
ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληήξεζε Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ  ηίζεληαη ζε Γεκόζηα 

Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηπρόλ παξαηεξήζεηο κέρξη 19/02/2015 ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: skol@hospkorinthos.gr 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

1. Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο λα δηαζέηεη προζωπικό με ζτεηικές νόμιμες άδειες, αποδεδειγμένη εμπειρία και 

εκπαίδεσζη ζηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια κεραλεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλά θαηεγνξία. 

     Πηζηνπνηεηηθά γηα ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ επί πνηλή 

απόξξηςεο. 

 

2. Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο λα δηαζέηεη βεβαίωζη επάρκειας και διάθεζης γνήζιων ανηαλλακηικών γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια κεραλεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλά θαηεγνξία θαη γηα όιν ην δηάζηεκα ηζρύο ηεο 

ζύκβαζεο. 

     Η βεβαίσζε πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά επί πνηλή απόξξηςεο. 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΝΟ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ 

STERRAD 100S ηοσ οίκοσ JOHNSON & JOHNSON 

 

Αθνξά ζηελ εηήζια πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, μεηά ανηαλλακηικών, ηνπ θιηβάλνπ πιάζκαηνο  πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην ηκήκα θεληξηθήο απνζηείξσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 

 

1. Δργαζίες Προληπηικής σνηήρηζης Δπιπέδοσ 1  

Με ηε ζπκπιήξσζε 6 κελώλ ιεηηνπξγίαο ή 750 θύθισλ απνζηείξσζεο από ηελ ηειεπηαία ζπληήξεζε θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 

1. Αληαιιαθηηθό kit ζπληήξεζεο επηπέδνπ 1 ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.  

2. Έιεγρν ηεο ζηαζεξόηεηαο πιαηζίνπ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο.  

3. Αιιαγή ιαδηνύ ηεο αληιίαο θελνύ.  

4. Καζαξηζκό ηνπ vaporizer (εμάξηεκα εμάηκηζεο θαη πξνώζεζεο ηνπ Η2Ο2 ζην ζάιακν ηνπ θιηβάλνπ.  

5. Απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ από ην δνρείν ζπιινγήο αέξα.  

6. Απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο από ηελ παγίδα ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο.  

7. Αληηθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ θαηαθξάηεζεο ιαδηνύ ηεο αληιίαο θελνύ.  

8. Καζαξηζκό ησλ θίιηξσλ αέξα θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

9. εηξά δνθηκώλ, ειέγρσλ θαη δηνξζώζεσλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ ζύκθσλα κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά πξόηππα).  
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2. Δργαζίες Προληπηικής σνηήρηζης Δπιπέδοσ 2  

Με ηε ζπκπιήξσζε 6 κελώλ ιεηηνπξγίαο ή 750 θύθισλ απνζηείξσζεο από ηελ ηειεπηαία ζπληήξεζε θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 

1. Αληαιιαθηηθό kit ζπληήξεζεο επηπέδνπ 2 ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.  

2. Έιεγρν ηεο ζηαζεξόηεηαο πιαηζίνπ ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο.  

3. Αιιαγή ιαδηνύ ηεο αληιίαο θελνύ.  

4. Καζαξηζκό ηνπ vaporizer (εμάξηεκα εμάηκηζεο θαη πξνώζεζεο ηνπ Η2Ο2 ζην ζάιακν ηνπ θιηβάλνπ.  

5. Απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ από ην δνρείν ζπιινγήο αέξα.  

6. Απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο από ηελ παγίδα ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο.  

7. Αληηθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ ιαδηνύ ηεο αληιίαο θελνύ.  

8. Καζαξηζκό ησλ θίιηξσλ αέξα θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

9. Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο (Baratron Zero Shift Test).  

10. Αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαιπηηθνύ θίιηξνπ ηεο αληιίαο θελνύ.  

11. Αληηθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ ιαδηνύ ηεο αληιίαο θελνύ.  

12. Αληηθαηάζηαζε ηνπ HEPA θίιηξνπ (High Efficiency Particulate Arresting filter).  

13. Καζαξηζκό ηεο πόξηαο θαη ηνπ ζαιάκνπ.  

14. Αληηθαηάζηαζε ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγαλνπνίεζεο ηεο πόξηαο ηνπ ζαιάκνπ.  

15. Αληηθαηάζηαζε ησλ stop ζηνπο νδεγνύο ηνπ ξαθηνύ ζαιάκνπ.  

16. Αληηθαηάζηαζε ησλ κνλσηηθώλ-απνζηαηώλ ηνπ ειεθηξνδίνπ.  

17. εηξά δνθηκώλ, ειέγρσλ θαη δηνξζώζεσλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ ζύκθσλα κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά πξόηππα.  

 

3. Αναβαθμίζεις, διορθωηικές επεμβάζεις, ηροποποιήζεις αζθαλείας ηοσ κλιβάνοσ, πνπ θαηά θαηξνύο 

εθδίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν θαη ραξαθηεξίδνληαη σο απαξαίηεηεο ζα παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ην 

λνζνθνκείν, όπσο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά αληαιιαθηηθά.  

 

Τπνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ είλαη λα πξνζέξρεηαη απξνθάζηζηα εληόο 24 σξώλ κεηά από ηειεθσληθή θιήζε ηνπ 

αξκόδηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο νπνηαζδήπνηε θύζεο. Ο ρξόλνο πξνζέιεπζεο πέξαλ ησλ 24 

σξώλ ζα πξνζκεηξάηε σο Down Time. Η ππνρξέσζε ηζρύεη γηα ηηο εξγάζηκεο ώξεο (7πκ έσο 15κκ) θαη εκέξεο 

από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή εθηόο επηζήκσλ αξγηώλ. 

 

ε θάζε επίζθεςε ζα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθό έληππν ηεο εηαηξείαο (Γειηίν Δξγαζίαο) ε εκεξνκελία επίζθεςεο, ν 

ζθνπόο (αλ πξόθεηηαη γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ή γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο), νη ώξεο εξγαζίαο θαη ηα ζρεηηθά 

αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

 

Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (όπσο 

παξαπάλσ αλαθέξνληαη), νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην 

Σκήκα θαη ηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο. 

Τπέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ επηβαξύλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 10 εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο. 



 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΝΟ (1)  ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ 

ΑΣΜΟΤ BELIMED ΜΟΝΣΔΛΟ 6-6-6 VS2+ELD s/n 8625 

 

Αθνξά ζηελ εηήζια επηζθεπή θαη ζπληήξεζε έθηαθηε ή πξνιεπηηθή, μεηά ανηαλλακηικών, ηνπ θιηβάλνπ αηκνύ 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην ηκήκα θεληξηθήο απνζηείξσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη: 

 

1.  Σην αποκαηάζηαζη βλαβών καηά ηις εργάζιμες μέρες και ώρες, ηην εκηέλεζη ηων προληπηικών 

ζσνηηρήζεων (service) όπνηε απηό απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

1.1) Ανηαπόκριζη ζηις βλάβες. 

Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, ηνπ κεραλήκαηνο, εληόο 24 σξώλ από 

ηελ αλαγγειία βιάβεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό, ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο δύλαηαη λα 

επηκεθπλζεί θαηά 48 ώξεο επηπιένλ ην κέγηζην. Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί πάληνηε γλήζηα 

αληαιιαθηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό θαη ν ζπληεξεηήο αδπλαηεί λα ην δηαζέζεη άκεζα 

εμαηηίαο θσιύκαηνο πνπ απνδεδεηγκέλα πεγάδεη από εμσγελείο πξνο απηήλ παξάγνληεο (απεξγίεο, έιιεηςε stock 

από ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή, θιπ), ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπληνκόηεξν εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

1.2) Προληπηική ζσνηήρηζη. 

Πέξαλ ηεο αληαπόθξηζεο ζηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ, θαζήθνλ αιιά θαη όθεινο ηεο εηαηξίαο  είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηρεις (3) ηοσλάτιζηον 

προληπηικές ζσνηηρήζεις θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. Οη παξαπάλσ ζπληεξήζεηο ζα ιακβάλνπλ 

ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ σξώλ εξγαζίαο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα παξέρεη γξαπηή αλαθνξά ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κεηά από θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Γειηίν Δξγαζίαο). 

Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαηά ηηο εκέξεο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο θαη ζηηο επίζεκεο 

αξγίεο ηνπ Κξάηνπο κόλν ζε εηδηθέο επείγνπζεο πεξηπηώζεηο θαηόπηλ πξνγελέζηεξεο ζπλελλόεζεο κε ηνπο 

αξκόδηνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

1.3) Ανηαλλακηικά και αναλώζιμα. 

Όια ηα αλαιώζηκα/αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ πληεξεηή. 

1.4) Έλεγτος παρετόμενων σπηρεζιών. 

Κάζε επίζθεςε ηνπ ηερληθνύ ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ζρεηηθό δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο, αληίγξαθν ηνπ 

νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ εθηειέζζεθε, ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε θαη ηα ηπρόλ αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζώο 

θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 

1.5) Αναγγελία βλάβης. 

Αλαγγειία βιάβεο ζα γίλεηαη κεηά από ηειεθσληθή θιήζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο. 

 

Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (όπσο 

παξαπάλσ αλαθέξεηαη), νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην 

Σκήκα θαη ηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 



Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο. 

Τπέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ επηβαξύλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 10 εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο. 

 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΝΟ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΑΣΜΟΤ COLUSSI (sn: 6326) 

 

Αθνξά ζηελ εηήζια επηζθεπή θαη ζπληήξεζε έθηαθηε ή πξνιεπηηθή, μεηά ανηαλλακηικών, ηνπ θιηβάλνπ αηκνύ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην ηκήκα θεληξηθήο απνζηείξσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 

1. Έμη (6) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ην ρξόλν (αλά δίκελν). 

2. Απεξηόξηζηνο αξηζκόο εθηάθησλ θιήζεσλ βιαβώλ. 

3. Αληαπόθξηζε βιάβεο εληόο 24 σξώλ από ηελ εηδνπνίεζε & 48 σξώλ από ηελ εηδνπνίεζε εθηόο σξαξίνπ 

εξγαζίαο. 

4. ηε ζπληήξεζε ηνπ θιηβάλνπ ζα γίλεηαη πξνιεπηηθόο έιεγρνο.  

5. Καζαξηζκόο αηζζεηήξσλ ζηάζκεο αηκνγελλήηξηαο. 

6. Καζαξηζκόο αηζζεηήξσλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

7. Καζαξηζκόο θίιηξσλ αηκνύ, λεξνύ. 

8. Καζαξηζκόο (ρεκηθόο) αληιίαο θελνύ ξύζκηζεο. 

9. Έιεγρνο δηαξξνώλ πδξαπιηθνύ θπθιώκαηνο. 

10. Έιεγρνο εθξνώλ ζπκππθλσκάησλ, βάλεο, βαιβίδεο. 

11. Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ. 

12. Έιεγρνο ιίπαλζε θηλεηώλ κεξώλ θιηβάλνπ. 

13. Έιεγρνο παξακέηξσλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

14. Έιεγρνο ζηεγαλνπνίεζεο ζαιάκνπ απνζηείξσζεο θαη αληηθαηάζηαζε ζηα ιάζηηρα ζηεγάλσζήο ηνπ. 

 

Όλα ηα αναλώζιμα/ανηαλλακηικά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ ή 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ πληεξεηή. 

 

ε θάζε επίζθεςε ζα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθό έληππν ηεο εηαηξείαο (Γειηίν Δξγαζίαο) ε εκεξνκελία επίζθεςεο, ν 

ζθνπόο (αλ πξόθεηηαη γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ή γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο), νη ώξεο εξγαζίαο θαη ηα ζρεηηθά 

αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

 

Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ 

νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην Σκήκα θαη ηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο. 

Τπέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ επηβαξύλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 10 εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο. 

 

 

 

 

 

 



ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 

 

Καη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Γώδεθα (12) Μεραλεκάησλ Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ νίθνπ GAMBRO/AK-200 

2. Σεζζάξσλ (4) Μεραλεκάησλ Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ νίθνπ FRESENIUS MEDICAL CARE/4008 B 

 

Αθνξά ζηελ εηήζια επηζθεπή θαη ζπληήξεζε έθηαθηε ή πξνιεπηηθή, μεηά ανηαλλακηικών, ησλ κεραλεκάησλ 

ηερλεηνύ λεθξνύ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηε Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη: 

 

1. Σην αποκαηάζηαζη βλαβών και ηην εκηέλεζη ηων προληπηικών ζσνηηρήζεων (service) όπνηε απηό 

απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

1.1) Ανηαπόκριζη ζηις βλάβες. 

Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, ηνπ κεραλήκαηνο, εληόο 12 σξώλ από 

ηελ αλαγγειία βιάβεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό, ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο δύλαηαη λα 

επηκεθπλζεί θαηά 24 ώξεο επηπιένλ ην κέγηζην. Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί πάληνηε γλήζηα 

αληαιιαθηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό θαη ν ζπληεξεηήο αδπλαηεί λα ην δηαζέζεη άκεζα 

εμαηηίαο θσιύκαηνο πνπ απνδεδεηγκέλα πεγάδεη από εμσγελείο πξνο απηήλ παξάγνληεο (απεξγίεο, έιιεηςε stock 

από ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή, θιπ), ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπληνκόηεξν εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

1.2) Προληπηική ζσνηήρηζη. 

Πέξαλ ηεο αληαπόθξηζεο ζηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ, θαζήθνλ αιιά θαη όθεινο ηεο εηαηξίαο  είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ:  

 Γύο (2) προγραμμαηιζμένες ζσνηηρήζεις για ηα μητανήμαηα GAMBRO/AK-200 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζπκβαηηθνύ έηνπο, κία αλά εμάκελν, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ, θαζαξηζκώλ, ιηπάλζεσλ ησλ κεραληθώλ ηκεκάησλ θαζώο θαη 

δνθηκώλ ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Οη παξαπάλσ ζπληεξήζεηο ζα ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ σξώλ εξγαζίαο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα παξέρεη γξαπηή αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

κεραλεκάησλ κεηά από θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Γειηίν Δξγαζίαο). 

 Μία (1) προγραμμαηιζμένη ζσνηήρηζη για ηα μητανήμαηα FRESENIUS    MEDICAL CARE/4008 B θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ, θαζαξηζκώλ, ιηπάλζεσλ ησλ κεραληθώλ ηκεκάησλ θαζώο θαη 

δνθηκώλ ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Οη παξαπάλσ ζπληεξήζεηο ζα ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ σξώλ εξγαζίαο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα παξέρεη γξαπηή αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

κεραλεκάησλ κεηά από θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Γειηίν Δξγαζίαο). 

 

1. Σις Τποτρεωηικές βεληιώζεις 

όπνηε απηό απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ απαηηνύκελσλ ηερληθώλ κεηαηξνπώλ θαζώο θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ βειηίσζε ππαξρνπζώλ ιεηηνπξγηώλ 

θαη ειέγρσλ ηνπ κεραλήκαηνο. 

 



2. Ανηαλλακηικά. 

Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ πληεξεηή.  

 

Κάζε επίζθεςε ηνπ ηερληθνύ ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ζρεηηθό δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο, αληίγξαθν ηνπ 

νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ εθηειέζζεθε, ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε θαη ηα ηπρόλ αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζώο 

θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 

 

Αλαγγειία βιάβεο ζα γίλεηαη κεηά από ηειεθσληθή θιήζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο. Τπνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ 

είλαη λα πξνζέξρεηαη απξνθάζηζηα κεηά ηελ ηειεθσληθή καο θιήζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο νπνηαζδήπνηε 

θύζεο. Ο ρξόλνο πξνζέιεπζεο πέξαλ ησλ 12 σξώλ ζα πξνζκεηξάηε σο Down Time. Η ππνρξέσζε ηζρύεη γηα ηηο 

εξγάζηκεο ώξεο (7πκ έσο 15κκ) θαη εκέξεο από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ρξόλνπ κε ιεηηνπξγίαο (DOWN-TIME) ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο εγγξαθέο ηνπ βηβιίνπ 

παξαθνινύζεζεο ζπληήξεζεο θαη είλαη δπλαηό λα πεξηιακβάλεη θαη ππνδηαηξέζεηο (θιάζκαηα) ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο. 

 

Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (όπσο 

παξαπάλσ αλαθέξεηαη), νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην 

Σκήκα θαη ηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο. 

Τπέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ επηβαξύλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο. 

 

ην κέγηζην εηήζην ρξόλν κε-ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξνζκεηξώληαη νη εκέξεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε βιάβε νθείιεηε ζε θαθή ρξήζε ή ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο εθηόο ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ηνπ κεραλήκαηνο, ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, αλ νη ηερληθνί εκπνδίδνληαη ζηελ άζθεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ή ε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζήο ηνπο νθείιεηαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

 

Καη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Σεζζάξσλ (4) Αλαηζζεζηνινγηθώλ κεραλεκάησλ JULIAN ηνπ νίθνπ DRAEGER (sn: ARPB-0115, ARPC-0004, 

ARPC-0014, ARPC-0111) 

2. Δλόο (1) Αλαηζζεζηνινγηθνύ κεραλήκαηνο SULLA ηνπ νίθνπ DRAEGER (sn: 2785) 

 

Αθνξά ζηελ εηήζια επηζθεπή θαη ζπληήξεζε έθηαθηε ή πξνιεπηηθή, μεηά ανηαλλακηικών και 

ζσμπεριλαμβανομένων όλων ηων service kits, ησλ αλαηζζεζηνινγηθώλ κεραλεκάησλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζην ρεηξνπξγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 

 



1. Σην αποκαηάζηαζη βλαβών και ηην εκηέλεζη ηων προληπηικών ζσνηηρήζεων (service) όπνηε απηό 

απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη 

ησλ service kits πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

1.1) Ανηαπόκριζη ζηις βλάβες. 

Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο, απεξηόξηζηνο αξηζκόο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, ηνπ 

κεραλήκαηνο, εληόο 24 σξώλ από ηελ αλαγγειία βιάβεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό, ν ρξόλνο 

απνθαηάζηαζεο δύλαηαη λα επηκεθπλζεί θαηά 48 ώξεο επηπιένλ ην κέγηζην. Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα 

ρξεζηκνπνηεί πάληνηε γλήζηα αληαιιαθηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό θαη ν ζπληεξεηήο 

αδπλαηεί λα ην δηαζέζεη άκεζα εμαηηίαο θσιύκαηνο πνπ απνδεδεηγκέλα πεγάδεη από εμσγελείο πξνο απηήλ 

παξάγνληεο (απεξγίεο, έιιεηςε stock από ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή, θιπ), ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπληνκόηεξν εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

1.2) Προληπηική ζσνηήρηζη. 

Πέξαλ ηεο αληαπόθξηζεο ζηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ, θαζήθνλ αιιά θαη όθεινο ηεο εηαηξίαο  είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ:  

 Γύο (2) προγραμμαηιζμένες ζσνηηρήζεις για ηα μητανήμαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο, 

κία αλά εμάκελν, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kits 

πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ, θαζαξηζκώλ, ιηπάλζεσλ ησλ κεραληθώλ 

ηκεκάησλ θαζώο θαη δνθηκώλ ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Οη παξαπάλσ ζπληεξήζεηο ζα 

ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ σξώλ εξγαζίαο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα παξέρεη γξαπηή 

αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κεηά από θάζε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Γειηίν Δξγαζίαο). 

 

2.  Σις Τποτρεωηικές βεληιώζεις 

όπνηε απηό απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ απαηηνύκελσλ ηερληθώλ κεηαηξνπώλ θαζώο θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ βειηίσζε ππαξρνπζώλ ιεηηνπξγηώλ 

θαη ειέγρσλ ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

3. Ανηαλλακηικά. 

Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ πληεξεηή.  

 

Κάζε επίζθεςε ηνπ ηερληθνύ ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ζρεηηθό δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο, αληίγξαθν ηνπ 

νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ εθηειέζηεθε, ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε θαη ηα ηπρόλ αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζώο 

θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 

 

Αλαγγειία βιάβεο ζα γίλεηαη κεηά από ηειεθσληθή θιήζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο. Τπνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ 

είλαη λα πξνζέξρεηαη απξνθάζηζηα κεηά ηελ ηειεθσληθή καο θιήζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο νπνηαζδήπνηε 

θύζεο. Ο ρξόλνο πξνζέιεπζεο πέξαλ ησλ 24 σξώλ ζα πξνζκεηξάηε σο Down Time. Η ππνρξέσζε ηζρύεη γηα ηηο 

εξγάζηκεο ώξεο (7πκ έσο 15κκ) θαη εκέξεο από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ρξόλνπ κε ιεηηνπξγίαο (DOWN-TIME) ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο εγγξαθέο ηνπ βηβιίνπ 

παξαθνινύζεζεο ζπληήξεζεο θαη είλαη δπλαηό λα πεξηιακβάλεη θαη ππνδηαηξέζεηο (θιάζκαηα) ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο. 



Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο. 

Τπέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ επηβαξύλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 5 εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο. 

 

Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (όπσο 

παξαπάλσ αλαθέξεηαη), νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην 

Σκήκα θαη ηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θαζπζηέξεζε επηδηόξζσζεο ησλ κεραλεκάησλ ππεξβαίλεη ηηο δέθα πέληε 

(15) εξγάζηκεο εκέξεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο κε άιιν 

ηδίνπ ηύπνπ θαη δπλαηνηήησλ, κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

 

ην κέγηζην εηήζην ρξόλν κε-ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξνζκεηξώληαη νη εκέξεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε βιάβε νθείιεηε ζε θαθή ρξήζε ή ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο εθηόο ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ηνπ κεραλήκαηνο, ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, αλ νη ηερληθνί εκπνδίδνληαη ζηελ άζθεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ή ε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζήο ηνπο νθείιεηαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΔΡΗΥΩΝ  PHILIPS 

Καη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ PHILIPS CT AURA 

2. Σειερεηξηδόκελνπ Αθηηλνζθνπηθνύ PHILIPS DUO DIAGNOST/DXI/OPTIMUS 80C 

3. Σξαπκαηηνινγηθνύ PHILIPS BUCKY TH+OPT 65+VT (R) 

4. Τπέξερνπ PHILIPS EnVisor 

5. Τπεξήρνπ PHILIPS iE 33 

 

Αθνξά ζηελ εηήζια επηζθεπή θαη ζπληήξεζε έθηαθηε ή πξνιεπηηθή, μεηά ανηαλλακηικών, ησλ αθηηλνινγηθώλ 

κεραλεκάησλ ηνπ νίθνπ PHILIPS πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην Αθηηλνινγηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: 

1.  Σην αποκαηάζηαζη βλαβών θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ (service) όπνηε απηό 

απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

1.1) Αληαπόθξηζε ζηηο βιάβεο. 

Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, ηνπ κεραλήκαηνο, εληόο 24 σξώλ από 

ηελ αλαγγειία βιάβεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό, ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο δύλαηαη λα 

επηκεθπλζεί θαηά 48 ώξεο επηπιένλ ην κέγηζην. Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί πάληνηε γλήζηα 

αληαιιαθηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθό θαη ν ζπληεξεηήο αδπλαηεί λα ην δηαζέζεη άκεζα 

εμαηηίαο θσιύκαηνο πνπ απνδεδεηγκέλα πεγάδεη από εμσγελείο πξνο απηήλ παξάγνληεο (απεξγίεο, έιιεηςε stock 

από ηνλ ίδην ηνλ θαηαζθεπαζηή, θιπ), ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπληνκόηεξν εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

1.2) Προληπηική ζσνηήρηζη. 

Πέξαλ ηεο αληαπόθξηζεο ζηηο πεξηπηώζεηο βιαβώλ, θαζήθνλ αιιά θαη όθεινο ηεο εηαηξίαο  είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ:  

 



I. Σέζζεξηο (4) πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ έηνπο, κία αλά ηξίκελν, γηα ηνλ 

αμνληθό ηνκνγξάθν CT AURA,  

II.Μία εηήζηα (1) πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γηα ην ηειερεηξηδόκελν Αθηηλνζθνπηθό  DUO DIAGNOST, 

III.Μία εηήζηα (1) πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γηα ην ηξαπκαηηνινγηθό BUCKY TH, 

IV.Μία εηήζηα (1) πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γηα ηνλ ππέξερν ΙE33, 

V.Μία εηήζηα (1) πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γηα ηνλ  ππέξερν Envisor, 

 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ, 

επζπγξακκίζεσλ, θαζαξηζκώλ, ιηπάλζεσλ ησλ κεραληθώλ ηκεκάησλ θαζώο θαη δνθηκώλ ηνπ κεραλήκαηνο ζε 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Οη παξαπάλσ ζπληεξήζεηο ζα ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ σξώλ 

εξγαζίαο. Ο πληεξεηήο νθείιεη λα παξέρεη γξαπηή αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κεηά από θάζε 

πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Γειηίν Δξγαζίαο). 

 

2.  Σις Τποτρεωηικές βεληιώζεις 

όπνηε απηό απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ απαηηνύκελσλ ηερληθώλ κεηαηξνπώλ θαζώο θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ βειηίσζε ππαξρνπζώλ ιεηηνπξγηώλ 

θαη ειέγρσλ ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

3. Ανηαλλακηικά. 

Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ ή ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ πληεξεηή. Δθηόο ησλ αλαισζίκσλ πνπ 

βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην λνζνθνκείν.  

Αλαιώζηκα ζεσξνύληαη δηεζλώο ηα πιηθά ηνπ κεραλήκαηνο, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο δσήο πεξηνξίδεηαη  από ηελ 

ρξήζε ηνπο (ιπρλίεο θελνύ, αθηηλνινγηθέο ιπρλίεο, ιπρλίεο εληζρπηνύ εηθόλαο, ιπρλίεο monitors, εηθνλνιήπηεο, 

θξπνγόλα, ζύζηεκα θξπνθεθαιήο, πελία επηθαλείαο, θεθαιέο ππεξήρσλ, θαιώδηα ΗΚΓ, θξύζηαιινη, 

θσηνπνιιαπιαζηαζηέο. αθηηλνινγηθά films, ζθηαγξαθηθά, νπηηθνί δίζθνη (cd)). 

 

Κάζε επίζθεςε ηνπ ηερληθνύ ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ζρεηηθό δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο, αληίγξαθν ηνπ 

νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ εθηειέζζεθε, ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε θαη ηα ηπρόλ αληαιιαθηηθά/αλαιώζηκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζώο 

θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. 

 

Αλαγγειία βιάβεο ζα γίλεηαη κεηά από ηειεθσληθή θιήζε ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο. Τπνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ 

είλαη λα πξνζέξρεηαη απξνθάζηζηα κεηά ηελ ηειεθσληθή καο θιήζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο νπνηαζδήπνηε 

θύζεο. Ο ρξόλνο πξνζέιεπζεο πέξαλ ησλ 24 σξώλ ζα πξνζκεηξάηε σο Down Time. Η ππνρξέσζε ηζρύεη γηα ηηο 

εξγάζηκεο ώξεο (7πκ έσο 15κκ) θαη εκέξεο από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ρξόλνπ κε ιεηηνπξγίαο (DOWN-TIME) ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο εγγξαθέο ηνπ βηβιίνπ 

παξαθνινύζεζεο ζπληήξεζεο θαη είλαη δπλαηό λα πεξηιακβάλεη θαη ππνδηαηξέζεηο (θιάζκαηα) ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο. 

 

Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (όπσο 

παξαπάλσ αλαθέξεηαη), νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην 

Σκήκα θαη ηε Βηνταηξηθή Σερλνινγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 



 

Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο. 

Τπέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ επηβαξύλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 10 εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο. 

 

ην κέγηζην εηήζην ρξόλν κε-ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξνζκεηξώληαη νη εκέξεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε βιάβε νθείιεηε ζε θαθή ρξήζε ή ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο εθηόο ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ηνπ κεραλήκαηνο, ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, αλ νη ηερληθνί εκπνδίδνληαη ζηελ άζθεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ή ε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζήο ηνπο νθείιεηαη ζε ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. 
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