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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΕΡΙΟΧΘ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ 

Πόλθ ΓΡΕΒΕΝΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Σθλζφωνο 2462 350308 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  εecosup@nosgrevenon.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΠΛΑΝΑ ΣΑΜΑΣΙΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.nosgrevenon.gr  

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν  και  είναι Ν.Π.Δ.Δ. 

Κφρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ  Παροχι Τπθρεςιϊν Τγείασ  . 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ :  

 το Πρόγραμμα Διαφγεια(https://diavgeia.gov.gr )  

 το ΚΘΜΔΘ (https://www.eprocurement.gov.gr ) 

 τθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείο www.nosgrevenon.gr 

β) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : Σο Γραφείο Προμθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα 
διεφκυνςθ και τθλζφωνο. 

  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ  του άρκρου 117 του Ν. 
4412/16 και του άρκρου 43 του Νόμου 4605/2019 και των διατάξεων του Ν. 4782/2021 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Σακτικό προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν Κ.Α.Ε  7123,01  . 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) διακομιςτι SERVER για τισ 
ανάγκεσ του Γ.Ν. Γρεβενϊν 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 17.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 13.709,68 ) 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

mailto:�ecosup@nosgrevenon.gr
http://www.nosgrevenon.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
https://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
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1.5 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 
service, θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, κε πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο 
από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 Σου Ν. 4497/2017 « Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων 
και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 Σου Ν. 3918/20111» Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο φςτθμα Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 
τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα 

 Σου άρκρου 21 του Ν.3871/2010(Αϋ141) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (περι ανάλθψθσ 
υποχρεϊςεων) 

 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 Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 Σου Ν. 3580/2007 « προμικειεσ φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και  Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ  και λοιπζσ διατάξεισ»  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
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ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Η υπ’αριθμ 42η/2021(ΑΔΑ:69Ζ54690ΒΨ-Ψ9) απόφαςη Διοικητικού Συμβουλίου του Νοςοκομείου με 
την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ  για την προμήθεια και 
εγκατάςταςη ενόσ (1) διακομιςτή SERVER για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Γρεβενών 

 Η υπ’αριθμ 51η /2021(ΑΔΑ:9ΕΦΓ4690ΒΨ-Ε3Α) απόφαςη Διοικητικού Συμβουλίου του Νοςοκομείου 
«Συγκρότηςη επιτροπήσ διενέργειασ – αξιολόγηςησ προςφορών διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ   για την 
προμήθεια και εγκατάςταςη ενόσ (1) διακομιςτή SERVER για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Γρεβενών. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Πζμπτη   9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
14:30. 

Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ Παραςκευή    10  Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 , 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από αρμόδια επιτροπι. 

ε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ 
αποςφράγιςθ μετατίκεται ςε νζα θμζρα και ϊρα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχι, θ οποία κα 
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι με ταχυδρομείο, άλλα πρζπει να ζχουν φτάςει 
ςτο Πρωτόκολλο Σθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό  Μθτρϊο 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ )και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου  www.nosgrevenon.gr   

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

1.8 Γηθαίσκα πκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ 
προμθκευτϊν. 

2. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

http://www.nosgrevenon.gr/
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1.9 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ  είναι βάςει βζλτιςτθσ ποιότθτασ – τιμισ  

2.1 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.2.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.2.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του ΓΝ Γρεβενϊν μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 και των διατάξεων  

Οι Οικονομικοφ φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα επί ποινι απόρριψθσ: 

Α) ζναν (1) (υπο) φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» ςε δφο αντίτυπα  
ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

Β)  ζναν (1) (υπο) φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Σεχνική Προςφορά» ςε δφο αντίτυπα  
ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι προςφορά και τα κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Γ) ζναν (1) (υπο) φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «Οικονομική  Προςφορά» ςε δφο αντίτυπα  
ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ 
φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω 
θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι 
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το Διαγωνιςμό χωρίσ να 
αποςφραγιςτοφν. 

Ο προςφζρων ςθμαίνει με ςχετικι διλωςθ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ τουσ που ζχουν 
εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ 
οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ 
απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςθ του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.  

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
ζξι(6)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 4412/2016 
και των διατάξεων του Ν. 4782/2021  

 

 

 

 

 

 

Θ Διοικιτρια του Γ.Ν. Γρεβενϊν  

 

Ευτυχία Καπάτου  
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