
Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 
Αρ.Πρωτ.: 0000009848 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021 
 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την ετήσια σύμβαση συντήρησης – επισκευής με 
ανταλλακτικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ενδοσκοπικού τμήματος 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 39691/04-10-2021, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών 
προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλια/αλλαγές μας:  
 
Σελίδα 2, Άρθρο 1 : 

Η συντήρηση (τρεις (3) συντηρήσεις ανά έτος) περιλαμβάνει ρυθμίσεις, ελέγχους καθώς και κάθε 

μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των 

μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

 

Σελίδα 2, Άρθρο 6 : 

Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα 

παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση: (εργασία-ανταλλακτικά). 

Επιπλέov περιλαμβάvει την κάλυψη κόστoυς όλων των αvταλλακτικώv, με μοναδικές εξαίρεσεις 

όλα τα αναλώσιμα υλικά όπως λυχνίες XENON, λυχνίες UV, λυχνίες αλογόνου, συνδετικοί σωλήνες, 

συνδετικά καλώδια βίντεο κλπ, συνδετικά ενδοσκοπίων, συνδετικούς σωλήνες και σε περίπτωση που 

έχουν συμβεί τα ακόλουθα: 

 Έχει επέμβει τεχνικός μη εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία μας και από το εργοστάσιο 
OLYMPUS. 

 Ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα ή αμέλεια, εξωτερικούς παράγοντες, μη ορθή χρήση των 
μηχανημάτων όπως τρύπημα καναλιού βιοψίας, ράγισμα-σπάσιμο φακών εικόνας/ 
φωτισμού, δάγκωμα, τσάκισμα – συμπίεση του σωλήνα εισαγωγής ασθενή κλπ. 

 Επαναλαβανόμενες ζημιές ιδίου τύπου. 

 Δεν τηρούνται οι οδηγίες του user manual του εργοστασίου κατασκευής, ως προς τη χρήση, 
καθαρισμό-απολύμανση, φύλαξη και συντήρηση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού. 

 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου κατασκευής (operation manual) 

 Η τάση δικτύου δεν είναι 220 – 240V. 

 Όταν δουλεύει σε θερμοκρασία δωματίου σε λιγότερο από +10οC και μεγαλύτερη από +40οC. 

 Χρήση μη εγκεκριμένων, από το εργοστάσιο κατασκευής, ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 

 Όταν η πίεση παροχής νερού είναι λιγότερο από 2 bar και μεγαλύτερη από 10 bar.  

 Ο τρόπος καθαρισμού - απολύμανσης των ενδοσκοπίων (δια χειρός ή αυτόματος) δεν είναι 
απόλυτα εγκεκριμένος από τον κατασκευαστικό Οίκο OLYMPUS (πλυντήρια καθαρισμού και 
απολυμαντικά υγρά) και δεν πληρούν τις προδιαγραφές για συμβατότητα υλικών και 
αποτελεσματικότητα μεθόδου καθαρισμού. 



 

 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

 
 

          
Κ. Αποστόλου 
Development Manager  
Technical Department  


