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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα, 3/3/2023 
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 5916 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  
Υποδιεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα  Προμηθειών  
Πληροφορίες: Χριστίνα Τέζα  
Τηλέφωνο: 213-2033937 
E-mail:x.teza@gna-gennimatas.gr                                     

Προς: όλους τους οικονομικούς 
φορείς 

 
 

Θέμα: «Υπηρεσίες μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση δευτερογενών 

διακομιδών, από το Νοσοκομείο μας προς τις ιδιωτικές κλινικές «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital 

Center», «Metropolitan General Hospital» και «Therapis General Hospital», χρονικής ισχύος ενός 

(1) μήνα, με δικαίωμα προαίρεσης» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2889/2001, «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει, 

2. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  διατάξεις» 

όπως ισχύει, 

3. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

4. του 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”, 

5. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

6. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει σήμερα, 

8. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
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9. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

10. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

11. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39, 

13. του ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας….», άρθρο τέταρτο, Ρυθμίσεις 

για την Εθνική Κεντρική Αρχής Προμηθειών Υγείας. Στην παράγραφο β του άρθρου 

αναφέρεται ότι: ‘’… Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, 

αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η 

αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της 

αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας…’’, 

14. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 

την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 

(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 43, περί τροποποιήσεων διατάξεων του ν. 4412/2016 

(Α' 147), 

15. του ν. 4782/2021 (Α’ 96) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, 

στο άρθρο 50 του οποίου «Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 

4412/2016» αναφέρεται ότι  Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, 

όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

16. Το άρθρο 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 

την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς 

των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας ,διατάξεις για την 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική σύνταξη 

Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει. 

 

 

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 

1. Την υπ΄ αρίθμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 
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2. το Ν. 4999/2022 (Α΄225) «Ρυθμίσεις για τις διακομιδές και τα οχήματα που ανήκουν κατά 

κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών», στο άρθρο 40 του οποίου αναφέρεται 

ότι «Οι διακομιδές ασθενών μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, δύναται να 

διενεργούνται και από τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα οποία 

νοσηλεύονται. Για την εξυπηρέτηση των διακομιδών του πρώτου εδαφίου, τα Νοσοκομεία 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται επικουρικά να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αδειοδοτημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων του 

ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄147),  

3. το υπ’ αρ. πρωτ. 4928/06.02.2023 έγγραφο της Διοίκησης της 1ης ΥΠε Αττικής, με θέμα: 

«Ένταξη Ιδιωτικών Κλινικών στο Σύστημα Εφημεριών Νοσοκομείων 1ης ΥΠε Αττικής»,  

4. το υπ’ αρ. πρωτ. 5141/08.02.2023 έγγραφο της Διοίκησης της 1ης ΥΠε Αττικής, με θέμα: 

«Ρυθμίσεις ένταξης Ιδιωτικών Κλινικών στο Σύστημα Εφημεριών Νοσοκομείων 1ης ΥΠε 

Αττικής», καθώς και προφορικών διευκρινήσεων που δόθηκαν ως προς τα αναφερόμενα για 

την κλινική «Therapis General Hospital», 

5. την υπ’αρίθμ. 5675/2-3-2023 απόφαση Διοικητή, αναρτητέα στον ιστότοπο της Διαύγειας με 

ΑΔΑ: ΨΧ794690ΩΝ-9ΛΥ, με την οποία εγκρίθηκε δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για την 

εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών ασθενών, από το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» προς τις 

ιδιωτικές κλινικές «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center», «Metropolitan General Hospital» και 

«Therapis General Hospital», για ένα (1) μήνα, με δικαίωμα προαίρεσης άλλο ένα μήνα, 

πιθανού προϋπολογισμού 7.200,00€, ήτοι 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, 

6. την υπ’αρίθμ.440/2023 δέσμευση ποσού, με ΑΔΑ: 9ΟΕΡ4690ΩΝ-8ΞΚ, για την κάλυψη της 

δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου.   

 

Απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αδειοδοτημένων 

ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών, από το Νοσοκομείο μας προς τις 

ιδιωτικές κλινικές «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center», «Metropolitan General Hospital» και 

«Therapis General Hospital», με πιθανό προϋπολογισμό 7.200,00€, ήτοι 8.928,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα (1) μήνα, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) μήνα 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής 

προσφορά (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις παρακάτω ρυθμίσεις επιχειρησιακού χαρακτήρα: 

A) «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center» και «Metropolitan General Hospital» 

Αναφορικά με την παραλαβή των παθολογικών περιστατικών, αυτή θα πραγματοποιείται την 

παραμονή και προπαραμονή της γενικής εφημερίας του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και θα αφορά σε 

περιστατικά της πρωινής εφημερίας του Νοσοκομείου (μικρή εφημερία), τα οποία θα είναι 

διαγνωσμένα με πλήρη ιατρικό φάκελο και με αρνητικό test COVID (PCR). Οι ιδιωτικές κλινικές 

«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center» και «Metropolitan General» δε θα υποδέχονται περιστατικά 

Σαββατοκύριακα και Αργίες και στην περίπτωση που η Γενική Εφημερία του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

είναι Δευτέρα, η παραλαβή θα πραγματοποιείται την προηγούμενη Παρασκευή (ή και Πέμπτη). 

B)  «Therapis General Hospital» 
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Η Κλινική θα παραλαμβάνει αποκλειστικά παθολογικά περιστατικά εκ του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

μικρής και μεσαίας βαρύτητας, πλήρως διεκπεραιωμένα στο ΤΕΠ, με πλήρη φάκελο και αρνητικό 

PCR test (Non-Covid περιστατικά). 

Η παραλαβή των εν λόγω περιστατικών θα πραγματοποιείται την επόμενη εκάστης εφημερίας 

του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», από 08:00 – 16:00  - είτε καθημερινές είτε αργίες, κατόπιν 

συνεννόησης των Συντονιστών Εφημερίας εκάστου Νοσοκομείου. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Κτήριο Διοίκησης  

Γραφείο 

Προμηθειών  

3/3/2023 

 

9/3/2023 

ΩΡΑ 12:00 

 

9/3/2023 

ΩΡΑ 12:30 

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την  

9/3/2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 

ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.gna-gennimatas.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια. 

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν  

προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων: 

 

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση 

δευτερογενών διακομιδών, από το Νοσοκομείο μας προς τις ιδιωτικές κλινικές «ΕΡΡΙΚΟΣ 

ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center», «Metropolitan General Hospital» και «Therapis General Hospital», 

βάσει των κατωτέρω ρυθμίσεων επιχειρησιακού χαρακτήρα: 

A) «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center» και «Metropolitan General Hospital» 

http://www.gna-gennimatas.gr/
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Αναφορικά με την παραλαβή των παθολογικών περιστατικών, αυτή θα πραγματοποιείται την 

παραμονή και προπαραμονή της γενικής εφημερίας του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και θα αφορά σε 

περιστατικά της πρωινής εφημερίας του Νοσοκομείου (μικρή εφημερία), τα οποία θα είναι 

διαγνωσμένα με πλήρη ιατρικό φάκελο και με αρνητικό test COVID (PCR). Οι ιδιωτικές κλινικές 

«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center» και «Metropolitan General» δε θα υποδέχονται περιστατικά 

Σαββατοκύριακα και Αργίες και στην περίπτωση που η Γενική Εφημερία του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

είναι Δευτέρα, η παραλαβή θα πραγματοποιείται την προηγούμενη Παρασκευή (ή και Πέμπτη). 

B) «Therapis General Hospital» 

Η Κλινική θα παραλαμβάνει αποκλειστικά παθολογικά περιστατικά εκ του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

μικρής και μεσαίας βαρύτητας, πλήρως διεκπεραιωμένα στο ΤΕΠ, με πλήρη φάκελο και αρνητικό 

PCR test (Non-Covid περιστατικά). 

Η παραλαβή των εν λόγω περιστατικών θα πραγματοποιείται την επόμενη εκάστης εφημερίας 

του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», από 08:00 – 16:00  - είτε καθημερινές είτε αργίες, κατόπιν 

συνεννόησης των Συντονιστών Εφημερίας εκάστου Νοσοκομείου 

 

Τα ασθενοφόρα θα είναι σε πλήρη σχηματισμό (έναν οδηγό-διασώστη και έναν διασώστη 

νοσηλευτή) και θα διαθέτουν όλα τα υποχρεωτικά εκ του νόμου προσόντα και άδειες. 

Τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρου και να φέρουν τον 

εξοπλισμό που υποχρεούνται να φέρουν, βάσει της άδειας κυκλοφορίας τους. 

Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται για την ανάθεση των υπηρεσιών και την υπογραφή 

σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση θα συναφθεί εφόσον κριθεί η αναγκαιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών 

μίσθωσης αδειοδοτημένων ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση δευτερογενών 

διακομιδών, από το Νοσοκομείο μας προς τις ιδιωτικές κλινικές «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

Hospital Center», «Metropolitan General Hospital» και «Therapis General Hospital». 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους 

αυτής. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη της αιτούμενης ποσότητας. 
Η κατακύρωση της υπό παροχή υπηρεσίας θα γίνει στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 
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Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  
β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  
γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  
 
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο 
ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα και 
αντίγραφα) και την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά 
(πρωτότυπα και αντίγραφα). Ειδικότερα: 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά :  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην 
οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς:  
 δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης,  
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.  
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά 
εγκαίρως τα  πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
  αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών  που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με 
το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους  
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία 
θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει 

πλήρως.  

  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και 
έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε 
δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).  

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

 θα παρέχει στο Νοσοκομείο την υπηρεσία που έχει δηλωθεί στην τεχνική 
προσφορά του. 
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 Η προς παροχή υπηρεσία αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη παροχή της στην 
Ελλάδα και 

 η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, επί ποινή 
αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές. 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).  
Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία της 

προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται η 

υπηρεσία καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό 

(εφόσον υπάρχει). 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).  
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε 
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  
Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της 
ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για την προσφερόμενη υπηρεσία 
(εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένη  θα υποβάλει 
υπεύθυνη δήλωση ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένη στο παρατηρητήριο 
τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή 
απόρριψης). 

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της 
προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα 
(επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας). 
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.  
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε 
δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
5. ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.  
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Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η δαπάνη παροχής των υπηρεσιών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 
40439Α). 

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παραλαβή των εν λόγω περιστατικών θα πραγματοποιείται την επόμενη εκάστης εφημερίας 

του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», από 08:00 – 16:00 - είτε καθημερινές είτε αργίες, κατόπιν συνεννόησης 

των Συντονιστών Εφημερίας εκάστου Νοσοκομείου. 

 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α της παρούσας πρόσκλησης από την 
αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.   
Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε 
κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω 
επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική 
προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε 
αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει 
διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  
Κατόπιν  ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 
προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για 
την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η 
αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των 
υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
σύμφωνα με την  ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του 
Νοσοκομείου.  
 
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο οικονομικός Φορέας μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των Δικαιολογητικών 
κατακύρωσης καλείται, εντός δέκα (10) ημερών να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία έχει δικαίωμα υπογραφής: 

 
Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας 
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Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτού. 

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 
4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 
6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής είναι: 

1. φυσικά πρόσωπα 
2. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
4. Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. 
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 



[10] 

 

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

Ζ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, δήλωση που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Η) Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.  

Θ) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον 

υποβάλλεται από τρίτο. 

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.  

 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή.  

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την 
πρόσκληση. 

  Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.  

 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν 
διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.  

 Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 
4412/2016. 

 Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.  

      Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 
εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 
καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

     Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη 
κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 
προσφορές.  

 
11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία 



[11] 

 

ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το 
δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να 
επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

 
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη 
σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι 
για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.  
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
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