ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΟΙΡΑΣΘΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΘΟ ΤΓΔΘΑ & ΙΟΘΜΩΜΘΙΖ ΑΚΚΖΚΔΓΓΤΖ
ΔΘΟΘΙΖΖ 2Ζς ΤΓΔΘΟΜΟΛΘΙΖ ΠΔΡΘΥΔΡΔΘΑ ΠΔΘΡΑΘΩ ΙΑΘ ΑΘΓΑΘΟΤ
ΓΔΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΔΘΟ ΑΛΟΤ «ΑΓ. ΠΑΜΣΔΚΔΖΛΩΜ»
ΣΔΦΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ ΠΚΖΡΖ ΠΤΡΓΟ ΚΑΠΑΡΟΙΟΠΘΙΖ ΦΔΘΡΟΤΡΓΘΙΖ
Δ΄ΔΘΑΒΟΤΚΔΤΖ
ΓΔΜΘΙΑ – ΤΜΗΔΖ ΤΣΖΛΑΣΟ
Ολήοεπ ρϋρςημα Καπαοξρκξπικξϋ Οϋογξσ Υειοξσογικήπ , απξςελξϋμεμξ απϊ :
1. Δμδξρκξπική Ιάμεοα High Definition.
2. Καπαοξρκξπικέπ Ξπςικέπ.
3. Οηγή Φσυοξϋ Τχςιρμξϋ και Ιαλόδιξ.
4. Monitor Σφηλήπ Αμάλσρηπ .
5. Ρσρκεσή Ομεσμξπεοιςξμαίξσ.
6. οξυήλαςξ.
7. Αμςλία λαπαοξρκξπικόμ επεμβάρεχμ .
8. Δογαλεία .
1.ΔΜΔΟΙΟΠΘΙΖ ΙΑΛΔΡΑ HIGH DEFINITION
1.1 Έγυοχμη βιμςεξκάμεοα ειδική για ιαςοική υοήρη, με φητιακή επενεογαρία HIGH
DEFINITION .
1.2 Μα διαθέςει ςευμξλξγία CCD ή CMOS .
1.3 Μα διαθέςει αμάλσρη FULL HD 1920 x 1080 progressive scan ή interlace scan.
1.4 Μα διαθέςει εσαιρθηρία πεοίπξσ 1 lux για λειςξσογία ρε δϋρκξλεπ ρσμθήκεπ τχςιρμξϋ .
1.5 Μα διαθέςει δσμαςϊςηςα λειςξσογίαπ με monitor 16:9.
1.6 Μα διαθέςει Φητιακϊ Ρϋρςημα Δπενεογαρίαπ ςξ ξπξίξ μα ελέγυει ασςϊμαςα ϊλεπ ςιπ
λειςξσογίεπ και μα επενεογάζεςαι ςημ εμδξρκξπική εικϊμα.
1.7 Μα διαθέςει ρϋρςημα ασςϊμαςξσ ελέγυξσ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ κάμεοαπ .
1.8 Μα διαθέςει ρϋρςημα white balance με φητιακή μμήμη .
1.9 Μα διαθέςει δσμαςϊςηςα απξθήκεσρηπ οσθμίρεχμ ςηπ κάμεοαπ για ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5)
διατξοεςικξϋπ υοήρςεπ.
1.10 Μα διαθέςει αμαλξγικϊ ή DIGITAL ZOOM 2x και λειςξσογία παγόμαςξπ ςηπ εικϊμαπ (freeze)
.Δπιπλέξμ μα διαθέςει φητιακϊ τίλςοξ Anti-Moire .
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1.11 Μα διαθέςει ασςϊμαςξ ρϋρςημα τχςξμέςοηρηπ
κάμεοαπ με ξπςικέπ ξπξιαρδήπξςε διαμέςοξσ .

, όρςε μα είμαι δσμαςή η υοήρη ςηπ

1.12 Μα διαθέςει απξρπόμεμξ καλόδιξ ρϋμδερηπ με ςη κεμςοική μξμάδα για εσκξλία καςά ςημ
επιρκεσή ςηπ.
1.13 Μα διαθέςει η κεταλή ςηπ βιμςεξκάμεοαπ ςοία πλήκςοα λειςξσογιόμ ςα ξπξία μα
ποξγοαμμαςίζξσμ για μα εκςελξϋμ ςξσλάυιρςξμ 2 διατξοεςικέπ λειςξσογίεπ ςξ καθέμα αμάλξγα
με ςημ επιθσμία ςξσ υοήρςη ϊπχπ zoom, white balance, πάγχμα εικϊμαπ (freeze) ,έλεγυξπ
πεοιτεοειακόμ ρσρκεσόμ (printer, video) κ.λ.π.
1.14 Μα ρσμδέεςαι με ειδικϊ αδιάβοξυξ πληκςοξλϊγιξ με touchpad, καςάλληλξ για υοήρη ρςξ
υειοξσογείξ για εσκξλϊςεοξ έλεγυξ ςξσ μεμξϋ και ςχμ λειςξσογιόμ ςηπ κάμεοαπ.
1.15 Μα διαθέςει μεμξϋ λειςξσογιόμ και μμήμεπ απξθήκεσρηπ οσθμίρεχμ επεμβάρεχμ καςά ςημ
επιθσμία ςξσ υοήρςη.
1.16 Μα διαθέςει απαοαίςηςα φητιακέπ ενϊδξσπ 2υ DVI out HD-SDΘ, 3G-SDI για ρϋμδερη με
monitor και καςαγοατικϊ HD.
1.17 Μα πληοξί ςα standards αρταλείαπ ςηπ Δ.Δ , CE-MARK (93/42EEC) , μα είμαι κλάρηπ
ηλεκςοικήπ αρτάλειαπ BF και μα διαθέςει ηλεκςοξμαγμηςική ρσμβαςϊςηςα ρϋμτχμα με ςξ
IEEC60601-1-2.
2. ΚΑΠΑΡΟΙΟΠΘΙΔ ΟΠΣΘΙΔ
2.1 Εηςξϋμςαι δσξ (2) ξπςικέπ λαπαοξρκξπικήπ υοήρηπ εσθείαπ ξοάρεχπ 0 έχπ 30 μξιοόμ,
διαμέςοξσ πεοίπξσ 10mm και μήκξσπ πεοίπξσ 300mm και ξι δσξ(2) καςάλληλεπ για υοήρη
κάμεοαπ σφηλήπ εσκοίμειαπ.
2.2 Μα έυξσμ οαβδϊμξοτξσπ τακξϋπ καςαρκεσαρμέμξσπ εν’ ξλξκλήοξσ απϊ ζατείοι ή άλλξ
σλικϊ πξσ μα ςξσπ ποξρςαςεϋει απϊ διάβοχρη και γοαςρξσμιέπ.
2.3 Μα διαθέςξσμ σφηλή μεγέθσμρη, μεγάλξ εϋοξπ πεδίξσ και εναιοεςικϊ τχςιρμϊ.
2.4 Μα έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα απξρςείοχρηπ με ϊλεπ ςιπ ρϋγυοξμεπ μεθϊδξσπ ϊπχπ: Δμβάπςιρη
ρε υημικά σγοά ( γλξσςαοαλδεωδη, κ.λ.π.) και κλίβαμξ αςμξϋ (autoclavable 134°C, 2bar) .
3. ΠΖΓΖ ΧΤΦΡΟΤ ΥΩΣΘΛΟΤ ΙΑΘ ΙΑΚΩΔΘΟ
3.1 Μα διαθέςει λσυμία LED ειδικά ρυεδιαρμέμη για εμδξρκξπικέπ εταομξγέπ .
3.2 Μα διαθέςει ρϋρςημα ρσμευϊμεμηπ βημαςικήπ οϋθμιρηπ ςηπ έμςαρηπ ςηπ τχςειμϊςηςαπ.
3.3 Μα διαθέςει μεςοηςή διάοκειαπ ζχήπ για ςη λσυμία LED και η διάοκεια ςηπ ξπξίαπ μα είμαι
ςξσλάυιρςξμ 20.000 όοεπ.
3.4 Ζ θεομξκοαρία υοόμαςξπ μα είμαι 6.500Ι και λεσκϊ ρςημ ταρμαςική πεοιξυή ςξσ 380700mm για πιρςϊςεοη αμαπαοαγχγή ςχμ υοχμάςχμ .
3.5 Μα πεοιλαμβάμεςαι καλόδιξ φσυοξϋ τχςϊπ, διαμέςοξσ 4.8mm και μήκξσπ 3m πεοίπξσ, ςξ
ξπξίξ μα απξρςειοόμεςαι ρε σγοά και απαοαίςηςα ρε κλίβαμξ αςμξϋ.
3.6 Μα διαςίθεμςαι αμςάπςξοεπ για ςημ ρϋμδερη ςξσ καλχδίξσ φσυοξϋ τχςιρμξϋ διατϊοχμ
καςαρκεσαρςόμ.
3.7 Μα πληοξί ςα standards αρταλείαπ ςηπ Δ.Δ , CE-MARK (93/42EEC) μα είμαι κλάρηπ
ηλεκςοικήπ αρτάλειαπ BF και μα διαθέςει ηλεκςοξμαγμηςική ρσμβαςϊςηςα ρϋμτχμα με ςξ
IEEC60601-1-2.
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4. MONITOR ΤΧΖΚΖ ΑΜΑΚΤΖ 26” (ΕΖΣΟΤΜΣΑΘ ΔΤΟ)
4.1 α μϊμιςξο μα διαθέςξσμ ξθϊμη LCD ή TFT HIGH DEFINITION, διαρςάρεχμ 26’’ ιμςρόμ με
ειδικήπ επικάλσφηπ πάμελ anti-reflection.
4.2 Μα διαθέςξσμ απαοαίςηςα αμάλσρη εικϊμαπ 1920 x 1080 pixels.
4.3 Μα έυξσμ λϊγξ πλεσοόμ 16:9
4.4 Μα διαθέςξσμ τχςειμϊςηςα πεοίπξσ 400cd/m² .
4.5 Μα διαθέςξσμ λϊγξ αμςίθερηπ πεοίπξσ 1000:1
4.6 Μα διαθέςξσμ απαοαίςηςα ςαυϋςηςα απϊκοιρηπ μικοϊςεοη απϊ 5ms .
4.7 Μα διαθέςξσμ απαοαίςηςα πεδίξ ϊοαρηπ μεγαλϋςεοξ απϊ 178° ξοιζϊμςια και 178° κάθεςα.
4.8 Μα διαθέςξσμ δσμαςϊςηςα παοξσρίαρηπ δϋξ εικϊμχμ ςασςϊυοξμα ρςημ ξθϊμη (PIP & PBP).
4.9 Μα διαθέςξσμ πλήκςοα ατήπ για ςξμ καλϋςεοξ καθαοιρμϊ και απξλϋμαμρη ςηπ ρσρκεσήπ .
4.10 Μα διαθέςξσμ φητιακξϋπ και αμαλξγικξϋπ ειρϊδξσπ/ενϊδξσπ.
4.11 Μα διαθέςξσμ μεςαςοξπέα ελαυιρςξπξίηρηπ αλλξιόρεχμ.
4.12 α μϊμιςξο μα μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ιαςοική υοήρη . Μα πληοξί ςα standards
αρταλείαπ ςηπ Δ.Δ , CE-MARK ( MDD93/42EEC) μα είμαι κλάρηπ ηλεκςοικήπ αρτάλειαπ BF και μα
διαθέςει ηλεκςοξμαγμηςική ρσμβαςϊςηςα ρϋμτχμα με ςξ IEEC60601-1-2.
4.13 Μα μπξοξϋμ μα ςξπξθεςηθξϋμ και ρε βοαυίξμα ξοξτήπ.
5. ΤΙΔΤΖ ΠΜΔΤΛΟΠΔΡΘΣΟΜΑΘΟΤ
Ζ Ρσρκεσή παοξυήπ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα CO2, μα είμαι ςελεσςαίαπ ςευμξλξγίαπ, σφηλήπ
παοξυήπ, με ρϋρςημα ςαυείαπ πλήοχρηπ, ςξ ξπξίξ μα δίμει ςημ δσμαςϊςηςα ρςξμ γιαςοϊ μα
δημιξσογήρει ςημ καςάλληλη εμδξκξιλιακή πίερη και μα απξρβέρει ςσυϊμ διαοοξέπ CO2 με ςα
κάςχθι ςευμικά υαοακςηοιρςικά:
5.1.Μα διαθέςει ρϋρςημα ασςξελέγυξσ κάθε τξοά πξσ εμεογξπξιείςαι η ρσρκεσή .
5.2 Μα διαθέςει δσμαςϊςηςα μέγιρςηπ οξήπ ςξσλάυιρςξμ 45 lit / min .
5.3 Μα διαθέςει δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ ςηπ ποξεπιλεγμέμηπ εμδξκξιλιακήπ πίερηπ απϊ 0 έχπ 24
mmHg (±1 mmHg).
5.4 Μα διαθέςει τχςειμή έμδεινη για ςημ καςάρςαρη ςηπ τιάληπ .
5.5 Μα διαθέςει φητιακέπ εμδείνειπ για ςημ ποξεπιλεγμέμη εμδξκξιλιακή πίερη και οξή .
5.6 Μα διαθέςει φητιακέπ εμδείνειπ για ςημ ποαγμαςική εμδξκξιλιακή πίερη και οξή .
5.7 Μα διαθέςει ξθϊμη πξσ μα πληοξτξοεί ςξμ υοήρςη με γοαπςά μημϋμαςα για ςημ ςοέυξσρα
καςάρςαρη ςηπ ρσρκεσήπ καθόπ και για πιθαμά ποξβλήμαςα λειςξσογίαπ .
5.8 Μα διαθέςει εμρχμαςχμέμξ ρϋρςημα θέομαμρηπ ςξσ αεοίξσ .
5.9 Μα διαθέςει ηλεκςοξμική και μηυαμική ποξρςαρία ςξσ αρθεμξϋπ.
5.10 Μα διαθέςει ενελιγμέμξ ρϋρςημα αρταλείαπ ρε πεοίπςχρη σπεοπίερηπ αλλά και ρε κάθε
επίπεδξ πίερηπ .
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5.11 Μα διαθέςει πλήκςοα ατήπ για ςξμ εϋκξλξ καθαοιρμϊ και απξλϋμαμρη ςηπ ρσρκεσήπ .
5.12 Μα πληοξί ςα standards αρταλείαπ ςηπ Δ.Δ , CE-MARK (93/42EEC) μα είμαι κλάρηπ
ηλεκςοικήπ αρτάλειαπ CF (μέγιρςηπ Cardiac Flow) και μα διαθέςει ηλεκςοξμαγμηςική
ρσμβαςϊςηςα ρϋμτχμα με ςξ IEEC60601-1-2.
6. ΣΡΟΦΖΚΑΣΟ
6.1 Μα διαθέςει ςέρρεοιπ διπλξϋπ ςοξυξϋπ με ρϋρςημα πέδηρηπ δσξ ςοξυόμ για ρςαθεοϊςηςα.
6.2 Μα διαθέςει ειδική πεοιρςοετϊμεμη βάρη (βοαυίξμα ) για ςξ μϊμιςξο .
6.3 Μα διαθέςει ςξσλάυιρςξμ ςέρρεοα οάτια οσθμιζϊμεμα ρε ϋφξπ και επαοκξϋπ πλάςξσπ
μεγίρςξσ τξοςίξσ 20 kg .
6.4 Μα διαθέςει έμα ρσοςάοι με υειοξλαβή .
6.5 Μα έυει δσμαςϊςηςα ςξπξθέςηρηπ ρσρςήμαςξπ ποξρςαρίαπ απϊ σπεοςάρειπ και άλλεπ
μεςαβξλέπ ςηπ παοξυήπ οεϋμαςξπ ςξσ δικςϋξσ. Μα αματεοθξϋμ ξι δσμαςϊςηςεπ ποξπ επιλξγή.
6.7 Μα διαθέςει βάρη ςξπξθέςηρηπ ςηπ κεταλήπ ςηπ κάμεοαπ και ειδική βάρη ρςήοινηπ ςηπ
τιάληπ ςξσ CO2.
6.8 Μα διαθέςει κεμςοικϊ διακϊπςη on-off με εμρχμαςχμέμξ πξλϋποιζξ 8 θέρεχμ και
μεςαρυημαςιρςή απξμϊμχρηπ 1200VA ρϋμτχμα με ςα standard DIN EN ISO 60601 .
7. ΑΜΣΚΘΑ ΚΑΠΑΡΟΙΟΠΘΙΩΜ ΔΠΔΛΒΑΔΩΜ
7.1 Μα διαθέςει δσμαςϊςηςα πλϋρηπ και αμαοοϊτηρηπ με μξμή ή διπλή πεοιρςαλςική αμςλία.
7.2 Μα διαθέςει διακϊπςη λειςξσογίαπ οϋθμιρηπ οξήπ και πίερηπ για αμαοοϊτηρη.
7.3 Μα διαθέςει οξή για έγυσρη - αμαοοϊτηρη έχπ πεοίπξσ 2 lt/min και για πίερη έχπ πεοίπξσ
300 mmHg .
7.4 Μα διαθέςει πλήκςοα ατήπ για ςξμ εϋκξλξ καθαοιρμϊ και μα είμαι εϋκξλη ρςη υοήρη και μα
εμταμίζει φητιακά ϊλεπ ςιπ εμδείνειπ ρςημ ποϊρθια ϊφη ςηπ ρσρκεσήπ.
7.5 Μα λειςξσογεί με ξπξιξδήπξςε ρϋρςημα πλϋρηπ, πξλλαπλόμ ή μιαπ υοήρηπ.
7.6 Μα έυει δσμαςϊςηςα θέομαμρηπ μεοξϋ με έμδεινη θεομξκοαρίαπ και δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ με
αμαοοϊτηρη.
7.7 Μα παοαδίδεςαι πλήοηπ με ϊλα ςα απαοαίςηςα εναοςήμαςα για ςημ λειςξσογία ςηπ.
7.8 Μα πληοξί ςα standards αρταλείαπ ςηπ Δ.Δ , CE-MARK (93/42EEC) μα είμαι κλάρηπ
ηλεκςοικήπ αρτάλειαπ BF και μα διαθέςει ηλεκςοξμαγμηςική ρσμβαςϊςηςα ρϋμτχμα με ςξ
IEEC60601-1-2.
8. ΔΡΓΑΚΔΘΑ
ΓΔΜΘΙΑ
8.0.1 Μα είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ αμξνείδχςξ μέςαλλξ σφηλήπ αμςξυήπ.
8.0.2 Μα είμαι εϋκξλη και γοήγξοη η απξρσμαομξλϊγηρη / ρσμαομξλϊγηρη ςξσπ.
8.0.3 Μα απξρςείοχμξμςαι ρε κλίβαμξ αςμξϋ.
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8.0.4 Ξ υειοιρμϊπ ςηπ υειοξλαβήπ μα εναρταλίζει ςη μέγιρςη ακοίβεια .
8.0.5 Μα διαθέςξσμ Υειοξλαβή με κλείδχμα με δσμαςϊςηςα λειςξσογίαπ με ή υχοίπ ρϋλληφη.
8.0.6 Μα αματεοθεί η δσμαςϊςηςα αμςικαςάρςαρηπ τθαομέμχμ μεοόμ ςξσ εογαλείξσ.
8.1. ΔΜΑ ΔΣ ΔΡΓΑΚΔΘΩΜ ΑΠΟΣΔΚΟΤΛΔΜΑ ΑΠΟ :
8.1.1 Καβίδα ςϋπξσ Maryland 5 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ, μξμξπξλικϊ.
8.1.2. Καβίδα ςϋπξσ Grasper, αςοασμαςική 5 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ .
8.1.3. Καβίδα ςϋπξσ Dorsey/Johann με δσξ αμξιγϊμεμα άκοα, αςοασμαςική 5 mm πεοίπξσ, 33
cm πεοίπξσ.
8.1.4 Φαλίδι κσοςϊ ςϋπξσ Metzenbaum 5 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ, μξμξπξλικϊ .
8.1.5. Καβίδα Claw 10 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ.
8.1.6 Καβίδα Clip 10 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ.
8.1.7 Βελξμξκάςξυξ Δσθϋ, δενί, αοιρςεοϊ.
8.1.8 Ζλεκςοϊδιξ μξμξπξλικϊ Hook ϋπξσ J και L 80.
8.1.9 Ιαλόδιξ μξμξπξλικϊ για ςξ Hook
8.2. ΔΜΑ ΔΣ ΔΡΓΑΚΔΘΩΜ ΑΠΟΣΔΚΟΤΛΔΜO ΑΠΟ :
8.2.1 Καβίδα ςϋπξσ Maryland 5 mm πεοίπξσ, 43 cm ςξσλάυιρςξμ.
8.2.2 Καβίδα ςϋπξσ Grasper, αςοασμαςική 5 mm πεοίπξσ, 43 cm ςξσλάυιρςξμ.
8.2.3 Καβίδα ςϋπξσ Dorsey/Johann με δσξ αμξιγϊμεμα άκοα, aςοασμαςική 5 mm πεοίπξσ, 43
cm ςξσλάυιρςξμ.
8.2.4 Φαλίδι κσοςϊ ςϋπξσ Metzenbaum 5 mm πεοίπξσ, 43 cm ςξσλάυιρςξμ, μξμξπξλικϊ.
8.2.5 Καβίδα Clαw 10 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ .
8.2.6 Καβίδα Clip 10 mm πεοίπξσ, 33 cm πεοίπξσ.
8.2.7 Βελξμξκάςξυξ Δσθϋ .
8.2.8 Βελξμξκάςξυξ δενί .
8.2.9 Βελξμξκάςξυξ αοιρςεοϊ .
8.2.10 Ζλεκςοϊδιξ μξμξπξλικϊ Hook ϋπξσ J και L
8.2.11 Ιαλόδιξ μξμξπξλικϊ για ςξ Hook .
8.3 ΔΜΑ ΔΣ TROCAR
8.3.1 Δϋξ (2) trocar 10mm πεοίπξσ με κάμξσλα και παοξυή CO2 και δϋξ (2) trocar 5mm
πεοίπξσ με κάμξσλα υχοίπ παοξυή CO2 ,πξλλαπλόμ υοήρεχμ.
8.3.2 Μα διαθέςξσμ εογξμξμικϊ ρυήμα μα ειράγξμςαι υχοίπ ςξ πάςημα εμβϊλξσ και υχοίπ
απόλεια αεοίξσ.
8.3.3 Μα διαθέςξσμ ξδηγϊ για ςημ αρταλή και εϋκξλη είρξδξ.
8.3.4 Μα αματεοθεί η δσμαςϊςηςα αμςικαςάρςαρηπ τθαομέμχμ μεοόμ ςξσ εογαλείξσ.
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8.3.7 Λέγεθξπ 5 mm πεοίπξσ και 10 mm πεοίπξσ .
8.3.8 Μα ποξρτεοθεί κχμικϊ ή πσοαμξειδέπ.
8.3.9 Λειχςήοαπ 10/5 πεοίπξσ.
8.3.10 Δσμαςϊςηςα αμαβάθμιρη ρε 3D, μα αματεοθεί.
8.4 ΤΣΔΡΟΙΟΠΘΙΑ ΔΡΓΑΚΔΘΑ
Α. ΣΡΔΠΞΡΙΞΟΘΑ
Έμα (1) σρςεοξρκϊπιξ διαμέςοξσ 2,5 mm- 3mm
30o εσοσγόμιξ και μήκξσπ 280-305 mm
-Δσμαςϊςηςα απξρςείοχρηπ ρε ασςϊκασρςξ κλίβαμξ
Β. ΔΟΔΛΒΑΘΙΖ ΗΖΙΖ ΣΡΔΠΞΡΙΞΟΘΞΣ
- Αςοασµαςικϊ άκοξ.
- ∆ϋξ ρςοϊτιγγεπ για ρσμευή οξή.
– Μα σπξδέυεςαι σρςεοξρκϊπιξ διαµέςοξσ 2,5-3,0 mm λειςξσογικξϋ µήκξσπ χπ 305 mm (ςξ χπ
άμχ πεοιγοατϊμεμξ- Α.)
- Κειςξσογική διάµεςοξπ 4,0 mm x 6,0 mm, 15-16 Charr.
- Κειςξσογικϊ µήκξπ 180-190 mm.
- ∆ιάµεςοξπ καμαλιξϋ εογαρίαπ 5 Charr.
Γ. ΣΡΔΠΞΡΙΞΟΘΙΑ ΔΠΓΑΚΔΘΑ
-Δϋξ (2) εϋκαµπςεπ λαβίδεπ βιξφίαπ, ςέµμξσρεπ, διπλήπ δοάρηπ, διπλξϋ κσπελλίξσ
- Δϋξ (2) εϋκαµπςεπ λαβίδεπ ρϋλληφηπ
- Δϋξ (2) εϋκαµπςα φαλίδια, µξμήπ δοάρηπ
ΔΘΔΘΙΟΘ ΟΡΟΘ 1.
ΓΔΜΘΙΑ
1.1. Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεόμεςαι μα εκςελέρει πλήοχπ ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ μηυαμήμαςξπ και
μα ςξ παοαδόρει ρε λειςξσογία, με δικϊ ςξσ ειδικεσμέμξ και αρταλιρμέμξ ποξρχπικϊ και δική
ςξσ ξλξκληοχςικά εσθϋμη, ρϋμτχμα με ςξσπ ςευμικξϋπ & επιρςημξμικξϋπ καμϊμεπ, ςξσπ
καμξμιρμξϋπ ςξσ ελλημικξϋ κοάςξσπ, με ςιπ ξδηγίεπ και ςα ρυέδια ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ
και ςέλξπ ςιπ ξδηγίεπ ςχμ αομξδίχμ σπηοεριόμ ςξσ τξοέα, ρςξ υόοξ πξσ διαθέςει. Ξ
ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιήρει απξδεδειγμέμα ςξ ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ ςξ
ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι ρςα δικαιξλξγηςικά ςηπ ποξρτξοάπ, ςξ δε Μξρξκξμείξ ξτείλει μα ελέγνει
ςη ρυεςική ρσμμϊοτχρη, όρςε μα διαρταλιρθξϋμ ςα ρσμτέοξμςα ςξσ Δημξρίξσ.
1.2. Ζ παοάδξρη-παοαλαβή ςξσ μηυαμήμαςξπ (ξοιρςική πξιξςική και πξρξςική) θα γίμει, με ςημ
εγκαςάρςαρη και ρε καςάρςαρη πλήοξσπ λειςξσογίαπ, χπ ειδικϊςεοα ξοίζεςαι απϊ ςημ ρυεςική
κείμεμη μξμξθερία. Ξι πεοιγοατϊμεμεπ ρςη ρϋμβαρη δσμαςϊςηςεπ ςξσ μηυαμήμαςξπ θα
ελεγυθξϋμ ρε κάθε πεοίπςχρη με ςα απαιςξϋμεμα εογαλεία και ϊογαμα μεςοήρεχμ και ελέγυξσ,
πάμςξςε δε καςά ςοϊπξ ςευμικά άοςιξ και ϊπξσ ασςϊ δεμ είμαι δσμαςϊ ρε ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ,
με ςημ διαδικαρία ςχμ ενεςάρεχμ ρε αρθεμείπ (ατξοά ςημ διαδικαρία ξοιρςικήπ παοαλαβήπ).
1.3. Όλα ςα είδη και σλικά, πξσ θα ποξρκξμίρει ξ ποξμηθεσςήπ ρςξ Μξρξκξμείξ για ςημ
εγκαςάρςαρη και λειςξσογία ςξσ σπϊ ποξμήθεια μηυαμήμαςξπ, ποέπει μα είμαι καιμξϋογια
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αμεςαυείοιρςα υχοίπ ελαςςόμαςα και μα ικαμξπξιξϋμ ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ρϋμβαρηπ, πξσ
καθξοίζξσμ ςξμ ςϋπξ, ςημ καςηγξοία και ςα σπϊλξιπα υαοακςηοιρςικά ςξσ.
1.4. Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεόμεςαι μα δόρει ξπξιαδήπξςε ρςξιυεία ποξέλεσρηπ ςχμ σλικόμ
ήθελε ζηςήρει ξ τξοέαπ για διαπίρςχρη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσπ.
1.5. Ξ τξοέαπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ελέγυει κάθε ποξρκξμιζϊμεμξ σλικϊ και ξ ποξμηθεσςήπ
σπξυοεόμεςαι μα σπακξϋρει ρε ξπξιερδήπξςε εμςξλέπ ςχμ αομξδίχμ σπηοεριόμ ςξσ, για σλικϊ
ςξ ξπξίξ δεμ εκπληοόμει ςξσπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ, πξσ αματέοξμςαι ρςημ πξιϊςηςα και ςα
υαοακςηοιρςικά ςξσ.
1.6. Ρςημ ποξρτξοά θα αματεοθξϋμ αμαλσςικά παοϊμξια μηυαμήμαςα πξσ έυξσμ εγκαςαρςαθεί
και λειςξσογξϋμ ρε Δλλημικά Μξρξκξμεία, κλιμικέπ κλπ., με ιδιαίςεοη έμταρη ρςα δημϊρια
Μξρξκξμεία και αμ ςα μηυαμήμαςα ασςά ρσμςηοξϋμςαι απϊ έγκοιςξ και καςάλληλα
εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ ςηπ ποξμηθεϋςοιαπ εςαιοείαπ.
1.7. Ξ υοϊμξπ παοάδξρηπ, ξ ξπξίξπ θα αματεοθεί ξπχρδήπξςε ρςημ αουική ποξρτξοά
καθξοίζεςαι απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε ΔΝΖΜΑ (60) ημεοξλξγιακέπ
ημέοεπ.
2. ΣΔΙΛΖΡΘΩΖ ΣΔΦΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΚΟΘΠΩΜ
ΑΜΣΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ-ΑΜΑΚΩΘΛΩΜ ΙΚΠ.

ΣΟΘΦΔΘΩΜ

ΔΓΓΤΖΔΩΜ,

ΤΜΣΖΡΖΔΩ,

2.1. Άπαμςα ςα ρυεςικά ρσμσπξβαλλϊμεμα, με ςημ ποξρτξοά ρςξιυεία, απϊ ςξσπ
«ποξμηθεσςέπ», και κϋοια ςα ρςξιυεία ςα ξπξία κοίμξμςαι, ϊπχπ ςευμική πεοιγοατή, γεμικξίειδικξί ϊοξι, τϋλλξ ρσμμϊοτχρηπ, πιρςξπξιηςικά ή βεβαιόρειπ για ςξ ενειδικεσμέμξ ςευμικϊ ή
εκπαιδεσςικϊ ποξρχπικϊ, εναρτάλιρη μακοϊυοξμηπ παοξυήπ αμςαλλακςικόμ ή αμαλχρίμχμ
μξμξπχλιακξϋ υαοακςήοα, εναρτάλιρη μακοϊυοξμηπ παοξυήπ σπηοεριόμ, εγκαςάρςαρηπ,
service, εκπαίδεσρηπ κλπ. εγγσήρειπ ή καλϋφειπ ςευμικήπ ή ξικξμξμικήπ τϋρηπ κλπ. ρςξιυεία ςα
ξπξία αματέοξμςαι ρςα παοαοςήμαςα ςηπ Διακήοσνηπ, ποξκειμέμξσ μα κοιθξϋμ,
υαοακςηοιρθξϋμ και ανιξλξγηθξϋμ ποέπει μα είμαι ξπχρδήπξςε επιβεβαιχμέμα-ςεκμηοιχμέμα
απϊ ςξμ αμςίρςξιυξ μηςοικϊ καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ ή κας’ ελάυιρςξμ απϊ ςξμ επίρημα
αμαγμχοιρμέμξ ρςη υόοα μαπ και ρε πλήοη λειςξσογία επί ςοιεςία ςξσλάυιρςξμ θσγαςοικϊ ξίκξ,
ξ ξπξίξπ θα διαθέςει ξπχρδήπξςε και ςημ αμαγκαία ξικξμξμξςευμική αμάπςσνη-σπξδξμή ρςημ
Δλλάδα. Για μα υαοακςηοίζεςαι ξ «ποξμηθεσςήπ» χπ θσγαςοικϊπ ξίκξπ, ποέπει ρςξ διακοιςικϊ
ςξσ ςίςλξ μα έυει και ςξμ ςίςλξ ςξσ μηςοικξϋ ξίκξσ ή μα σπξβάλλει ρςξιυεία πξσ μα βεβαιόμξσμ
ςξμ ιρυσοιρμϊ ασςϊ. Δπίρηπ θα σπξβάλλει ξογαμϊγοαμμα μηςοικξϋ και θσγαςοικξϋ ξίκξσ, ςξ
ξπξίξ θα πεοιλαμβάμει σπηοερίεπ (για ςα αμςίρςξιυα είδη). Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ σπξυοεχςικά
ποέπει μα διαθέςξσμ ρϋρςημα πξιϊςηςαπ ΔΜ ΘSO 9001:08, με πεδίξ πιρςξπξίηρηπ ςημ διακίμηρη
ιαςοξςευμξλξγικόμ ποξψϊμςχμ και EN ISO 13485:03, με πεδίξ πιρςξπξίηρηπ ςημ ςευμική
σπξρςήοινη ιαςοξςευμξλξγικόμ ποξψϊμςχμ (με πιρςξπξιηςικά επίρημξσ ξογαμιρμξϋ
πιρςξπξίηρηπ μεςατοαρμέμα ρςα ελλημικά και μξμίμχπ επικσοχμέμα, ςα ξπξία θα καςαθέρξσμ
ρςξμ επιμέοξσπ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ). Δπίρηπ μα διαθέςει Βεβαίχρη Ρσμμεςξυήπ ρε
Δγκεκοιμέμξ Ρϋρςημα Δμαλλακςικήπ Διαυείοιρηπ ΑΖΖΔ (ρϋμτχμα με ςξ Μ. 2939/2001 και ςξ
Ο.Δ. 117/2004 και 15/2006). α. Ρςξιυεία τχςξςσπημέμα αϊοιρςα ελλιπή ή αρατή δεμ θα
λαμβάμξμςαι σπϊφη καςά ςημ ανιξλϊγηρη. Ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ςξσ Ξίκξσ καςαρκεσήπ
δϋμαςαι μα βεβαιόμει ςα αμχςέοχ πεοιγοατϊμεμα ρςξιυεία με σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ ςξσ
έυει δξθεί ποξπ ςξϋςξ απϊ ςξμ Ληςοικϊ καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ επίρημη ποχςϊςσπη
ενξσριξδϊςηρη (ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 4.1.1). β. Ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ πάρηπ
τϋρεχπ βεβαιόρεχμ ή πιρςξπξιηςικόμ, ή δικαιξλξγηςικόμ, ή εγγσήρεχμ-καλϋφεχμ (υοξμικέπ –
πξιξςικέπ – πξρξςικέπ - παοξυήπ ϊοχμ ρσμςήοηρηπ – αμςαλλακςικόμ - αμαλχρίμχμ κλπ.), ςα
ξπξία θα αματεοθξϋμ & καςαςεθξϋμ απϊ ςξσπ «ποξμηθεσςέπ» για ςημ ανιξλϊγηρη,
βαθμξλϊγηρη, ποξμήθεια – εγκαςάρςαρη – παοάδξρη – εκπαίδεσρη - διαρτάλιρη ρσμςήοηρηπ,
εγγσήρεχμ, αμςαλλακςικόμ, αμαλχρίμχμ, εκπαιδεσμέμξσ (ςευμικξϋ ή εκπαιδεσςικξϋ
ποξρχπικξϋ) κλπ. , και ςα ξπξία θα είμαι ποχςϊςσπα ή μξμίμχπ επικσοχμέμα αμςίγοατα θα
πεοιλαμβάμξμςαι πλήοη ρςξιυεία, καςά πεοίπςχρη, ςξσ μηςοικξϋ ή θσγαςοικξϋ ελλημικξϋ ξίκξσ
(Δ/μρη, ςηλέτχμξ, Fax, κλπ.) και ςξσ σπξγοάτξμςξπ Μξμίμξσ Δκποξρόπξσ (ϊμξμα-ιδιϊςηςα).
Διδικά για ςα πιρςξπξιηςικά ISO και CE ςα ξπξία είμαι μξμαδικά και παοαμέμξσμ ρςημ καςξυή
ςξσ ποξμηθεσςή γίμξμςαι δεκςά μξμίμχπ επικσοχμέμα αμςίγοατα. α πιρςξπξιηςικά
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ρσμμϊοτχρηπ πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή δεμ εμπίπςξσμ ρςημ εναίοερη ασςή και
ποέπει μα είμαι ποχςϊςσπα ή μξμίμχπ επικσοχμέμα.
2.2. ΟΡΟΘ ΔΓΓΤΖΔΩΜ – ΤΜΣΖΡΖΖ
2.2.1. Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει ρςημ Δλλάδα μϊμιμα καςάλληλα εκπαιδεσμέμξ
ποξρχπικϊ, με πιρςξπξιηςικϊ εκπαίδεσρηπ και ενξσριξδϊςηρηπ ασςξϋ απϊ ςξμ μηςοικϊ
καςαρκεσαρςικϊ ξίκξ, για ςημ ρσμςήοηρη ςχμ αμςίρςξιυχμ μηυαμημάςχμ. Ζ ρϋμθερη ςξσ
ρσμεογείξσ ρσμςήοηρηπ καθόπ και ςα ςσπικά κλπ. ποξρϊμςα ςχμ απαρυξλξσμέμχμ μα
αματεοθξϋμ αμαλσςικά ρςημ ποξρτξοά. Αράτειεπ ή αξοιρςίεπ, χπ ποξπ ςξμ αοιθμϊ, ποξρϊμςα,
εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσπ ϊοξσπ εγγσήρεχμ ή ςη ρσμςήοηρη κλπ. θα υαοακςηοίζξμςαι,
απαοάβαςξι ϊοξι και ξι ποξρτξοέπ θα απξκλείξμςαι.
2.2.2. Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει πλήοη εγγϋηρη για ςημ καλή λειςξσογία ςξσ
ιαςοξςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ ςξσλάυιρςξμ για δσξ (2) υοϊμια πξσ θα καλϋπςει ςξ ρϋμξλξ ςχμ
βλαβόμ απϊ ςημ παοάδξρή ςξσ, χπ και ςημ εναρτάλιρη διάθερηπ αμςαλλακςικόμ για δέκα
ςξσλάυιρςξμ (10) ρσμξλικά έςη απϊ ςη ξοιρςική παοαλαβή ςξσ, με έγγοατη δέρμεσρη ςξσ
καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ ή ςηπ θσγαςοικήπ εάμ ασςή λειςξσογεί ρςημ Δλλάδα ή ςξσ
ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ ςξσ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ϊπχπ ασςξί ξοίζξμςαι ρςημ
Ξδηγία 93/42/EEC. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ ςξ Μξρξκξμείξ δεμ θα εσθϋμεςαι για καμία
βλάβη ςξσ ϊλξσ μηυαμήμαςξπ και δεμ θα επιβαοϋμεςαι με καμέμα πξρϊ για ςα εογαςικά,
αμςαλλακςικά, σλικά, κλπ., ϊπχπ ποξβλέπει ςξ ρσμημμέμξ ρυέδιξ ρϋμβαρηπ πλήοξσπ
ρσμςήοηρηπ-επιρκεσήπ, με ςξ ρϋμξλξ ςχμ αμαλχρίμχμ και ςα αμαγκαία Service Kit κλπ. Ρςημ
πλήοη εγγϋηρη πεοιλαμβάμεςαι σπξυοέχρη ςξσ ποξμηθεσςή και για ποξληπςικϊ έλεγυξ
ρσμςήοηρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ Ιαςαρκεσαρςικξϋ Ξίκξσ, όρςε ξ ιαςοξςευμξλξγικϊπ
ενξπλιρμϊπ μα είμαι πάμςα ρε καςάρςαρη εςξιμϊςηςαπ, ϊςι δηλαδή ακοιβόπ ποξβλέπει ςξ ρυέδιξ
ρϋμβαρηπ πλήοξσπ ρσμςήοηρηπ - επιρκεσήπ. Ρε πεοίπςχρη ποξρτξοάπ ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ
λειςξσογίαπ πέοαμ ςχμ δϋξ εςόμ, η ρυεςική πέοαμ ςχμ δϋξ εςόμ επιβεβαίχρη θα γίμεςαι με
έγγοατη δέρμεσρη ςξσ καςαρκεσαρςή, ή ςηπ θσγαςοικήπ εάμ ασςή λειςξσογεί ρςημ Δλλάδα ή
ςξσ ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ ςξσ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ϊπχπ ασςξί ξοίζξμςαι ρςημ
Ξδηγία 93/42/EEC.
2.2.3. Ιαςά ςημ σπξγοατή ςξσ ποχςξκϊλλξσ παοαλαβήπ ρε καςάρςαρη λειςξσογίαπ ξ
ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδόρει: Ολήοη ρειοά ςεσυόμ (ειπ διπλξϋμ) με ξδηγίεπ υοήρηπ
και λειςξσογίαπ ρςημ Δλλημική γλόρρα και ξδηγίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ (SERVICE
MANUALS) ρςημ Δλλημική ή Αγγλική γλόρρα, καθόπ και ϊλξσπ ςξσπ απαοαίςηςξσπ κχδικξϋπ
ελέγυχμ και επιρκεσόμ και ϊλα ςα ρυεδιαγοάμμαςα ςχμ επιμέοξσπ ςμημάςχμ ςξσ
ιαςοξςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ.
2.2.4. Λεςά ςη λήνη ςξσ χπ άμχ υοϊμξσ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ, ξ ποξμηθεσςήπ
σπξυοεόμεςαι, μα αμαλάβει ςη ρσμςήοηρη και ςημ επιρκεσή ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ
(πεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ παοελκϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ), μέυοι ςη ρσμπλήοχρη δέκα (10) εςόμ απϊ
ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ ρσγκοξςήμαςξπ ρε καςάρςαρη λειςξσογίαπ, έμαμςι ιδιαίςεοηπ
εςήριαπ αμξιβήπ, ςημ ξπξία θα έυει καθξοίρει ξπχρδήπξςε ρςημ αουική ξικξμξμική ςξσ
ποξρτξοά και με ςημ ρϋμτχμη έγγοατη δήλχρη- εγγϋηρη ςξσ καςαρκεσαρςή ή ςξσ
ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ ςξσ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ϊπχπ ασςξί ξοίζξμςαι ρςημ
Ξδηγία 93/42/EEC, η ξπξία θα καςαςεθεί με ςημ ποξρτξοά, χπ και ςξ στιρςάμεμξ ςευμικϊ
δσμαμικϊ ρςημ υόοα μαπ για service κλπ, με βάρη ςξ ρσμημμέμξ ρυέδιξ ρϋμβαρηπ πλήοξσπ
ρσμςήοηρηπ-επιρκεσήπ.
2.2.5. Ρε πεοίπςχρη αταίοερηπ ςηπ ενξσριξδϊςηρηπ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ ή ςξσ
ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ ςξσ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, ποξπ ςξμ ποξμηθεσςή, για
παοξυή αμςαλλακςικόμ - ρσμςηοήρεχμ - ςευμικήπ σπξρςήοινηπ - εγγσήρεχμ κλπ. και εμςϊπ ςηπ
απαιςξϋμεμηπ δεκαεςίαπ, θα ποέπει μα καςαςεθεί βεβαίχρη δέρμεσρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ή ςξσ
ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ ςξσ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, για ςημ ρσμευή και αποϊρκξπςη
λειςξσογία ςξσ ρσγκοξςήμαςξπ, με ςξσπ ίδιξσπ ζηςξϋμεμξσπ ϊοξσπ μέυοιπ ρσμπλήοχρηπ ςηπ
δεκαεςίαπ ςξσλάυιρςξμ.
3. ΔΙΠΑΘΔΔΤΖ ΠΡΟΩΠΘΙΟΤ – ΠΚΖΡΖ ΚΔΘΣΟΤΡΓΘΑ ΛΖΦΑΜΖΛΑΣΩΜ
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3.1 Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμσπξβάλλει με πξιμή απξκλειρμξϋ, ξπχρδήπξςε μεςά ςηπ
ποξρτξοάπ ςξσ ςα παοακάςχ, ποξκειμέμξσ ατεμϊπ μεμ ςα αμςίρςξιυα ρςξιυεία μα ανιξλξγηθξϋμ
– βαθμξλξγηθξϋμ και ατεςέοξσ δε μα εναρταλίζεςαι η πλήοηπ εκμεςαλλεσριμϊςηςα ςχμ
δσμαςξςήςχμ και απξδϊρεχμ ςχμ ειδόμ και κϋοια μα διαρταλίζεςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ η
καμξμική λειςξσογία ςχμ μηυαμημάςχμ και ςασςϊυοξμα μα ποξρςαςεϋεςαι η Δημϊρια Σγεία με
ςημ υοηριμξπξίηρη ςχμ αμαγκαίχμ εκάρςξςε ρςξιυείχμ, καςά ςη διεμέογεια ςχμ ενεςάρεχμ : α.
Ολήοεπ εγυειοίδιξ με ρατείπ ξδηγίεπ υοήρεχπ και λειςξσογίαπ ςξσ μηςοικξϋ καςαρκεσαρςικξϋ
ξίκξσ (Operation Manuals) με αμαλσςική πεοιγοατή ςχμ αμςίρςξιυχμ ποχςξκϊλλχμ και
λειςξσογιόμ για ϊλεπ ςιπ αμςίρςξιυεπ εταομξγέπ μεςατοαρμέμξ ξπχρδήπξςε ρςημ Δλλημική
γλόρρα καςά ςημ παοάδξρη ςξσ μηυαμήμαςξπ, εμό ρςημ αουική ποξρτξοά μπξοεί μα δξθεί
ρςημ Αγγλική και καςά ποξςίμηρη και ρςημ Δλλημική. β. Ολήοεπ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα
εκπαίδεσρηπ για ςξσπ υοήρςεπ (ιαςοξϋπ, μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ, κλπ) ϊπχπ και για ςξσπ
ςευμικξϋπ ςξσ ςμήμαςξπ βιξψαςοικήπ ςευμξλξγίαπ (έμαπ ςευμικϊπ ςξσλάυιρςξμ θα εκπαιδεσςεί και
θα παοακξλξσθεί ϊλεπ ςιπ μεςεκπαιδεϋρειπ πξσ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι για ςξσπ ςευμικξϋπ ςξσ
ξίκξσ, θα ςξσ υξοηγηθεί δε πιρςξπξιηςικϊ και θα ςξσ δξθεί ενξσριξδξςημέμη ποϊρβαρη
(κχδικξί ποϊρβαρηπ, κάοςα, κλπ) όρςε μα μπξοεί μα επεμβαίμει για επιρκεσή και ρσμςήοηρη),
χπ και αμςίγοατξ ςχμ αμαγκαίχμ βξηθημάςχμ ή πιμάκχμ ρςημ Δλλημική γλόρρα.
3.2. Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ϊςι διαθέςει ρςημ Δλλάδα μϊμιμξ και καςάλληλα
εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ (πέοαμ και αμενάοςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ ςευμικξϋ ποξρχπικξϋ για
παοξυή σπηοεριόμ εγκαςάρςαρηπ, ρσμςήοηρηπ, κλπ) για ςημ σπξρςήοινη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ
ειδόμ απϊ άπξφη λειςξσογική και επίδεινη – εκμάθηρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Μξρξκξμείξσ
(ιαςοικϊ, μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ κλπ) ςϊρξ επί ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ ειδόμ ϊρξ και επί ςχμ
δσμαςξςήςχμ απξςελερμαςικϊςεοηπ και επχτελέρςεοηπ εκμεςάλλεσρηπ και αμάπςσνηπ ςηπ
απϊδξρήπ ςχμ, πξιξςικήπ και πξρξςικήπ. ξ σπϊφη εκπαιδεσςικϊ χπ και ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ
θα αματεοθξϋμ υχοιρςά με ςξμ αμςίρςξιυξ υοϊμξ εμαρυϊληρήπ ςξσπ, ςα ποξρϊμςα, εκπαίδεσρη
κλπ και θα ρσμσπξβληθξϋμ ρυεςικά πιρςξπξιηςικά ειδικήπ ποξπ ςξϋςξ εκπαίδεσρηπ και
αμςίρςξιυηπ ενξσριξδϊςηρηπ απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ή ςξμ ενξσριξδξςημέμξ αμςιποϊρχπξ ςξσ
ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ϊπχπ ασςξί ξοίζξμςαι ρςημ Ξδηγία 93/42/EEC, όρςε μα ςεκμηοιόμεςαι
η καςαλληλϊςηςά ςξσπ, αμςίρςξιυα, για ςημ πλήοη εκπαίδεσρη (ιαςοξϋπ, μξρηλεσςικϊ
ποξρχπικϊ, κλπ) επί ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ μηυαμημάςχμ και ςηπ πλήοξσπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ
δσμαςξςήςχμ ςχμ ειδόμ εμό για ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ή καςαλληλϊςηςα ςξσ για εγκαςάρςαρη,
service κλπ ςχμ σπϊφη ειδόμ.
3.3. Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι, άμεσ ποϊρθεςηπ αμξιβήπ, μα επαμαλάβει ςημ χπ άμχ
εκπαίδεσρη για ίδιξ υοξμικϊ διάρςημα ςξσλάυιρςξμ, ϊςαμ και εάμ ασςϊ ζηςηθεί απϊ ςξ
ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞ, μέρα ρςημ διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ. Ξ ποξμηθεσςήπ
σπξυοεξϋςαι εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ ςημ λήνη ςηπ ποξςειμϊμεμηπ πεοιϊδξσ
εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ μέυοι ςημ λήνη ςξσ διαρςήμαςξπ ςχμ δέκα εςόμ απϊ ςημ ξοιρςική
παοαλαβή ςξσ ρσγκοξςήμαςξπ, μα παοέυει επί πλέξμ μία ςξσλάυιρςξμ αμάλξγη εκπαίδεσρη
ϋρςεοα απϊ αίςημα ςξσ τξοέα υχοίπ ςημ καςαβξλή ποϊρθεςηπ αμξιβήπ, ποξπ εκπαίδεσρη μέξσ
ποξρχπικξϋ (αμαιρθηριξλϊγχμ, υειοξσογόμ, μξρηλεσςικξϋ ποξρχπικξϋ κλπ).
4. ΑΜΣΑΚΚΑΙΣΘΙΑ – ΑΜΑΚΩΘΛΑ – SERVICE
4.1.α αμςαλλακςικά ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ απεοιϊοιρςξσ αοιθμξϋ με πξιμή απξκλειρμξϋ, μαζί
με ςα πάρηπ τϋρεχπ σλικά, αμαλόριμα σλικά ρσμςήοηρηπ και λειςξσογίαπ, και εογαςικά ρςημ
ποξρτεοϊμεμη εςήρια ςιμή πλήοξσπ ρσμςήοηρηπ – επιρκεσήπ ςχμ ειδόμ ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ
είδξσπ. Δναιοξϋμςαι ςα αμαλόριμα.
4.2. Ξ διαγχμιζϊμεμξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ ϋπαονη αμεςαυείοιρςχμ
αμςαλλακςικόμ, αμαλόριμχμ σλικόμ ρσμςήοηρηπ και λειςξσογίαπ και κϋοια ςη διάθερη ασςόμ,
χπ και ςχμ αμςίρςξιυχμ καςάλληλχμ σλικόμ για ςημ πλήοη λειςξσογία και απϊδξρη ςχμ ειδόμ
ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ είδξσπ με ςξμ παοελκϊμεμξ ενξπλιρμϊ, επί δέκα (10) ςξσλάυιρςξμ
ρσμξλικά έςη. Ζ αμάλξγη δέρμεσρη θα γίμεςαι με καςάθερη ρυεςικήπ έγγοατηπ βεβαίχρηπ ςξσ
καςαρκεσαρςή ή ςξσ ενξσριξδξςημέμξσ αμςιποξρόπξσ ςξσ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ϊπχπ ασςξί
ξοίζξμςαι ρςημ Ξδηγία 93/42/EEC, ρςξμ επί μέοξσπ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, για ςημ
ανιξλϊγηρη ςηπ ποξρτξοάπ, δεδξμέμξσ ϊςι κοίμεςαι χπ ξσριόδηπ απαίςηρη ςηπ ποξκήοσνηπ για
ςημ ξμαλή, αποϊρκξπςη και μακοϊυοξμη λειςξσογία ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ.
Σελίδα 9 από 10

4.3. Ρςξμ επί μέοξσπ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, πέοα απϊ ςημ βαρική ρϋμθερη ςξσ
ποξρτεοϊμεμξσ ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ είδξσπ θα αμαγοάτξμςαι ξπχρδήπξςε ρε λίρςα ϊλα ςα
απαοαίςηςα σλικά για ςημ λειςξσογία, ρσμςήοηρη και επιρκεσή ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ
ενξπλιρμξϋ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ αμαλχρίμχμ σλικόμ.
4.4. Μα διαθέςει διακοιβχμέμα ϊογαμα για ςξμ έλεγυξ/ρσμςήοηρη/επιρκεσή ςξσ ενξπλιρμξϋ
πξσ ποξρτέοεςαι ρςημ εμ λϊγχ εμϊςηςα. Μα καςαςεθεί επί πξιμή απξκλειρμξϋ καςάλξγξπ
ξογάμχμ για ϊλξσπ ςξσπ απαοαίςηςξσπ ελέγυξσπ κλπ, ϊπχπ ασςξϋπ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ
εγυειοίδιξ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ. Μα καςαςεθξϋμ πιρςξπξιηςικά διακοίβχρηπ ςχμ
ξογάμχμ ελέγυξσ με ςα ξπξία θα εκςελξϋμςαι ξι ρσμςηοήρειπ ςξσ ενξπλιρμξϋ πξσ
ποξρτέοξμςαι για ςξ ρϋμξλξ ςηπ εκάρςξςε εμϊςηςαπ (επί πξιμή απξκλειρμξϋ).
Συχόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. αυσδοξμικόπ ρςη Δ/μρη : Ρσμς/υξσ Ιεταλξπξϋλξσ 17, 83100 Ράμξπ ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr
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