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Πιεξνθνξίεο
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Σειέθωλν

: 28210- 22306
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«Πξόζθιεζε

ΘΕΜΑ :

1. ΔΗΓΗ (Γηαβνπιεύζεηο)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΠΡΧΣΗ

2. TΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΝ ΥΑΝΙΧΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

Γεκόζηαο

Γηαβνύιεπζεο

γηα

ηελ

Πξoκήζεηα

Υεηξνπξγηθνύ ΧΡΛ Μηθξνζθνπίνπ (CPV 38510000-3) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίωλ».

ρεηηθά:
1) Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ».
2) Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ
ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».
3) Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων
ηηρ

Ολομέλειαρ

ηηρ

ΕΠΥ

πος

ελήθθηζαν

καηά

ηην

ςπ’

απίθμ.

65/

ο

17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην
ςπ’

απίθμ.

67/

19.11.2015/24.11.2015
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1 ),
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4) Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ)
ζσεηικά με «Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».
5) Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30

η

Ιοςνίος 2016 ηηρ

πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ
και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ –
Η αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ
αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ
εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο
………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και
αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα
ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή εηαιπιών, ηος οποίος η
σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7) Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
η

(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31 Δεκεμβπίος 2016 ηηρ
πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ
ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή
ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».
8) Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι
δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος Ν.3867/2010».
9) Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη
θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».
10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
(ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ
διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
ο

11) Η με απιθμ. 29 / πξθ.16/14-06-2018 (ΑΓΑ : ΧΙΦΔ46907Σ-ΓΔΤ) Απόθαζη ηος
Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών
Πποδιαγπαθών πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια
Υεηξνπξγηθνύ ΧΡΛ Μηθξνζθνπίνπ (CPV 38510000-3).
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Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή ΠΡΧΣΗ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθνύ ΧΡΛ Μνθξνζθνπίνπ (CPV 38510000-3).
Η Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 21/06/2018 έωο θαη ηηο 05/07/2018

εκέξα

Παξαζθεπή.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε

αξρείσλ.

Αξρεία

κπνξνύλ

λα

απνζηαινύλ

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε
πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην
πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε

θάζε

πεξίπησζε

ηα

ζρόιηα

πνπ

έξρνληαη

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή

αλαθνίλσζε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ

Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.

ΑΔΑ: 7ΜΥΖ46907Τ-ΝΙΡ

5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ
επίζεκν ηζηόηνπν απηήο.
Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
πλεκκέλα (1) :
Απόθαζε Γ Ννζνθνκείνπ 29ν/ πξθ. 16/14-06-2018 (ΑΓΑ : ΧΙΦΔ46907Σ-ΓΔΤ) πεξί
έγθξηζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
Μηθξνζθνπίνπ (CPV 38510000-3).
Κνηλνπνίεζε:
1. Βηνηαηξηθή Τπεξεζία
Δζωηεξηθή δηαλνκή:
1. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (2)

Υεηξνπξγηθνύ ΧΡΛ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«O ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
16νλ Πξαθηηθό ηεο 14εο Ινπλίνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεωο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίωλ

ΘΔΜΑ 29νλ: «Τπνβνιή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επηηξνπήο
ζύληαμεο ,γηα ηελ Πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθνύ

ΧΡΛ Μηθξνζθνπίνπ ηνπ

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίωλ πξνο έγθξηζε θαη δηαβνύιεπζε.»
Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα ηέιια Ννδαξάθε ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 13331/14-06-2018 εηζήγεζε
ηεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Σσεηικά:
1. Σν κε αξηζκ.πξση.Α4γ/Γ.Π.1043/26-03-2018 ( ΑΓΑ:ΦΜΛ465ΦΤΟ7ΜΗ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθ.Τπεξεζησλ &
ηερλ.Τπνζη. πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην Π.Γ.Δ
2018, ηεο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.
2. 1Σν

κε

αξηζκ.πξση.46238/30-04-2018

(ΑΓΑ:72Ρ4465ΥΙ8-ΔΟ1)

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο

Γεληθή Γηεύζπλζε

Γεκηζίσλ Δπελδύζεσλ πεξί έγθξηζεο έληαμεο ζην Π.Γ.Δ 2018.
3. Η με απίθμ. 24/ πρκ.13/17-05-2018 (ΑΔΑ:62ΕΖ46907Τ-Ξ4Ε) απόθαζη
ΔΣ ηος Νοζοκομείος πεπί οπιζμού Γπαμμαηέων

Διαγωνιζμών και οπιζμό

επιηποπήρ Διαμόπθωζηρ και ελέγσος Τεσνικών Πποδιαγπαθών .
4. Η με απίθμ. ππωη. 11596/24-05-2018 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή
ζύνηαξηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών.
5. Η με απίθμ. ππωη. 12720/07-06-2018 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή
ζύνηαξηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών.
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αο ππνβάινπκε ην θείκελν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επηηξνπήο
ζύληαμεο ηερληθώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθνύ ΩΡΛ Μηθξνζθνπίνπ ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ πξνο έγθξηζε από ην Γ πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζνπκε ζε A’ δεκόζηα δηαβνύιεπζε απηώλ.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθωλα,
Δγθξίλεη ωο έρνπλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Δπηηξνπήο
ύληαμεο, γηα ηελ Πξνκήζεηα Υεηξνπξγηθνύ ΧΡΛ Μηθξνζθνπίνπ.
πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε A’ δεκόζηα δηαβνύιεπζε. Οη Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο έρνπλ ωο εμήο:
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΧΡΛ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ
Σν αλσηέξσ κηθξνζθόπην λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην,
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη:
1. Γηνθζάικην ζηεξενζθνπηθό πεξηζηξεθόκελν πξνζνθζάικην ζύζηεκα κε
δπλαηόηεηα αλάθιηζεο 0º έσο 180º θαη θαθνύο επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ 10Υ κε
δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο ακεηξσπίαο ηνπ ρεηξνπξγνύ. Σν πξνζνθζάικην
ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη πιήξσο ελζσκαησκέλν ζε απηό, θη όρη εμσηεξηθά
πξνζαξηώκελν,

κεραληζκό αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο κεγέζπλζεο θαηά

ηνπιάρηζηνλ 50%, γηα ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκεξεηαθή απεηθόληζε ηνπ
ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. Δπίζεο, γηα πεξηζζόηεξε άλεζε ρεηξηζκώλ από ην
ρξήζηε, λα είλαη αλαδηπινύκελν - επεθηεηλόκελν.
2. Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα ζπλερνύο κεγέζπλζεο (ΕΟΟΜ) κε ιόγν 1:6.
3. Οπηηθό ζύζηεκα κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο αιιαγήο απόζηαζεο κε ηε ρξήζε
ελόο κόλν αληηθεηκεληθνύ θαθνύ θαη κε εύξνο από 200mm – 400mm
ηνπιάρηζηνλ.
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4. Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα

(spot illumination)

ην νπνίν λα κπνξεί λα

κεηαβάιιεη ην κέγεζνο ηνπ θσηηδόκελνπ πεδίνπ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ην
θσηηζκό πνπ ρξεηαδόκαζηε αθόκα θαη ζε ζηελέο θνηιόηεηεο.
5. ύζηεκα νκναμνληθνύ θσηηζκνύ κε πεγή θσηόο XENON 180W.
θσηόο

Ζ πεγή

λα είλαη ελζσκαησκέλε ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο θαη όρη

εμσηεξηθά ηνπνζεηεκέλε.
6. Γύν ιαβέο εθαηέξσζελ ηεο θεθαιήο ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ελζσκαησκέλνπο
δηαθόπηεο γηα ηνλ έιεγρν όισλ ησλ ειεθηξηθώλ θηλήζεσλ .
7. Σειεπηαίνπ ηύπνπ ειεθηξνληθή βάζε κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
a. Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ηαρύηεηαο όισλ ησλ θηλήζεσλ.
b. Γπν ιάκπεο θσηηζκνύ XENON 180W. Ζ δεύηεξε λα είλαη εθεδξηθή γηα ηελ
πεξίπησζε βιάβεο ηεο πξώηεο.
c. Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πξσηνθόισλ ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ

ηξηώλ

ρξεζηώλ-ρεηξνπξγώλ.
8. Δύθνιν θαη γξήγνξν δύγηζκα ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε ην πάηεκα ελόο δηαθόπηε.
9. Οκναμνληθή δηνθζάικηα πιάγηα ζπκπαξαηήξεζε.
10. ύζηεκα πξνζαξκνγήο micromanipulator

LASER CO2

11. Πιήξσο ελζσκαησκέλε ζην κηθξνζθόπην

έγρξσκε

βηληενθάκεξα θαη όρη

εμσηεξηθά ηνπνζεηεκέλε κέζσ εμσηεξηθνύ θαηαλνκέα θσηόο ή άιινπ
αθαηξνύκελνπ εμσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο πξνζαξκνγήο,γηα ηελ απνθπγή
πξόζζεζεο επηπιένλ όγθνπ θαη βάξνπο ζην κηθξνζθόπην,γεγνλόο πνπ ζα ην
έθαλε δπζιεηηνπξγηθό.

12. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο κηθξνεζηίαζεο πνπ λα
ζπγρξνλίδεη ηελ εζηίαζή ηνπ κε απηή ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ CO2 LASER,
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ώζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία από ηελ ηαπηόρξνλε
ρξήζε ησλ δύν.
13. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ,
ηνπ ίδηνπ νίθνπ.
14. Γέζκεπζε ηεο εηαηξείαο γηα παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) έηε.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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