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Ανακοίνωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ 

 για ηην Ππoμήθεια  Μέος Τπεπησοηομογπάθος Γςναικολογικήρ σπήζηρ 
 

Τν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :  

1) Τν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Υγείαο (ΕΠΥ) ζρεηηθά κε 

«Υπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Τν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Υγείαο (ΕΠΥ) ζρεηηθά κε 

«Δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ». 

3) Τν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Υγείαο (ΕΠΥ) ζρεηηθά κε «Εγθχθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΕΠΥ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Υγείαο (ΕΠΥ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Τν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Υγείαο (ΕΠΥ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηφηεηα ηεο ΕΠΥ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.4412/2016». 

6) Τα ππ’αξηζκ. 11034/27-09-2018 θαη 231/10-01-2020 αηηήκαηα ηνπ ηαηξνχ  ηεο Μ/Γ θιηληθήο γηα ηελ αλάγθε 

πξνκήζεηαο λένπ ππεξερνηνκνγξάθνπ γπλαηθνινγηθήο ρξήζεο 

7) To ππ.αξηζκ. 12121/04-11-2020 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ 

επηηξνπή θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθψλ. 

 

Aλαθνηλψλεη ηελ δηεμαγσγή Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Ππομήθεια Μέος 

Τπεπησοηομογπάθος Γςναικολογικήρ Υπήζηρ με «CPV:33124120-2» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ νη 

ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνηνπν ηνπ ΕΣΗΔΗΣ. 
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   Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν “Δηαβνπιεχζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Τα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη απηφκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΕΣΗΔΗΣ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

   Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΕΣΗΔΗΣ δελ γίλεηαη επηζχλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη 

ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   Σε θάζε πεξίπησζε ηα ζρφιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.  

   Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Επηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο. 

   Η ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Τν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Τκήκα Πξνκεζεηψλ. 

2) Τηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.  

3) Τηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Τελ εκπεηξία.  

5) Τπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Τα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Δεκφζηαο Δηαβνχιεπζεο. 

 

Ο Αν. Διοικηηήρ 

Παναγιώηηρ Ε. Παπαδόποςλορ 

 

 

 

 

  

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr


ΣΕΥΜΘΙΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

 

      ΓΕΜΘΙΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 

Ο δεηνχκελνο ππεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη λα είλαη έγρξσκνο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, 
καηάλληλορ για εξεηάζειρ μαιεςηικέρ - γςναικολογικέρ.  

 

Τν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο. Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο απαξαίηεηα ζα ηεθκεξηψλνληαη κε 
αληίζηνηρα prospectus, βεβαηψζεηο, θιπ.  ψζηε λα αμηνινγεζνχλ. 

 

1. ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΑ ΙΑΘ ΣΕΥΜΘΙΑ ΥΑΡΑΙΣΗΡΘΣΘΙΑ 
 Να δηαζέηεη θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο : B-mode, M-mode, παικηθνχ Doppler (PW), έγρξσκνπ 

Doppler (CFM), Power Doppler,  

 Να πξνζθεξζνχλ ππορ επιλογή θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο :  Multi-Slice Imaging, Real time 

4D, Auto OB measurement, Auto NT measuremen, Eιαζηνγξαθηα, ΤDI, Continuous Wave Doppler. 
 Να έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ζπλδπαζκνχ εηθφλαο B-mode, παικηθνχ Doppler, θαη 

έγρξσκνπ Doppler (real time triplex), ζε φιεο ηηο ζαξψζεηο θαη φιεο ηηο ερνβφιεο θεθαιέο ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη εχθνιε δηφξζσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο απφ ηνλ γηαηξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εμέηαζεο, θπξίσο αγγείσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ αζζελνχο. 

   Να δηαζέηεη ζηε  βαζηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε ηερληθή απεηθφληζεο ηεο πξνεξρφκελεο απφ ηνπο ηζηνχο 2εο 

αξκνληθήο ζπρλφηεηαο (Harmonic Imaging) ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο ερνβφιεο θεθαιέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
   Να δηαζέηεη ηελ πιένλ ζχγρξνλε ππεξερνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθφλαο Compound Imaging γηα 

επίηεπμε πςειήο αλάιπζεο αληίζεζεο θαη βέιηηζηεο δηαθνξνδηάγλσζεο ηζηψλ θαη δηαπγή φξηα ησλ 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη ηζηηθψλ δνκψλ κέζσ πνιιαπιψλ δεζκψλ ζάξσζεο. Επίζεο λα δηαζέηεη θαη ηελ 
ηερλνινγία Frequency Compound Imaging κε ελαιιαγέο ζηελ ζπρλφηεηα ζάξσζεο γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

   Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ηελ πιένλ ζχγρξνλε ππεξερνγξαθηθή ηερλνινγία θαηάιιειε γηα 

επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel κε ζθνπφ ηε ζεακαηηθή κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη παξάιιειε 
βειηίσζε ηεο επθξίλεηαο θαζψο θαη ηεο πθήο ησλ ηζηηθψλ δνκψλ γηα αχμεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο.  

 Να ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ερνβφιεο θεθαιέο, Phased Array Sector, Convex, 

Linear θαη ελδνθνηινηηθέο, biplane ζε νλνκαζηηθέο ζπρλφηεηεο απφ 2.0MHz κέρξη 16.0MHz ηνπιάρηζηνλ.  
 Γηα ηελ πιήξε θαη άξηζηε εθηέιεζε φισλ ησλ εμεηάζεσλ απαξαίηεηα λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή νη 

ερνβφιεο θεθαιέο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο εθαξκνγέο, πέξαλ απηψλ πνπ δεηνχληαη ζηε 

βαζηθή ζχλζεζε.  
 Να δηαζέηεη ζχγρξνλν ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο επεμεξγαζίαο. Να αλαθεξζνχλ ηα θαλάιηα πξνο 

αμηνιφγεζε. 

 Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο  38cm ηνπιάρηζηνλ, ζε 

αλαινγία κε ηηο εθάζηνηε ερνβφιεο θεθαιέο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο. 

 Να δηαζέηεη κεγάιε ςεθηαθή κεγέζπλζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time) νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο 

νζφλεο, κε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Να δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγία zoom πιήξνπο 
νζφλεο κε κεγέζπλζε ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο κφλν, ζε φιε ηελ νζφλε. 

 Να δηαζέηεη κεγάιεο ιεπηνκέξεηαο ηερληθή (B-mode), κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζε πςειφ δπλακηθφ εχξνο 

(Dynamic range) άλσ ησλ 220db, γηα εχθνιε αλίρλεπζε ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη δπζδηάθξηησλ αιινηψζεσλ 
ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ φπσο ηζνερνγελψλ φδσλ, ηζηψλ κε ηελ ίδηα πθή θ.ιπ. Η δπλαηφηεηα πςειφηεξνπ 

δπλακηθνχ εχξνπο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. 

 Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηνρήο. 
 Να έρεη αλαλέσζε ηεο εηθφλαο, κε δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ  1300 εηθφλεο / δεπηεξφιεπην. 

 Να δηαζέηεη ζχγρξνλα εθηεηακέλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ (advanced packages) γηα φια ηα είδε 

απεηθνλίζεσλ ζηηο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο γπλαηθνινγίαο, καηεπηηθήο, (πξφγξακκα Hadlock) 

 Να έρεη 4 ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζχξεο, γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε ειεθηξνληθψλ ερνβφισλ θεθαιψλ  

 Να δέρεηαη ερνβφιεο θεθαιέο ηχπνπ 4D, (real time ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο)Convex θαη ελδνθνηινηηθέο.  

 
 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κεηαθηλνχκελε έγρξσκε νζφλε πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο δηαγσλίνπ 

ηνπιάρηζηνλ 21’’, θαζψο θαη νζφλε αθήο άκεζεο πξφζβαζεο ιεηηνπξγηψλ  θαη ειέγρνπ δηαγσλίνπ 

ηνπιάρηζηνλ 13’’ πνπ πεξηιακβάλεη θαη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 



 Η απνζήθεπζε ησλ αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ λα γίλεηαη απαξαίηεηα κέζσ ελζσκαησκέλνπ ζηε 

βαζηθή κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ (hard disk) ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 800Gb. Επηπιένλ, λα δηαζέηεη 

εμφδνπο USB 3.0 γεληάο, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) γηα επηθνηλσλία κε εμσηεξηθά κέζα απνζήθεπζεο ή/θαη 

ζπζθεπέο. 
 Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ πξσηφθνιινπ DICOM 3.0 . 

 

2. ΤΜΘΕΗ ΛΗΥΑΜΗΛΑΣΟ 
Να πξνζθέξεηαη ζε εληαία ηηκή πξνζθνξάο ν δεηνχκελνο ππεξερνηνκνγξάθνο κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε : 

 Ηρνßφιν θεθαιή Convex, επξέσο θάζµαηνο ζπρλνηήησλ (2-5MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ θαη θάησ 

θνηιίαο, καηεπηηθήο, γπλαηθνινγίαο.  

1. Ηρνßφιν θεθαιή ελδνθνηινηηθή γηα γπλαηθνινγηθέο θαη καηεπηηθέο εμεηάζεηο 
επξέσο θάζµαηνο ζπρλνηήησλ (3-11MHz), 

2. Θεξκηθφ εθηππσηή βίληεν. 
3. Να ζπλνδεχεηαη απφ UPS online.  

 

ΓΕΜΘΙΟΘ  ΟΡΟΘ 
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

2. Τα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark  θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Μedical grade ). Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 
3. Τα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 ή λεφηεξεο έθδνζεο, 

ISO 13485/12 ή λεφηεξεο έθδνζεο (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 

14001, ISO 18001, ISO 27001 θαη λα πιεξνί ηελ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 πνπ είλαη εληαγκέλνο ζε 
πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 
4. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε  θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε 

ησλ ρξεζηψλ - ρεηξηζηψλ - ηαηξψλ ζηελ ζσζηή ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία 

αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο, θ.ι.π.) γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ. 
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν 

(2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, νη βιάβεο πιήξεο 
αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο εξγαζίαο θαη κεηαθίλεζεο ηερληθνχ.  
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