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Κάθε Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης
μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) μάρκας Laminar
Flow ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV: 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος
προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.482,92€ πλέον ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος
μονομερούς ετήσιας παράτασης 3.481,92€ πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), άρθρο 43, Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄
147).
2. Το ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρθρο τέταρτο, παρ. 2β, «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης… και λοιπές διατάξεις».
3. Το ν.4523/2018 (ΦΕΚ 41/Α’/07.03.2018), άρθρο 3, Τροποποίηση των άρθρων 27 και 34 του
ν.4472/2017 (Α΄ 74).
4. Το ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «Συντάξεις απολύσεις, συνδικαλιστικά …κ.λ.π.», όπως
ισχύει.
5. To ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
6. Το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. To ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
8. To ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
9. To ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
10. To ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
11. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.: 88838/19 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Διορισμός νέου Διοικητή στο
Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο”» (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/14.01.2020).
12. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β’/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. Α.Δ.Σ. 1/13-03-2020, συγκρότηση επιτροπής επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών.
(ΑΔΑ: Ψ0ΝΧ4690ΩΣ-Λ75)
14. Το με αρ. πρωτ. 6158/24.04.2020 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών.
15. Την υπ. αρ. πρωτ. 5/25.05.2020, Θέμα 34ο, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης όρων
και τεχνικών προδιαγραφών. (ΑΔΑ: ΩΗΝΕ4690ΩΣ-ΕΗΕ ΑΔΑΜ: 20REQ006912013 2020-06-24)
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού
των 6.963,84€ συμπ/νου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου
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Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», σύμφωνα με την υπ. αρ. 937/17.06.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:6ΡΓΘ4690ΩΣ-Ο9Τ ΑΔΑΜ: 20REQ006912038 2020-06-24).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο1 ανάδοχο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την
ανάθεση των υπηρεσιών του Παραρτήματος Α’ της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει
την ένδειξη «Φ94/2020, Πρόσκληση εκδήλωσης για την ανάθεση της συντήρησης μηχανήματος
διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) μάρκας Laminar Flow ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV:
50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) του Νοσοκομείου για ένα (1)
έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.482,92€ πλέον ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας
παράτασης 3.481,92€ πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου
μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00μμ. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην
Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών, (Κτίριο Διοίκησης
1ος Όροφος) του Νοσοκομείου στις 03/07/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30μμ.
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Τμηματικές ή
εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
3. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων - φορέων
να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
4. Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά
σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:
4.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά: Στον φάκελο με τη ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία.
4.1.1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς
β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν πλήρως τις παρατιθέμενες στην παρούσα
πρόσκληση ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 90
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4.1.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής του προσφέροντος.
Για την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
4.2. Οικονομική Προσφορά: Στον φάκελο με τη ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται
τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες, καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή
στήλη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
Α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
Β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
5. Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα προβεί σε δημόσια κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
6. Διάρκεια Σύμβασης: Για την παροχή των υπηρεσιών θα συναφθεί σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους
(πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων που παρέχονται στον ανάδοχο έχουν
εφαρμογή οι ανάλογες διατάξεις του Ν.4412/2016.
7. Προϋπολογισμός ανάθεσης: Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας δεν δύναται να
υπερβεί το ποσό των #3.481,92#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8. Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να
προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80
παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
8.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
8.2. Φορολογική ενημερότητα.
8.3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
8.4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας.
9. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαία και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της
υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιείται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας προς τούτο
επιτροπής και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.
10. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου στην διαδρομή www.hippocratio.gr  Θέματα Προμηθειών  Προμήθειες  Διαγωνισμοί.
11. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή συγκροτούμενη από τα ακόλουθα
μέλη:
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΚΟΥΡΤΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
12. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει
χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει
διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των
συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
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13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του
Ν.4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΤΙΓΚΑΣ

Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
•
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
✓ Αναφερόμενα μέλη
Εσωτερική διανομή:
✓ Υποδιεύθυνση Οικονομικού
✓ Τμήμα Προμηθειών
✓ Τεχνικό Τμήμα
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Παράρτημα Α΄:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Μηχανήματος Διάλυσης Κυτταροστατικών
Φαρμάκων (HOOD) μάρκας LAMINAR FLOW ASAL CYTOCABINET 1200, απαιτείται μηνιαία
συντήρηση και παρακολούθηση του μηχανήματος από εξειδικευμένη εταιρεία.
ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
➢ Δώδεκα (12) επισκέψεις ανά έτος, δηλαδή μία ανά μήνα για την πραγματοποίηση του
προγράμματος συντήρησης.
➢ Οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός - απομάκρυνση ξένων υλικών από τις
επιφάνειες και τις υποδοχές του μηχανήματος, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών μερών,
επαληθεύσεις τιμών στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές του μηχανήματος σε κατάσταση
λειτουργίας.
➢ Έλεγχος κανονικής και ομαλής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού Οίκου.
➢ Έλεγχος ηλεκτρονικών επαφών και συνδέσεων καλωδίων. Καθαρισμός του συστήματος.
➢ Έλεγχος του Hardware του συστήματος μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ.
➢ Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, κατά
τη διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ
τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών και
ημερών επί βάση ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του
Συντηρητή. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας
των συμβαλλομένων.
➢ Η υποχρέωση του συντηρητή να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον
εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
➢ Η υποχρέωση του συντηρητή μετά από το πέρας κάθε εργασίας να παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
αντίγραφο Δελτίων Τεχνικής Εξυπηρέτησης, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν
εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν
αντικαταστάσεως. Η περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιούνται κατά τις επισκέψεις
προγραμματισμένης συντήρησης οι οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο προληπτικής
συντήρησης του συστήματος.
➢ Η υποχρέωση του συντηρητή να ενημερώνει σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που
συνιστά ο κατασκευαστικός Οίκος.
➢ Οι εργασίες αντικατάστασης των ανταλλακτικών που επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή δεν περιλαμβάνονται τα υλικά των οποίων ο χρόνος ζωής
περιορίζεται από τη χρήση τους όπως φίλτρα και οι λυχνίες και τα ανταλλακτικά που θα προκύψουν σε
περίπτωση βλάβης, όπου το κόστος προμήθειας τους θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
ΡΗΤΡΕΣ:
Για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης προβλέπεται:
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Α. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους συντήρησης και αποκατάστασης
των βλαβών επιβάλλεται πρόστιμο 25€ ανά ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
Β. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους συντήρησης και αποκατάστασης
των βλαβών και αυτό μπορεί να επιφέρει πρόβλημα στην ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, την
ασφάλεια των εργαζομένων, κ.λπ., το Νοσοκομείο δύναται να αναθέσει σε άλλη εταιρεία την
αποκατάσταση βλάβης ή την συντήρηση αυτού και το κόστος να αφαιρεθεί από το τίμημα του
συντηρητή.
Γ. Κήρυξη του συντηρητή ως έκπτωτου σε περίπτωση που επαναληφθούν τα Α. και Β. ή για ουσιώδεις
λόγους που έχουν σχέση με την ασφαλή λειτουργία του HOOD μετά από απόφαση του Δ.Σ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ:
➢ Η εταιρεία που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση θα πρέπει να καταθέσει βεβαιώσεις από άλλα
Νοσοκομεία στα οποία εκτελεί παρόμοιες συντηρήσεις.
➢ Να διαθέτει ISO 9001:2008 (ή ισότιμο) για την συντήρηση, εφαρμογή και εγκατάσταση
μηχανημάτων ιδίου ή αντίστοιχου τύπου και σκοπού.
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