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        ΑΒΕΡΩΦ 6-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ       
      Τηλ. 2651054067                  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 03/11/2020 

 Αριθ. Πρωτ. 8652 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του 

Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 
 

Αριθµ. Πρόσκλησης 47/2020 
 
Ο Οργανισµός µας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την τοποθέτηση επιτοίχιου 

ακτινογραφικου και ετήσια συντήρησή του, και επισκευή χωρίς ανταλλακτικά 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

1156/03-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 

Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων 

της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο 

∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 472, µε Κ.Α. 10-6264 Η προµήθεια και 

ο οικονοµικός προϋπολογισµός αναλύονται στην επισυναπτόµενη τεχνική µελέτη. 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά. 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω τοποθέτηση 

επιτοίχιου ακτινογραφικου και ετήσια συντήρησή του, και επισκευή χωρίς 

ανταλλακτικά µέχρι την 10/11/2020 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µας, και η 

αποσφράγιση θα γίνει στις 11/11/2020 και ώρα 9:00 π.µ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.                        

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ 

Συνηµµένα:  
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη µε αριθµ. πρωτ. 8621/03-11-2020 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ιωάννινα  : 03/11/2020 
Αρ. πρωτ.: 8621 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  582,80 € µε Φ.Π.Α. 
- Κ.Α. 10-6264 µε 582,80 €  

 

                                                      ΕΤΟΣ:    2020 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

          Η υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισµού από την υπογραφή της 

σύµβασης και για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της τοποθέτηση επιτοίχιου ακτινογραφικου και ετήσια 

συντήρησή του, και επισκευή χωρίς ανταλλακτικά ανέρχεται σε 582,80€, 

συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον 

προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» µε στοιχεία: 

Κ.Α. : 10-6264, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  582,80€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

          Η υπηρεσία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του 

οικονοµικού έτους 2020.  

 

 

Ιωάννινα 03/11/2020 

 

    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Η  ∆/ΝΤΡΙΑ  ΤΗΣ  ∆ΟΜΗΣ  Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ          ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ           ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
                                                                     

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΑΑ Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Μονάδα 
Μέτρησης  

1 Τοποθέτηση επιτοίχιου ακτινογραφικού 1 τεµάχιο 

2 
Ετήσια συντήρηση, και επισκευή οποιασδήποτε 
δυσλειτουργίας που δεν χρήζει ανταλλακτικού.  

- - 

 
 

Ιωάννινα 03/11/2020 

 

    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Η  ∆/ΝΤΡΙΑ  ΤΗΣ  ∆ΟΜΗΣ  Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ          ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ           ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 
III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΑ Περιγραφή είδους Ποσ. 
Τιµή 

Μονάδας  

Σύνολο 
Καθαρής 
Αξίας  

Αξία 
ΦΠΑ 
24% 

Συνολική Αξία  

1 Τοποθέτηση επιτοίχιου ακτινογραφικού 1 235 € 235 € 56,40 € 291,40 € 

2 
Ετήσια συντήρηση, και επισκευή 
οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που δεν 
χρήζει ανταλλακτικού.  

1 
    
      235€ 

 

 
235€ 

 
56,40 291,40 € 

Σύνολο 2   470€ 112,80 € 582,80€ 

 

 

 

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση και η αποξήλωση των προηγούµενων 
υλικών όπου απαιτείται. 

 

 

Ιωάννινα 03/11/2020 

 

    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Η  ∆/ΝΤΡΙΑ  ΤΗΣ  ∆ΟΜΗΣ  Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ          ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ           ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

 
IV. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την τοποθέτηση επιτοίχιου ακτινογραφικου 

και ετήσια συντήρησή του, και επισκευή χωρίς ανταλλακτικά. Η προϋπολογισθείσα 
δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 582,80€. 
Αναλυτικά: 

Κ.Α. : 10-6264, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  582,80€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 
οικονοµικού έτους  2020. 
ΑΡΘΡΟ 2  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

   Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης  και την εκτέλεση της υπηρεσίας  ισχύουν: 
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016 
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συµβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 : 

 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 
Α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της  Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων , των Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της παρούσας µελέτης . 
Β) Η προσφερόµενη τιµή  
  Η υπηρεσία θα εκτελεστεί µε τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία 
ανάλογα µε την ανάγκες των δοµών . 
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το ∆ηµοτικό Οδοντιατρείο 

ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ο προµηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δηµοσίευσης υποχρεούται εντός 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού. 
ΑΡΘΡΟ 6  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Ο προµηθευτής θα δεσµευτεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα 
προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», 
χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης 
ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά 
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είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται 
από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της 
εγγύησης των υπό προµήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος 
αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή 
των ειδών.  
 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της 
συµφωνηµένης σύµβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά 
την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών ειδών – 
προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιµα για την χρήση που προορίζονται θα 
απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος µέσα σε µία ( 1 ) µέρα από τη 
διαπίστωση της παραβιάσεως των συµφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον 
προµηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  των 
νέων κατάλληλων , θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο 
προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε 
ζηµιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώµατα και δυσλειτουργίες των 
υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, το Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε 
περαιτέρω δικαίωµα που του δηµιουργείται από την αντισυµβατική συµπεριφορά του 
προµηθευτή. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος, µε την προµήθεια ακατάλληλων 
προϊόντων , κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες νόµιµες συνέπειες . Ο 
προµηθευτής υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προµήθειας των ειδών, 
σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας 
µελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

  Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύµβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας, µπορεί να επιβληθεί σε 
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα  µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 8  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος  υπόκειται σε  όλες τις νόµιµες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.   
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 
0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση 
τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση 0,06% υπέρ 
Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο 3% και επί 
του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α. 20%.  
Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.∆.∆.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

    
Ιωάννινα 03/11/2020 

 

    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΑ Περιγραφή είδους Ποσ. 
Τιµή 

Μονάδας  

Σύνολο 
Καθαρής 
Αξίας  

Αξία 
ΦΠΑ 
24% 

Συνολική Αξία  

1 Τοποθέτηση επιτοίχιου ακτινογραφικού 1     

2 
Ετήσια συντήρηση,και επισκευή 
οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που δεν 
χρήζει ανταλλακτικού.  

1     

Σύνολο 1     
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