
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 20, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ 

 
Κύμη σήμερα 23-11-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ., σύμφωνα με την υπ’ 

αρίθμ.401/16-11-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Κύμης 

«Ορισμός Μελών 3μελούς Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών», και αφορά στη 

προμήθεια  οδοντιατρικής έδρας πλήρως εξοπλισμένης για το Γ.Ν.-ΚΥ Κύμης, οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

 

Καλοκαιρινός Σάββας, Ιατρός Οδοντιατρικής (Τακτικό Μέλος) 

Ρέτσα Ιωάννα, Αν. Προϊστ. Νοσηλευτικής (Τακτικό Μέλος) 

Πύθουλα Μαρία, ΔΕ Διοικητικού  (Αναπληρωματικό Μέλος) 

 

Αποτελούντες επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών, προέβησαν στην σύνταξη των 

κάτωθι Τεχνικών Προδιαγραφών: 

 

 

1. Καινούρια,  εργοστασιακής κατασκευής,  σύγχρονης τεχνολογίας με όλα τα τμήματα που 

συγκροτούν την Οδοντιατρική Μονάδα να είναι σε σειρά παραγωγής. 

2. Να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και 

ασφάλειας και να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE mark και ISO (που να ισχύουν κατά την 

ημερομηνία της παράδοσής). 

3. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 (διακίνηση 

και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004). παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του 

συγκεκριμένου εξοπλισμού(οι όροι της οποίας θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω). 

4. Ο αντιπρόσωπος να παρέχει εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 έτη και 

επάρκεια ανταλλακτικών για 15 έτη. 

5. Ο αντιπρόσωπος να προσκομίσει λίστα των Μονάδων Υγείας που έχει εγκαταστήσει 

αντίστοιχο μηχάνημα. 

6. Η Οδοντιατρική Μονάδα να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 230V/50Hz. 

7. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή 

λειτουργία της. 

8. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική και αθόρυβη. 

9.  Να είναι λειτουργική παρέχοντας άνεση και ευκολία χειρισμών. 

10.  Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων να είναι υψηλή και όλα τα υλικά 

κατασκευής του μηχανήματος να είναι ανθεκτικά και αναλλοίωτα από χημικά αντισηπτικά. 

11.  Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος είναι: α. αντοχής και ανοξείδωτα. β. 

ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωριακής 

προστασίας. γ. ικανά να δεχτούν απολύμανση. 

12.  Οι διακόπτες να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά 

τοποθετημένοι. 

13.  Να διαθέτει αυτόνομο σύστημα παροχής καθαρού νερού με ειδική φιάλη τροφοδοσίας.  

14.  Να διαθέτει  σύστημα εσωτερικής απολύμανσης των σωληνώσεων της μονάδας. 

15.  Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ώστε οι βλάβες να κοινοποιούνται άμεσα 

(τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) στον επισκευαστή επισπεύδοντας έτσι τον χρόνο επισκευής. 
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16. Η όλη εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

Προμηθευτή, με τις υποδείξεις του οποίου η Τεχνική μας Υπηρεσία θα εξασφαλίσει τις 

απαιτούμενες παροχές σε αναμονή (ρεύμα - νερό - αποχέτευση). 

 

Η Οδοντιατρική Μονάδα θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω αναφερόμενα επιμέρους 

παρελκόμενα: 

 Α. Οδοντιατρική έδρα  Β. Ποδοδιακόπτης . Γ. Τράπεζα (ταμπλέτα) εργαλείων  Δ. 

Πτυελοδοχείο  Ε. Σκιαλυτικός προβολέας 

Α. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ 

1.  Να είναι συμπαγών διαστάσεων. Να διαθέτει στερεή βάση και η έδρασή της θα γίνεται 

απ' ευθείας στο δάπεδο, χωρίς ιδιαίτερη υποδομή. Να είναι καλυμμένη με ανθεκτικό σε 

μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις, υλικό (π.χ. δερματίνη) άριστης ποιότητας, χωρίς ραφές 

και πτυχές ει δυνατόν, ώστε να καθαρίζονται εύκολα. Να μπορεί εύκολα, επιτόπου στο 

οδοντιατρείο, τμηματικά να αντικαθίστανται τα φθαρμένα μέρη. Να διαθέτει επιπλέον 

προστατευτικό κάλυμμα στο ύψος των ποδιών για προστασία του υλικού επένδυσης στο 

σημείο αυτό. 

2.  Τα γυμνά μεταλλικά μέρη, θα είναι ισχυρώς επιχρωμιωμένα ή βαμμένα με ειδική, 

ανθεκτική βαφή. Οι ηλεκτροβαλβίδες να είναι από μπρούντζο και όχι από σίδηρο.  

3. Να είναι ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας, αθόρυβη.  

4. Να αναφερθεί το μέγιστο φορτίο που δύναται να δεχθεί στη θέση μέγιστης ανύψωσης, με 

ελάχιστο βάρος τα 160 κιλά. 

5. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση, καλή πλευρική στήριξη και κατασκευή που να 

διευκολύνει τον καθαρισμό - απολύμανσή της  

6. Να διαθέτει κάθισμα με ανατομικό σχήμα που να διατηρεί την ανατομικότητά του και 

κατά την κίνησή της 

7. Να επιτρέπει την εργασία του γιατρού από οποιαδήποτε γωνία και θέση (καθιστός ή 

όρθιος, δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας).  

8. Να διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας κατά την κίνηση για την προστασία του ασθενούς 

και του γιατρού. 

9.  Να διαθέτει ερεισικέφαλο, διπλής άρθρωσης, το οποίο να μπορεί να εκτελεί μετακινήσεις 

της κεφαλής αυτόνομες, μεγάλης διαδρομής προς όλες τις κατευθύνσεις και να ασφαλίζει 

τις θέσεις αυτές.  

10. Να εκτελεί τις κινήσεις: α. Επάνω και κάτω με το ελάχιστο ύψος στο οποίο μπορεί να 

κατέβει να είναι πολύ χαμηλό βοηθώντας την πρόσβαση ακόμα και σε ανθρώπους με 

κινητικές δυσκολίες. β. Από όρθια στάση πλάτης (90 0 ) έως πλήρη οριζοντίωση (180 0 ). γ.  

Να διαθέτει μνήμες ώστε να μπορεί να λάβει αυτόματα θέσεις έκτακτης ανάγκης- 

λιποθυμίας ( Trendelemburg ) , θέση ξεπλύματος και μηδενική θέση εξόδου. 

11. Όλες οι αναφερόμενες κινήσεις της έδρας να ελέγχονται από διακόπτες κινήσεων στην 

τράπεζα (ταμπλέτα) εργαλείων. 
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12. Το σύστημα κεντρικής τροφοδοσίας και σύνδεσης παροχών να βρίσκεται σε ειδικό χώρο 

εντός της οδοντιατρικής έδρας, να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να διαχωρίζονται 

για λόγους ασφαλείας τα ηλεκτρολογικά από τα υδραυλικά στοιχεία και να διαθέτει: 

α) Κεντρικό διακόπτη (ON-OFF) που κλείνει το ρεύμα και χωριστούς διακόπτες αέρος και 

νερού. 

β) Φίλτρο νερού 

γ) Φίλτρο αέρα με υδατοπαγίδα και δυνατότητα καθαρισμού και εξαέρωσης. 

δ) Ρυθμιστή πιέσεως εισόδου προς το οδοντιατρικό συγκρότημα για το νερό και τον αέρα με 

αντίστοιχα ενδεικτικά όργανα. 

ε) Μετασχηματιστή τροφοδοσίας του συγκροτήματος 220Vσε 24V 

στ) Ασφάλειες χαμηλής τάσεως για το μετασχηματιστή και όλα τα επιμέρους στοιχεία του 

συγκροτήματος. 

 

Β. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση. 

2. Να διαθέτει κατά προτίμηση δακτυλιοειδή βραχίονα ώστε να σηκώνεται και να 

μετακινείται με το πόδι 

3. Να ενεργοποιεί οn/off τα κοπτικά εργαλεία (μικρομότορ-αερότορ)  

 

Γ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

1.   Να είναι ικανού εμβαδού ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των εργαλείων επί αυτής  

2.   Να είναι κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό στις μηχανικές και χημικές 

καταπονήσεις, με επιφάνειες λείες και στρογγυλεμένες, ώστε να καθαρίζεται και να 

απολυμαίνεται εύκολα.  

3.  Η καλωδίωση σύνδεσης με το υπόλοιπο μηχάνημα να είναι εσωτερικά του μηχανήματος 

και όχι με σωλήνα εξωτερικό.  

4.   Να εδράζεται στην Μονάδα μέσω ισχυρών ανθεκτικών συνδέσμων, με διπλό σπαστό 

βραχίονα χωρίς ελαστικές φυσούνες στις αρθρώσεις. 

5.   Να πραγματοποιεί οριζόντιες και κάθετες κινήσεις και να σταθεροποιείται με αερόφρενο. 

6.   Να διαθέτει χειριστήρια με διακόπτες τύπου αφής (soft touch) επί της ταμπλέτας 

τουλάχιστον για τις λειτουργίες της έδρας, του πτυελοδοχείου, του ποτηριού του ασθενούς 

και του προβολέα.  

7.   Τα κορδόνια των κοπτικών να είναι πάνω από την ταμπλέτα, προκειμένου να μην τα 

ενοχλούν οι εξεταζόμενοι ασθενείς, να έχουν επαρκές μήκος για άνετη εργασία, να είναι λεία 

(όχι σπιράλ), κατασκευασμένα από σιλικόνη και να είναι αποσπώμενα από την ταμπλέτα για 

εύκολη αφαίρεση, χωρίς μεσολάβηση τεχνικού. 

8.   Να διαθέτει βαλβίδες αντεπιστροφής για τα κοπτικά και την αερουδροσύριγγα. με 

δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης των σωληνώσεων τους μέσω του συστήματος 

εσωτερικής απολύμανσης της Μονάδος. 

9.   Να διαθέτει ρυθμιστές νερού για όλες τις θέσεις των κοπτικών και ρυθμιστή αέρα. 
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10.  Να διαθέτει πέντε τουλάχιστον γραμμές εργαλείων- κοπτικών (αναμονές), οι οποίες να 

περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 

α) Μία θέση με μία αερουδροσύριγγα τριπλής λειτουργίας (αέρας - νερό - σπρέι) με 

δυνατότητα περιστροφής του ρύγχους 360 μοιρών, με κορδόνι ευθύ (όχι σπιράλ), ικανού 

μήκους.  

 

β) Μία θέση για τουρμπίνα υψηλών ταχυτήτων (αερότορ) με φως, που θα συνοδεύεται από 

μια (1)  χειρολαβή αερότορ κατασκευασμένη από ειδικό ανθεκτικό ανοξείδωτο κράμα 

μετάλλων. Το μέγεθος κεφαλής της χειρολαβής θα έχει διάμετρο από 11mm έως 13,5mm.Οι 

μέγιστες στροφές λειτουργίας της να είναι πάνω από 310.000 (rot/min). Να φέρει φως 

τεχνολογίας LED. Σύστημα πίεσης κουμπιού στην κεφαλή (push button). Να διαθέτει 

τετραπλό εσωτερικό ψεκασμό (spay) και κεραμικά ρουλεμάν. Να συνδέεται στο κορδόνι 

μέσω  ταχυσυνδέσμου και να διαθέτει σύστημα προστασίας από αναρρόφηση υγρών.  

 

γ) Μία δεύτερη θέση για τουρμπίνα υψηλών ταχυτήτων (αερότορ) με φως. Θα συνοδεύεται 

και αυτή από μια (1) χειρολαβή αερότορ με φως, μέγεθος κεφαλής με διάμετρο από 11mm 

έως 13,5mm, κατασκευασμένη από ειδικό ανθεκτικό ανοξείδωτο κράμα μετάλλων, με μονό 

τουλάχιστον σπρέι, (push button).και κεραμικό ρουλεμάν. Οι μέγιστες στροφές λειτουργίας 

της να είναι πάνω από 300.000 (rot/min). Να διαθέτει σύστημα προστασίας από 

αναρρόφηση υγρών Να συνδέεται στο κορδόνι μέσω  ταχυσυνδέσμου στον οποίο να 

εφαρμόζεται  αντάπτορας  Borden (δυο οπών) για σύνδεση των υφιστάμενων χειρολαβών. 

 

δ) Μία θέση για ηλεκτρικό Μικρομότορ με εσωτερικό σπρέι και φώς. Θα  συνοδεύεται από:  

 - το μοτέρ χωρίς κάρβουνα, με αριθμό στροφών, από τουλάχιστον 700 έως 40000 rpm και 

με επιλογή δεξιάς και αριστερής φοράς. 

- μια (1) γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων με λόγο μετάδοσης κίνησης 1:1,  με 

εσωτερικό ψεκασμό νερού και φως LED, κατασκευασμένη από ειδικό ανθεκτικό ανοξείδωτο 

κράμα μετάλλων με ευκολία προσθαφαίρεσης. 

 

ε) Μια θέση για Ενδοστοματική Κάμερα. 

Η ενδοστοματική κάμερα να  διαθέτει υψηλή ανάλυση άνω των 4000000 pixels και επαρκή 

πηγή φωτισμού μέσω τουλάχιστον 6 λαμπτήρων LED. 

Να συνοδεύεται με μόνιτορ τουλάχιστον 19 ιντσών, συμβατό με την τεχνολογία της κάμερας, 

το οποίο θα είναι εγκατεστημένο επί του σταθερού βραχίονα του προβολέα του  

Οδοντιατρικού μηχανήματος. 

Να διαθέτει λειτουργία παγώματος της εικόνας και μνήμη για τουλάχιστον 20 εικόνες. 

Να διαθέτει εξόδους για σύνδεση σε Η/Υ.  

 

 

Δ.  ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ  

- Να είναι τοποθετημένο αριστερά της έδρας. 

- Να φέρει λεκάνη πτυελοδοχείου εσωτερικής διαμέτρου  τουλάχιστον 20 εκατοστά, 

ανθεκτική στα χτυπήματα, στην οξείδωση και στα υλικά καθαρισμού. 
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- Να έχει την δυνατότητα κίνησης απομάκρυνσης και σύγκλεισης από και προς τον ασθενή. 

- Να φέρει βάση στήριξης ποτηριού, χρονοδιακόπτες πλήρωσης του ποτηριού και έκπλυσης 

της λεκάνης, καθώς και ενεργοποίηση των λειτουργιών αυτών  από διακόπτες επί της 

ταμπλέτας εργαλείων. 

- Να διαθέτει ισχυρή σιελαντλία. 

- Να διαθέτει αυτόνομο σύστημα παροχής καθαρού νερού με ειδική φιάλη τροφοδοσίας. 

- Να διαθέτει σύστημα εσωτερικής απολύμανσης των σωληνώσεων 

- Να διαθέτει αποσπώμενο φίλτρο συγκράτησης στερεών και αμαλγάματος στην κεντρικη 

που να εξυπηρετεί τόσο τη λεκάνη έκπλυσης όσο και τη σιελαντλία. 

- Να φέρει αναμονές (προδιάθεση) για εγκατάσταση Χειρουργικής Αναρρόφησης (μόνο οι 

βάσεις-σωληνώσεις φίλτρο και ρυθμιζόμενα άκρα). 

- Να αναφερθεί η δυνατότητα τοποθέτησης (του υποχρεωτικού από τη νομοθεσία) συλλέκτη 

αμαλγάματος στην κεντρική σωλήνα αποχέτευσης του μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται 

συλλογή από όλες τις απορροές του μηχανήματος ( πτυελοδοχειο-σιελαντλια χειρουργικη 

αναρροφηση) σύμφωνα με την Α.Π. Γ15 Γ.Π. οικ.52352/2018 εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας. 

 

Ε.  ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  

Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 230 V/50 Hz μετασχηματιζόμενη μέσω κατάλληλης 

διάταξης σε χαμηλή DC για φωτιστική χρήση.  

Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα με μηχανισμό που να εξασφαλίζει 

απόλυτη σταθερότητα.  

Να εκτελεί κινήσεις σε όλους τους άξονες (άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ρύθμιση γωνίας 

πρόσπτωσης δέσμης κλπ).  

Να είναι ψυχρού φωτισμού ημέρας, τεχνολογίας LED.  

Να είναι σκιαλυτικός με πεδίο εστίασης φωτισμού τουλάχιστον 70 Χ 140 mm.  

Να διαθέτει ένταση φωτισμού τουλάχιστον 25.000 lux  και 5000 Kelvin.  

Να έχει διακόπτη on-off και με φωτοκύτταρο, με δυνατότητα βαθμιαίας ρύθμισης του φωτός 

(ρυθμιζόμενη ένταση και εστίαση)   

Να διαθέτει αποσπώμενα χερούλια λαβής που να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να υπάρχει εργοστασιακός προσχεδιασμός για την ενσωμάτωση στον κάθετο βραχίονα του 

προβολέα συστήματος ενδοστοματικής κάμερας και οθόνης πολλαπλών χρήσεων. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Οι προσφερόμενες οδοντιατρικές έδρες θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής 

λειτουργίας, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία που το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία 

και η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις προδιαγραφές και στην οποία θα περιλαμβάνονται: 
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I. Όλες οι επισκευές, αντικαταστάσεις ανταλλακτικών και αναλωσίμων χωρίς καμία 

επιβάρυνση (εκτός των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες υπάρχει η υπαιτιότητα 

του χρήστη)  

II. Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας για 

την επισκευή βλαβών με ανταπόκριση της εταιρίας εντός 48 ωρών 

III.  Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος ή 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει : Έλεγχο 

ορθής λειτουργίας του οδοντιατρικού μηχανήματος. Έλεγχο και καθαρισμό 

βαλβίδων από άλατα, Έλεγχο λειτουργίας του μοτέρ Έλεγχο και μέτρηση του 

παρεχόμενου αέρα από τον αεροσυμπιεστή, Έλεγχο και καθαρισμό των φίλτρων 

αέρος, Έλεγχο λειτουργίας της έδρας, Έλεγχο και καθαρισμό των χειρολαβών, Έλεγχο 

κορδονιών και καλωδιώσεων για τυχόν φθορές, Έλεγχο σιελαντλίας Έλεγχο όλων των 

παρελκόμενων εξαρτημάτων  

 

2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς 

αποκατάσταση βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν, από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 

ειδοποίησης της Μονάδας Υγείας ή του Κέντρου Υγείας και εντός 48ώρου το αργότερο. 

3. Ο τεχνικός της εταιρείας υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service report) 

μετά από κάθε επίσκεψη, είτε για συντήρηση είτε για επισκευή βλάβης στο οποίο 

θα  αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και θα τηρείτε βιβλίο 

Service για κάθε μηχάνημα. 

4. Μετά την παραλαβή, θα εκπαιδευτούν οι γιατροί και το προσωπικό στην χρήση, στο χώρο 

εγκατάστασης. Ο χρόνος έναρξης της εκπαίδευσης και η διάρκεια της, θα καθορισθούν 

εγγράφως προς τα άμεσα ενδιαφερόμενα Τμήματα, πριν την λήξη της εγγύησης. 

5. Με την παράδοση θα χορηγηθούν και τα εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 

φροντίδας (service manuals). 

6. Η κάλυψη των μηχανημάτων σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον δεκαπενταετής, Η προσφορά οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα, που θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντιγράφων των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών: Το ανωτέρω είδος να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ 

ISO 9001/00 και ΙSΟ 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Τ.Π. οικ./1348/04. Να υποβληθεί Πιστοποιητικό 

Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό 

προμηθευτής υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 

/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ.15/2006 (ΦΕΚ 12 Α). Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE mark 

Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο εγγύησης καλής και ασφαλούς λειτουργίας. 

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. Βεβαίωση 

από τον Προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη 

τεχνογνωσία και δυνατότητες αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 48ώρου) και ότι 

θα είναι διαθέσιμα τα ανταλλακτικά για 15 τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα. Η παράδοση και η 

εγκατάσταση του μηχανήματος πρέπει να γίνει στο χώρο των μονάδων υγείας και ο χρόνος 

παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος  
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από 90 ημέρες. Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης και 

συντήρησης στην Ελληνική και εγχειρίδιο σέρβις. Η προϋπόθεση αυτή είναι καθοριστική για 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

 

Τα μέλη τη επιτροπής 

Καλοκαιρινός Σάββας, Ιατρός Οδοντιατρικής (Τακτικό Μέλος) 

 

Ρέτσα Ιωάννα, Αν. Προϊστ. Νοσηλευτικής (Τακτικό Μέλος) 

 

Πύθουλα Μαρία, ΔΕ Διοικητικού  (Αναπληρωματικό Μέλος) 
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