟΧΗΛΑΣΗΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 

 

 

1.  φγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ 
ΝΑΙ. Να ακαθενζεί ε πνμκμιμγία πνχηεξ 

θοθιμθμνίαξ 

2.  ήμακζε CE φμθςκα με ηεκ μδεγία 93/42/EEC 

3.  Δηαζηάζεηξ (mm) θαη βάνμξ (kg) Να ακαθενζμφκ 

4.  Σάζε ιεηημονγίαξ 220 V /50 Hz 

5.  Ιθακυηεηα ακαννυθεζεξ 50 lt/ min – μέγηζημ θεκυ 85% πενίπμο 

6.  
Ακηιία θαη θηκεηήναξ, ηθακήξ ηζπφμξ γηα ηεκ 

επίηεολε ηςκ ακςηένς 

Να δμζμφκ ζημηπεία,Να ακαθενζεί μ ηνυπμξ 

επίηεολεξ ημο θεκμφ 

7.  

Να πενηιαμβάκεη  δφμ θηάιεξ εονφζημμεξ ηςκ 3 

ή 4 litr , με ζφζηεμα εκαιιαγήξ ηεξ πνήζεξ 

ημοξ, εφθμιεξ μεηαθμνάξ θαη πνήζεξ, 

απμζηεηνχζημεξ. 

NAI ,Να ακαθενζεί 

 

 

8.  
Δοκαηυηεηα ζφκδεζεξ θηαιχκ θαη άιιςκ μίθςκ 

θαηαζθεοήξ 
NAI 

9.  
φζηεμα πνμζηαζίαξ απυ οπενπείιηζε- 

Φηαιίδημ οπενπείιηζεξ 

 

ΝΑΙ 

10.  
φζηεμα αζθαιείαξ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο 

πνήζηε θαη ηεξ ζοζθεοήξ (θίιηνα θηι) 

ΝΑΙ, Να πενηγναθεί 

 

11.  Γφθμιμξ θαζανηζμυξ θαη απμιφμακζε 
ΝΑΙ 

 

12.  
Πνμζανμμζμέκε ζε ηνμπήιαηε βάζε ορειήξ 

πμηυηεηαξ θαηαζθεοήξ 

Με ακηηζηαηηθμφξ ηνμπμφξθαη   ζφζηεμα 

πέδεζεξ. 

13.  
Δηάηαλε νφζμηζεξ ημο επηζομεημφ θεκμφ 

απυ ημ ειάπηζημ μέπνη ημ μέγηζημ 
ΝΑΙ 

14.  Όνγακμ έκδεηλεξ ημο επηηογπακυμεκμο θεκμφ ΝΑΙ, εοθνηκμφξ ακάγκςζεξ 

15.  Γγγφεζε Σνηχκ  εηχκ 

16.  Κάιορε ζε ακηαιιαθηηθά Γπηά έηε ημοιάπηζημκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

1. ΓΓΝΙΚΑ 

1.1. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα εθηειέζεη πιήνςξ ηεκ εγθαηάζηαζε ημο μεπακήμαημξ θαη κα ημ 

παναδχζεη ζε ιεηημονγία, με δηθυ ημο εηδηθεομέκμ θαη αζθαιηζμέκμ πνμζςπηθυ θαη δηθή ημο μιμθιενςηηθά 

εοζφκε, ζφμθςκα με ημοξ ηεπκηθμφξ & επηζηεμμκηθμφξ θακυκεξ, ημοξ θακμκηζμμφξ ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ, με 

ηηξ μδεγίεξ θαη ηα ζπέδηα ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο θαη ηέιμξ ηηξ μδεγίεξ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ ημο 

θμνέα, ζημ πχνμ πμο δηαζέηεη. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα πνεζημμπμηήζεη απμδεδεηγμέκα ημ 

ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ ημ μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ζηα δηθαημιμγεηηθά ηεξ πνμζθμνάξ, ημ δε Νμζμθμμείμ 

μθείιεη κα ειέγλεη ηε ζπεηηθή ζομμυνθςζε, χζηε κα δηαζθαιηζζμφκ ηα ζομθένμκηα ημο Δεμμζίμο. 

 

1.2. Η πανάδμζε-παναιαβή ημο μεπακήμαημξ (μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή) ζα γίκεη, με ηεκ εγθαηάζηαζε 

θαη ζε θαηάζηαζε πιήνμοξ ιεηημονγίαξ, ςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη απυ ηεκ ζπεηηθή θείμεκε κμμμζεζία. Οη 

πενηγναθυμεκεξ ζηε ζφμβαζε δοκαηυηεηεξ ημο μεπακήμαημξ ζα ειεγπζμφκ ζε θάζε πενίπηςζε με ηα 

απαηημφμεκα ενγαιεία θαη υνγακα μεηνήζεςκ θαη ειέγπμο, πάκημηε δε θαηά ηνυπμ ηεπκηθά άνηημ θαη υπμο 

αοηυ δεκ είκαη δοκαηυ ζε πναγμαηηθέξ ζοκζήθεξ, με ηεκ δηαδηθαζία ηςκ ελεηάζεςκ ζε αζζεκείξ (αθμνά ηεκ 

δηαδηθαζία μνηζηηθήξ παναιαβήξ). 

 

1.3. Όια ηα είδε θαη οιηθά, πμο ζα πνμζθμμίζεη μ πνμμεζεοηήξ ζημ Νμζμθμμείμ γηα ηεκ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηημονγία ημο οπυ πνμμήζεηα μεπακήμαημξ, πνέπεη κα είκαη θαηκμφνγηα αμεηαπείνηζηα πςνίξ ειαηηχμαηα θαη 

κα ηθακμπμημφκ υιμοξ ημοξ υνμοξ ζφμβαζεξ, πμο θαζμνίδμοκ ημκ ηφπμ, ηεκ θαηεγμνία θαη ηα οπυιμηπα 

παναθηενηζηηθά ημο. 

 

1.4. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα δχζεη μπμηαδήπμηε ζημηπεία πνμέιεοζεξ ηςκ οιηθχκ ήζειε δεηήζεη μ 

θμνέαξ γηα δηαπίζηςζε ηεξ πμηυηεηαξ θαη ηςκ παναθηενηζηηθχκ ημοξ. 

 

1.5. Ο θμνέαξ δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα ειέγπεη θάζε πνμζθμμηδυμεκμ οιηθυ θαη μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη 

κα οπαθμφζεη ζε μπμηεζδήπμηε εκημιέξ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ ημο, γηα οιηθυ ημ μπμίμ δεκ εθπιενχκεη 

ημοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ, πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πμηυηεηα θαη ηα παναθηενηζηηθά ημο.  

 

1.6. ηεκ πνμζθμνά ζα ακαθενζμφκ ακαιοηηθά πανυμμηα μεπακήμαηα πμο έπμοκ εγθαηαζηαζεί θαη 

ιεηημονγμφκ ζε Γιιεκηθά Νμζμθμμεία, θιηκηθέξ θιπ., με ηδηαίηενε έμθαζε ζηα δεμυζηα Νμζμθμμεία θαη ακ ηα 

μεπακήμαηα αοηά ζοκηενμφκηαη απυ έγθνηημ θαη θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ ηεξ πνμμεζεφηνηαξ 

εηαηνείαξ. 

 

1.7. Ο πνυκμξ πανάδμζεξ, μ μπμίμξ ζα ακαθενζεί μπςζδήπμηε ζηεκ ανπηθή πνμζθμνά θαζμνίδεηαη απυ ηεκ 

εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ ζε ΓΞΗΝΣΑ (60) εμενμιμγηαθέξ εμένεξ. 

 

2. ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ ΣΓΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΓΙΩΝ ΓΓΓΤΗΓΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΓΩ, 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1. Άπακηα ηα ζπεηηθά ζοκοπμβαιιυμεκα, με ηεκ πνμζθμνά ζημηπεία, απυ ημοξ «πνμμεζεοηέξ», θαη θφνηα ηα 

ζημηπεία ηα μπμία θνίκμκηαη, υπςξ ηεπκηθή πενηγναθή, γεκηθμί-εηδηθμί υνμη, θφιιμ ζομμυνθςζεξ, 

πηζημπμηεηηθά ή βεβαηχζεηξ γηα ημ ελεηδηθεομέκμ ηεπκηθυ ή εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ, ελαζθάιηζε 

μαθνυπνμκεξ πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ ή ακαιςζίμςκ μμκμπςιηαθμφ παναθηήνα, ελαζθάιηζε μαθνυπνμκεξ 

πανμπήξ οπενεζηχκ, εγθαηάζηαζεξ, service, εθπαίδεοζεξ θιπ. εγγοήζεηξ ή θαιφρεηξ ηεπκηθήξ ή μηθμκμμηθήξ 

θφζεξ θιπ. ζημηπεία ηα μπμία ακαθένμκηαη ζηα πανανηήμαηα ηεξ Δηαθήνολεξ, πνμθεημέκμο κα θνηζμφκ, 

παναθηενηζζμφκ θαη αλημιμγεζμφκ πνέπεη κα είκαη μπςζδήπμηε επηβεβαηςμέκα-ηεθμενηςμέκα απυ ημκ 

ακηίζημηπμ μεηνηθυ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ ή θαη’ ειάπηζημκ απυ ημκ επίζεμα ακαγκςνηζμέκμ ζηε πχνα μαξ θαη 

ζε πιήνε ιεηημονγία επί ηνηεηία ημοιάπηζημκ ζογαηνηθυ μίθμ, μ μπμίμξ ζα δηαζέηεη μπςζδήπμηε θαη ηεκ 

ακαγθαία μηθμκμμμηεπκηθή ακάπηολε-οπμδμμή ζηεκ Γιιάδα. 

Γηα κα παναθηενίδεηαη μ «πνμμεζεοηήξ» ςξ ζογαηνηθυξ μίθμξ, πνέπεη ζημ δηαθνηηηθυ ημο ηίηιμ κα έπεη θαη 

ημκ ηίηιμ ημο μεηνηθμφ μίθμο ή κα οπμβάιιεη ζημηπεία πμο κα βεβαηχκμοκ ημκ ηζπονηζμυ αοηυ. Γπίζεξ ζα 



οπμβάιιεη μνγακυγναμμα μεηνηθμφ θαη ζογαηνηθμφ μίθμο, ημ μπμίμ ζα πενηιαμβάκεη οπενεζίεξ (γηα ηα 

ακηίζημηπα είδε). 

Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα δηαζέημοκ ζφζηεμα πμηυηεηαξ ΓΝ ΙSO 9001:08, με πεδίμ 

πηζημπμίεζεξ ηεκ δηαθίκεζε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ θαη ENISO 13485:03, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ 

ηεπκηθή οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ (με πηζημπμηεηηθά επίζεμμο μνγακηζμμφ πηζημπμίεζεξ 

μεηαθναζμέκα ζηα ειιεκηθά θαη κμμίμςξ επηθονςμέκα, ηα μπμία ζα θαηαζέζμοκ ζημκ επημένμοξ θάθειμ 

ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ). 

Γπίζεξ κα δηαζέηεη Βεβαίςζε ομμεημπήξ ζε Γγθεθνημέκμ φζηεμα Γκαιιαθηηθήξ Δηαπείνηζεξ ΑΗΗΓ 

(ζφμθςκα με ημ Ν. 2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004 θαη 15/2006). 

 

α. ημηπεία θςημηοπεμέκα αυνηζηα ειιηπή ή αζαθή δεκ ζα ιαμβάκμκηαη οπυρε θαηά ηεκ αλημιυγεζε. 

Ο κυμημμξ εθπνυζςπμξ ημο Οίθμο θαηαζθεοήξ δφκαηαη κα βεβαηχκεη ηα ακςηένς πενηγναθυμεκα ζημηπεία με 

οπεφζοκεξ δειχζεηξ, εθυζμκ ημο έπεη δμζεί πνμξ ημφημ απυ ημκ Μεηνηθυ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ επίζεμε 

πνςηυηοπε ελμοζημδυηεζε.(ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 4.1.1).  

β. ημ πενηεπυμεκμ ηςκ πάζεξ θφζεςξ βεβαηχζεςκ ή πηζημπμηεηηθχκ, ή δηθαημιμγεηηθχκ, ή εγγοήζεςκ-

θαιφρεςκ (πνμκηθέξ – πμημηηθέξ – πμζμηηθέξ - πανμπήξ υνςκ ζοκηήνεζεξ – ακηαιιαθηηθχκ - ακαιςζίμςκ 

θιπ.), ηα μπμία ζα ακαθενζμφκ & θαηαηεζμφκ απυ ημοξ «πνμμεζεοηέξ» γηα ηεκ αλημιυγεζε, βαζμμιυγεζε, 

πνμμήζεηα – εγθαηάζηαζε – πανάδμζε – εθπαίδεοζε - δηαζθάιηζε ζοκηήνεζεξ, εγγοήζεςκ, ακηαιιαθηηθχκ, 

ακαιςζίμςκ, εθπαηδεομέκμο (ηεπκηθμφ ή εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ) θιπ. , θαη ηα μπμία ζα είκαη πνςηυηοπα 

ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ζα πενηιαμβάκμκηαη πιήνε ζημηπεία, θαηά πενίπηςζε, ημο μεηνηθμφ ή 

ζογαηνηθμφ ειιεκηθμφ μίθμο (Δ/κζε, ηειέθςκμ, Fax, θιπ.) θαη ημο οπμγνάθμκημξ Νμμίμμο Γθπνμζχπμο 

(υκμμα-ηδηυηεηα). 

Γηδηθά γηα ηα πηζημπμηεηηθά ISO θαη CE ηα μπμία είκαη μμκαδηθά θαη παναμέκμοκ ζηεκ θαημπή ημο 

πνμμεζεοηή γίκμκηαη δεθηά κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα. Σα πηζημπμηεηηθά ζομμυνθςζεξ πμο εθδίδμκηαη 

απυ ημκ θαηαζθεοαζηή δεκ εμπίπημοκ ζηεκ ελαίνεζε αοηή θαη πνέπεη κα είκαη πνςηυηοπα ή κμμίμςξ 

επηθονςμέκα. 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΓΓΓΤΗΓΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

2.2.1. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημα θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ, με 

πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ελμοζημδυηεζεξ αοημφ απυ ημκ μεηνηθυ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ, γηα ηεκ 

ζοκηήνεζε ηςκ ακηίζημηπςκ μεπακεμάηςκ. Η ζφκζεζε ημο ζοκενγείμο ζοκηήνεζεξ θαζχξ θαη ηα ηοπηθά θιπ. 

πνμζυκηα ηςκ απαζπμιμομέκςκ κα ακαθενζμφκ ακαιοηηθά ζηεκ πνμζθμνά. 

Αζάθεηεξ ή αμνηζηίεξ, ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ, πνμζυκηα, εθπαίδεοζε ημο πνμζςπηθμφ ημοξ υνμοξ εγγοήζεςκ ή 

ηε ζοκηήνεζε θιπ. ζα παναθηενίδμκηαη, απανάβαημη υνμη θαη μη πνμζθμνέξ ζα απμθιείμκηαη. 

 

2.2.2. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα εγγοεζεί ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο μεπακήμαημξ γηα ηνία (3) 

ημοιάπηζημκ πνυκηα απυ ηεκ πανάδμζε ημο θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ, ςξ 

θαη ηεκ ελαζθάιηζε δηάζεζεξ ακηαιιαθηηθχκ γηα δέθα ημοιάπηζημκ (10) ζοκμιηθά έηε απυ ηε μνηζηηθή 

παναιαβή ημο, με έγγναθε δέζμεοζε ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή ηεξ ζογαηνηθήξ εάκ αοηή ιεηημονγεί ζηεκ 

Γιιάδα ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ 

Οδεγία 93/42/EEC. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγγφεζεξ ημ Νμζμθμμείμ δεκ ζα εοζφκεηαη γηα θαμία βιάβε ημο 

υιμο μεπακήμαημξ πνμενπυμεκε απυ ηε ζοκήζε θαη μνζή πνήζε ημο θαη δεκ ζα επηβανφκεηαη με θακέκα πμζυ 

γηα ηα ενγαηηθά, ακηαιιαθηηθά, οιηθά,θιπ. 

ηεκ πιήνε εγγφεζε πενηιαμβάκεηαη οπμπνέςζε ημο πνμμεζεοηή θαη γηα πνμιεπηηθυ έιεγπμ ζοκηήνεζεξ, 

ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο Καηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο, χζηε μ ηαηνμηεπκμιμγηθυξ ελμπιηζμυξ κα είκαη πάκηα 

ζε θαηάζηαζε εημημυηεηαξ, υηη δειαδή αθνηβχξ πνμβιέπεη ημ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - 

επηζθεοήξ. 

 

2.2.3. Καηά ηεκ οπμγναθή ημο πνςημθυιιμο παναιαβήξ ζε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ μ πνμμεζεοηήξ 

οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη: Πιήνε ζεηνά ηεοπχκ (εηξ δηπιμφκ) με μδεγίεξ πνήζεξ θαη ιεηημονγίαξ ζηεκ 

Γιιεκηθή γιχζζα θαη μδεγίεξ ζοκηήνεζεξ θαη επηζθεοήξ (SERVICE MANUALS) ζηεκ Γιιεκηθή ή Αγγιηθή 



γιχζζα, θαζχξ θαη υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ θςδηθμφξ ειέγπςκ θαη επηζθεοχκ θαη υια ηα ζπεδηαγνάμμαηα 

ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ. 

 

2.2.4. ε πενίπηςζε αθαίνεζεξ ηεξ ελμοζημδυηεζεξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο 

ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, πνμξ ημκ πνμμεζεοηή, γηα πανμπή ακηαιιαθηηθχκ - 

ζοκηενήζεςκ - ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ - εγγοήζεςκ θιπ. θαη εκηυξ ηεξ απαηημφμεκεξ δεθαεηίαξ, ζα πνέπεη κα 

θαηαηεζεί βεβαίςζε δέζμεοζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ 

Γονςπασθή Έκςζε, γηα ηεκ ζοκεπή θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ζογθνμηήμαημξ, με ημοξ ίδημοξ 

δεημφμεκμοξ υνμοξ μέπνηξ ζομπιήνςζεξ ηεξ δεθαεηίαξ ημοιάπηζημκ. 

 

3. ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

3.1 Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ζοκοπμβάιιεη με πμηκή απμθιεηζμμφ, μπςζδήπμηε μεηά ηεξ πνμζθμνάξ 

ημο ηα παναθάης, πνμθεημέκμο αθεκυξ μεκ ηα ακηίζημηπα ζημηπεία κα αλημιμγεζμφκ – βαζμμιμγεζμφκ θαη 

αθεηένμο δε κα ελαζθαιίδεηαη ε πιήνεξ εθμεηαιιεοζημυηεηα ηςκ δοκαημηήηςκ θαη απμδυζεςκ ηςκ εηδχκ θαη 

θφνηα κα δηαζθαιίδεηαη απυ ημοξ πνήζηεξ ε θακμκηθή ιεηημονγία ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ηαοηυπνμκα κα 

πνμζηαηεφεηαη ε Δεμυζηα Τγεία με ηεκ πνεζημμπμίεζε ηςκ ακαγθαίςκ εθάζημηε ζημηπείςκ, θαηά ηε 

δηεκένγεηα ηςκ ελεηάζεςκ : 

 

α. Πιήνεξ εγπεηνίδημ με ζαθείξ μδεγίεξ πνήζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ημο μεηνηθμφ θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο 

(Operation Manuals) με ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ ακηίζημηπςκ πνςημθυιιςκ θαη ιεηημονγηχκ γηα υιεξ ηηξ 

ακηίζημηπεξ εθανμμγέξ μεηαθναζμέκμ μπςζδήπμηε ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα θαηά ηεκ πανάδμζε ημο 

μεπακήμαημξ, εκχ ζηεκ ανπηθή πνμζθμνά μπμνεί κα δμζεί ζηεκ Αγγιηθή θαη θαηά πνμηίμεζε θαη ζηεκ 

Γιιεκηθή.  

 

β. Πιήνεξ ακαιοηηθυ πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ γηα ημοξ πνήζηεξ (ηαηνμφξ, κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ, θιπ) 

υπςξ θαη γηα ημοξ ηεπκηθμφξ ημο ημήμαημξ βημσαηνηθήξ ηεπκμιμγίαξ (έκαξ ηεπκηθυξ ημοιάπηζημκ ζα 

εθπαηδεοηεί θαη ζα παναθμιμοζεί υιεξ ηηξ μεηεθπαηδεφζεηξ πμο ζα πναγμαημπμημφκηαη γηα ημοξ ηεπκηθμφξ 

ημο μίθμο, ζα ημο πμνεγεζεί δεπηζημπμηεηηθυ θαη ζα ημο δμζεί ελμοζημδμηεμέκε πνυζβαζε (θςδηθμί 

πνυζβαζεξ, θάνηα, θιπ) χζηε κα μπμνεί κα επεμβαίκεη γηα επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε), ςξ θαη ακηίγναθμ ηςκ 

ακαγθαίςκ βμεζεμάηςκ ή πηκάθςκ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα. 

 

3.2. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη υηη δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημμ θαη θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ 

πνμζςπηθυ (πένακ θαη ακελάνηεηα ημο ακηίζημηπμο ηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ γηα πανμπή οπενεζηχκ 

εγθαηάζηαζεξ, ζοκηήνεζεξ, θιπ) γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ απυ άπμρε ιεηημονγηθή θαη 

επίδεηλε – εθμάζεζε ημο πνμζςπηθμφ ημο Νμζμθμμείμο (ηαηνηθυ, κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ θιπ) ηυζμ επί ηεξ 

ιεηημονγίαξ ηςκ εηδχκ υζμ θαη επί ηςκ δοκαημηήηςκ απμηειεζμαηηθυηενεξ θαη επςθειέζηενεξ 

εθμεηάιιεοζεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ απυδμζήξ ηςκ, πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ. 

 

Σμ οπυρε εθπαηδεοηηθυ ςξ θαη ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ζα ακαθενζμφκ πςνηζηά με ημκ ακηίζημηπμ πνυκμ 

εκαζπυιεζήξ ημοξ, ηα πνμζυκηα, εθπαίδεοζε θιπ θαη ζα ζοκοπμβιεζμφκ ζπεηηθά πηζημπμηεηηθά εηδηθήξ πνμξ 

ημφημ εθπαίδεοζεξ θαη ακηίζημηπεξ ελμοζημδυηεζεξ απυ ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ 

ακηηπνυζςπμ ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, χζηε κα 

ηεθμενηχκεηαη ε θαηαιιειυηεηά ημοξ, ακηίζημηπα, γηα ηεκ πιήνε εθπαίδεοζε (ηαηνμφξ, κμζειεοηηθυ 

πνμζςπηθυ, θιπ) επί ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ηεξ πιήνμοξ εθμεηάιιεοζεξ ηςκ δοκαημηήηςκ 

ηςκ εηδχκ εκχ γηα ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή θαηαιιειυηεηα ημο γηα εγθαηάζηαζε, service θιπ ηςκ οπυρε 

εηδχκ. 

 

3.3. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη, άκεο πνυζζεηεξ αμμηβήξ, κα επακαιάβεη ηεκ ςξ άκς εθπαίδεοζε γηα ίδημ 

πνμκηθυ δηάζηεμα ημοιάπηζημκ, υηακ θαη εάκ αοηυ δεηεζεί απυ ημ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ, μέζα ζηεκ δηάνθεηα ηεξ 

πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ. 

 

Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη εκηυξ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ απυ ηεκ ιήλε ηεξ πνμηεηκυμεκεξ πενηυδμο 



εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ μέπνη ηεκ ιήλε ημο δηαζηήμαημξ ηςκ δέθα εηχκ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο 

ζογθνμηήμαημξ, κα πανέπεη επί πιέμκ μία ημοιάπηζημκ ακάιμγε εθπαίδεοζε φζηενα απυ αίηεμα ημο θμνέα 

πςνίξ ηεκ θαηαβμιή πνυζζεηεξ αμμηβήξ, πνμξ εθπαίδεοζε κέμο πνμζςπηθμφ (ακαηζζεζημιυγςκ, πεηνμονγχκ, 

κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ θιπ). 

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΙΜΑ – SERVICE 

4.1.Σα ακηαιιαθηηθά ζομπενηιαμβακμμέκςκ απενηυνηζημο ανηζμμφ με πμηκή απμθιεηζμμφ, μαδί με ηα πάζεξ 

θφζεςξ οιηθά, ακαιχζημα οιηθά ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ, θαη ενγαηηθά ζηεκ πνμζθενυμεκε εηήζηα ηημή 

πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ – επηζθεοήξ ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ. Γλαηνμφκηαη ηα ακαιχζημα. 

 

4.2. Ο δηαγςκηδυμεκμξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη ηεκ φπανλε αμεηαπείνηζηςκ ακηαιιαθηηθχκ, ακαιχζημςκ 

οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ θαη θφνηα ηε δηάζεζε αοηχκ, ςξ θαη ηςκ ακηίζημηπςκ θαηάιιειςκ οιηθχκ 

γηα ηεκ πιήνε ιεηημονγία θαη απυδμζε ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ με ημκ πανειθυμεκμ 

ελμπιηζμυ, επί δέθα (10) ημοιάπηζημκ ζοκμιηθά έηε. Η ακάιμγε δέζμεοζε ζα γίκεηαη με θαηάζεζε ζπεηηθήξ 

έγγναθεξ βεβαίςζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε 

υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, ζημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, γηα ηεκ 

αλημιυγεζε ηεξ πνμζθμνάξ, δεδμμέκμο υηη θνίκεηαη ςξ μοζηχδεξ απαίηεζε ηεξ πνμθήνολεξ γηα ηεκ μμαιή, 

απνυζθμπηε θαη μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ. 

 

4.3.  ημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, πένα απυ ηεκ βαζηθή ζφκζεζε ημο πνμζθενυμεκμο ημο 

ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ ζα ακαγνάθμκηαη μπςζδήπμηε ζε ιίζηα υια ηα απαναίηεηα οιηθά γηα ηεκ 

ιεηημονγία, ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ (ιοπκηχκ, led ,αηζζεηήνεξ Ο2, 

αηζζεηήνεξ νμήξ, θιπ., θαιχδηα - ζςιήκεξ – ζοκδεηηθά ζφκδεζεξ ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο μεπακήμαημξ 

θαη με ηηξ πανμπέξ ημο Νμζμθμμείμο, θοθιχμαηα αζζεκχκ, μπαηανηχκ, ημ ζφκμιμ ηςκ ακαιςζίμςκ οιηθχκ 

θιπ.). 

 

4.4. Να δηαζέηεη δηαθνηβςμέκα υνγακα γηα ημκ έιεγπμ/ζοκηήνεζε/επηζθεοή ημο ελμπιηζμμφ πμο πνμζθένεηαη 

ζηεκ εκ ιυγς εκυηεηα. Να θαηαηεζεί επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαηάιμγμξ μνγάκςκ γηα υιμοξ ημοξ 

απαναίηεημοξ ειέγπμοξ θιπ, υπςξ αοημί πνμθφπημοκ απυ ημ εγπεηνίδημ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. Να 

θαηαηεζμφκ πηζημπμηεηηθά δηαθνίβςζεξ ηςκ μνγάκςκ ειέγπμο με ηα μπμία ζα εθηειμφκηαη μη ζοκηενήζεηξ 

ημο ελμπιηζμμφ πμο πνμζθένμκηαη γηα ημ ζφκμιμ ηεξ εθάζημηε εκυηεηαξ (επί πμηκή απμθιεηζμμφ). 

 

5   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΓΞΟΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ   

5.1.Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη ζηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά κα ακαθένεη ηεκ ζογθεθνημέκε εηήζηα ηημή ηςκ 

ελυδςκ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ- επηζθεοήξ, μπςζδήπμηε με πμηκή απμθιεηζμμφ, γηα ημ πνχημ έημξ, μεηά ηε 

ιήλε ηεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, (ακελάνηεηα ηςκ ιμηπχκ υνςκ εγγφεζεξ θάζε πνμζθμνάξ μη 

μπμίμη ζα αλημιμγεζμφκ θαηά πενίπηςζε). ηε ζοκέπεηα ε ηημή ζα ακαπνμζανμυδεηαη - ακαζεςνείηαη εηήζηα, 

θαη εθυζμκ ημ επηζομεί ε Α.Α., ςξ θαηςηένς πενηγνάθεηαη μέπνη ζομπιενχζεςξ ζοκμιηθά δεθαεηίαξ απυ 

ηεκ εμενμμεκία μνηζηηθήξ παναιαβήξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ. 

 

5.2.Η πνμζθενυμεκε ανπηθή εηήζηα ηημή πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ (Σ1) γηα ημ πνχημ έημξ μεηά απυ 

ηεκ ιήλε ηεξ ζομβαηηθήξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ζα πνέπεη κα είκαη ζογθεθνημέκε θαη ζα 

ακαζεςνείηαη-ακαπνμζανμυδεηαη ακά έημξ, θαη μέπνη ηε ζομπιήνςζε δεθαεηίαξ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή 

ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ, με ζογθεθνημέκμ πμζμζηυ ακαπνμζανμμγήξ επί ηεξ ηημήξ ηεξ 

εηήζηαξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ, χζηε κα πνμθφπηεη ε ακαγθαία θαηά 

πενίπηςζε κέα εηήζηα ηημή. Σμ πμζμζηυ (%) αοηυ ακαπνμζανμμγήξ θαη γηα θάζε έημξ, ζα ηζμφηαη με ημ 

πμζμζηυ αφλεζεξ ημο Δείθηε Σημχκ Καηακαιςηή πμο δίκεη ε ΓΛ.ΣΑΣ γηα ηεκ ακηίζημηπε πνμεγμφμεκε 

12μεκε πενίμδμ πμο μυιηξ έιελε (δει γηα ημκ μήκα οπμγναθήξ ηεξ κέαξ εηήζηαξ ζφμβαζεξ εκ ζπέζεη με ημκ 

ακηίζημηπμ μήκα ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ), θαη ημ μπμίμ πμζμζηυ δεμμζηεφεηαη ζημκ δηθηοαθυ ηεξ ηυπμ 

www.statistics.gr. 

 

5.3 Οη μηθμκμμμηεπκηθμί υνμη ή πνμτπμζέζεηξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζε θάζε πνμζθμνά, υηακ αθμνμφκ ζε 

http://www.statistics.gr/


πανμπή ζημηπείςκ θιπ. γηα ημκ οπμιμγηζμυ, γηα μηα δεθαεηία, ηςκ ζοκμιηθχκ ελυδςκ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - 

επηζθεοήξ, ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα ηθακμπμημφκ θαη’ ειάπηζημκ ηηξ επημένμοξ απαηηήζεηξ ηεξ πνμθήνολεξ, 

ςξ πνμξ ηα πενηιαμβακυμεκα ζηε ζοκηήνεζε θαη ςξ πνμξ ηα ηεπκηθά ζημηπεία εγγοήζεςκ-θαιφρεςκ ηςκ 

οιηθχκ, χζηε ηειηθά κα θαζίζηαηαη δοκαηή αθεκυξ ε αλημιυγεζε - βαζμμιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ υνςκ ή 

απαηηήζεςκ θαη αθεηένμο ε δηαμυνθςζε ζομρεθηζηηθά ηεξ ζοκμιηθήξ ηημήξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ, 

γηα μηα δεθαεηία. 

 

6. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΓΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

6.1 Οη πνμζθμνέξ γηα κα παναθηενηζζμφκ θαηανπήκ απμδεθηέξ θαη κα αλημιμγεζμφκ ζα πνέπεη με πμηκή 

απμθιεηζμμφ ηεξ πνμζθμνάξ, κα είκαη πιήνεηξ, ζαθείξ, ακαιοηηθέξ, ηεθμενηςμέκεξ θαη δευκηςξ 

οπμγεγναμμέκεξ θαη κα ηθακμπμημφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηεπκηθέξ ή πιενυηεηαξ, βεβαηχζεςκ θιπ πμο 

ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε. 

Σα ζημηπεία ηςκ πνμζθενμμέκςκ μεπακεμάηςκ θιπ πνέπεη κα είκαη πιήνςξ ηεθμενηςμέκα χζηε κα 

πανέπεηαη ε εοπένεηα βαζμμιυγεζεξ, θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ παναθηενηζηηθχκ ηςκ 

πνμζθενμμέκςκ εηδχκ, ζε ζφγθνηζε με ηηξ ηεπκηθέξ θιπ. απαηηήζεηξ ηεξ δηαθήνολεξ ηςκ πμημηηθχκ, 

πμζμηηθχκ, ιεηημονγηθχκ απμδυζεςκ θαη πιεμκεθηεμάηςκ ηςκ εηδχκ, ςξ επίζεξ ηςκ εγγοήζεςκ, ηεξ 

ηεπκηθήξ οπμδμμήξ γηα πανμπή οπενεζηχκ θαη απμζήθεοζε – πνμμήζεηα ακηαιιαθηηθχκ ή ακαιςζίμςκ, ηεξ 

δοκαηυηεηαξ γηα πανμπή εθπαίδεοζεξ γηα ηηξ ιεηημονγηθέξ ακάγθεξ ή ηηξ ακάγθεξ πανμπήξ οπενεζηχκ ζένβηξ 

θιπ. 

 

6.1.1 Ο θάθειμξ ηεξ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πενηιαμβάκεη μπςζδήπμηε πιήνε ακαιοηηθή «Σεπκηθή 

Πενηγναθή» ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα, ζε πιήνε ακηαπυθνηζε – παναπμμπή (ακά θεθάιαημ θαη πανάγναθμ) 

ζφμθςκα με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηα ζοκοπμβαιιυμεκα prospectus ή βεβαηχζεηξ 

(ζε πνςηυηοπα) χζηε κα επηηογπάκεηαη ακηηθεημεκηθή αλημιυγεζε. 

Γπίζεξ ζα ζοκοπμβάιιεηαη πιήνεξ «Φφιιμ ομμυνθςζεξ – Σεθμενίςζεξ» ημ μπμίμ ζα πενηιαμβάκεη με 

πιενυηεηα ημ ζφκμιμ ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ (γεκηθχκ, εηδηθχκ, ηεπκηθχκ θιπ) υιεξ ηηξ απακηήζεηξ (ακά 

πανάνηεμα, θεθάιαημ, πανάγναθμ θιπ) με παναπμμπή, γηα ηεθμενίςζε, ζηα ζοκεμμέκα ηεπκηθά εγπεηνίδηα 

ακαγνάθμκηαξ ηεκ ζπεηηθή πανάγναθμ ηεξ ηεπκηθήξ πνμδηαγναθήξ. 

Πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζα ακηηγνάθμοκ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή ηεξ δηαθήνολεξ ή ζα απακημφκ μμκμιεθηηθά 

ΝΑΙ ή ζομθςκμφμε θιπ. πςνίξ ηεθμενίςζε θαη πιήνε παναπμμπή – ακηηζημηπία μεηαλφ θεημέκμο, ακά 

πανάγναθμ θαη prospectus ζα απμθιείμκηαη. 

Η πνμζθμνά πνέπεη απαναίηεηα κα ζοκμδεφεηαη απυ Τπεφζοκε Δήιςζε ημο άνζνμο 8 ημο Ν. 1599/86 υπμο 

μ πνμμεζεοηήξ ζα ακαγνάθεη – δειχκεη εάκ ε πνμζθμνά έπεη απμθιίζεηξ απυ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή θιπ. 

υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ζε θαηαθαηηθή πενίπηςζε κα ακαθένμκηαη – ζεμεηχκμκηαη ακαιοηηθά. 

ε πενηπηχζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ μη ζομμεηέπμκηεξ θαηαζέημοκ βεβαηχζεηξ ή πηζημπμηεηηθά γηα ηεπκηθά 

παναθηενηζηηθά ή δοκαηυηεηεξ ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ ή γηα ημ εθπαηδεοηηθυ ή ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή γηα 

ηηξ εγγοήζεηξ – θαιφρεηξ πνμκηθέξ – ιεηημονγηθέξ ή γηα ζένβηξ ή γηα ακηαιιαθηηθά θιπ ζα πνέπεη απαναίηεηα:  

α. Να είκαη πνςηυηοπεξ ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ημο μεηνηθμφ θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή ειιεκηθμφ 

ζογαηνηθμφ μίθμο (υπη ημπηθμφ ακηηπνμζχπμο ή άιιμο εθπνμζχπμο) 

β. Να ακαγνάθμκηαη πιήνε ζημηπεία ημο εθδυηε, ημο οπμγνάθμκημξ θαη ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο (ηίηιμξ, 

Δ/κζε, ηει/κμ, θαλ) γηα δοκαηυηεηα επαιήζεοζεξ θαη 

γ.  Να ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή 

 

6.1.2. Πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζηεκ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ή ζημ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – 

ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ θιπ. ζα είκαη αυνηζηεξ, αζαθείξ ή ειιηπείξ θαη δεκ ζα πιενμφκ υιεξ ηηξ παναπάκς 

πνμτπμζέζεηξ, γηα ηεθμενίςζε, ζα παναθηενίδμκηαη με μοζηχδεηξ απμθιίζεηξ θαη ζα απμθιείμκηαη ηεξ 

πεναηηένς δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ. 

 

6.1.3. Γηα δηεοθυιοκζε θαη δηαζθάιηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ, ημ ζφκμιμ ηςκ ζημηπείςκ ηεξ Σεπκηθήξ 

Πνμζθμνάξ (ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ – ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΓ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΓΙΑ) ζα οπμβάιιμκηαη μπςζδήπμηε 

ζε δφμ πιήνεηξ πςνηζηέξ ζεηνέξ, ζε πςνηζημφξ θαθέιμοξ – κημζηέ με ανίζμεζε ημο πενηεπμμέκμο θάζε 



θαθέιμο θαη ακηίζημηπμ εονεηήνημ θαη ζε ειεθηνμκηθή μμνθή επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

 

6.2. Οη ζομμεηέπμκηεξ πνέπεη, με πμηκή απμθιεηζμμφ ηεξ πνμζθμνάξ, κα θαηαζέζμοκ με ηεκ πνμζθμνά: 

α)   ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά ISO ημο πνμμεζεοηή, υζμ θαη ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ημο οπυ 

πνμμήζεηα ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ, ΓΝ ISO 9001:08, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ δηαθίκεζε 

ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ θαη EN ISO 13485:2003 γηα ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ 

πνμσυκηςκ. 

β)  πιήνε ηεθμενηςμέκα πηζημπμηεηηθά ζήμακζεξ CE, χζηε κα ηθακμπμημφκηαη μη ακηίζημηπεξ απαηηήζεηξ ηςκ 

ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ. (μδεγία 93/42/ΓΟΚ, υπςξ ηζπφεη ζήμενα) γηα ημκ οπμ πνμμήζεηα 

ηαηνμηεπκμιμγηθυ ελμπιηζμυ. 

γ)  βεβαίςζε ομμεημπήξ ζε Γγθεθνημέκμ φζηεμα Γκαιιαθηηθήξ Δηαπείνηζεξ ΑΗΗΓ (ζφμθςκα με ημ Ν. 

2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004 θαη 15/2006) 

δ)  πιήνεξ πνςηυθμιιμ ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ θαηά ηεκ πανάδμζε θαη οπεφζοκε δήιςζε γηα έθδμζε 

πνςηυθμιιμο ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ έπεηηα απυ θάζε επηζθεοή ή ζοκηήνεζε. 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΓΧΝΟΛΟΓΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


