
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

          
                                 Αθήνα 26 Μαρτίου 2018 

 
 
ΑΦΟΡΑ:  «Παρατηρήσεις-προτάσεις-σχόλια επί της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΡΙΝΟ-ΦΑΡΥΓΓΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ με αριθ. Πρωτ. 2780 από 13-03-2018» 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
 

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών 
Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών,  
αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου 
συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο 
συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής. 

  
 
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων συστημάτων 

ενδοσκοπήσεων της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές 
προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι 
τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες 
όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων 
προδιαγραφών ως ακολούθως: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΡΙΝΟ-ΦΑΡΥΓΓΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ  
 
Ζητούνται: 
 
Παράγραφος 8η : 
Να μπορούν να επιτευχθούν κάμψεις (γωνιώσεις) του τελικού άκρου τουλάχιστον 
κατά 140ο άνω και 90ο κάτω 
 
Στην πρώτη διαβούλευση ζητούνταν κάμψη του τελικού άκρου τουλάχιστον 
κατά 120ο άνω και 120ο κάτω. Η απαίτηση στην παρούσα 2η διαβούλευση για γωνιώσεις του 
τελικού άκρου τουλάχιστον κατά 140ο άνω και 90ο κάτω, αφενός μειώνει το συνολικό εύρος 
γωνίωσης από 240ο στο σύνολο στις 230ο, αφετέρου η αύξηση της μίας γωνίωσης από 120ο στις 
140ο καθιστά απαγορευτική την συμμετοχή της εταιρίας μας, χωρίς να προσδίδει ουσιαστικό 
όφελος στον χρήστη. 
Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονο εύκαμπτο ρινο-φαρυγγο-λαρυγγοσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας, 
υψηλής ποιότητας, το οποίο παράγει εικόνες υψηλής διαγνωστικής αξίας και διαθέτει γωνιώσεις 
130ο πάνω και 130ο κάτω (σύνολο 260ο πολύ μεγαλύτερο από τις ζητούμενες). Όμως η απαίτηση 
για γωνίωση 140ο άνω εμποδίζει την συμμετοχή της εταιρίας μας. 
 
Για το λόγο αυτό και για τη διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό προτείνουμε την 
επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής όπως αρχικά ζητούνταν : 
 
Παράγραφος 8η : 
Να μπορούν να επιτευχθούν κάμψεις (γωνιώσεις) του τελικού άκρου τουλάχιστον 
κατά 130ο άνω και 90ο κάτω. 
 
 
 

 
Μετά Τιμής 

Γιάννης Γόγολος 
Διευθυντής Πωλήσεων Δυτικής Ελλάδας 

 
 
 
 

 


