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ελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ 

Πόλθ ΓΡΕΒΕΝΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Σθλζφωνο 2462 350308 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  εecosup@nosgrevenon.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΠΛΑΝΑ ΣΑΜΑΣΙΑ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

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

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Η 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 ΚΗΜΔΗ (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 ηοητεία Γηαδηθαζίας-Υρεκαηοδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021) 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν. 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Σακτικό προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν Κ.Α.Ε 1311,01 

1.3 σλοπηηθή Περηγραθή θσζηθού θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες  

Προμικεια του είδουσ: ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΣΑ ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 12.200,00 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%), ειδικότερα: 

αναλογούντος ΦΠΑ 13%), ειδικότερα: 

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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Ράμματα πολυπροπυλενίου με ιςχυρζσ (μαφρεσ) βελόνεσ για αςβεςτοποιθμζνα αγγεία. Οι βελόνεσ να 
αποτελοφνται από υψθλισ ποιότθτασ κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότθτα νικελίου 
7,5-9,5%, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψθ-ςτρζβλωςθ. Σα ράμματα να ζχουν ςχζςθ διαμζτρου βελόνασ-
νιματοσ 1:1, ι όςο το δυνατόν κοντινότερα ςε αυτιν τθν αναλογία, για τθν αποφυγι διαφυγϊν μετά το 
πζραςμα τθσ βελόνθσ και του νιματοσ από τα αγγεία. 

Α/Α 

U
SP

 

G
A

U
G

E 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣ 
(εκατοςτ) 

ΜΗΚΟ 
ΒΕΛΟΝΗ 
(χιλιοςτ) 

TEMAXIA 

1 4/0 1,5 Με 2 βελόνεσ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλζσ 90 16 24 

2 5/0 1 Με 2 βελόνεσ, 3/8 κφκλου ςτρογγυλζσ 75 13 24 

3 5/0 1 Με 2 βελόνεσ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλζσ 60 13 24 

4 6/0 0,7 Με 2 βελόνεσ, 3/8 κφκλου ςτρογγυλζσ 60 11 24 

             

 υνκετικά βακτθριοςτατικά ράμματα ( INGRACARE μονόκλωνα βραδείασ απορρόφθςθσ από 
πολυδιοξανόνθ ι ιςοδφναμο, πρόλθψθσ λοιμϊξεων χειρουργικισ τομισ. Να παρζχουν ςτιριξθ 60-80% 
τθσ αρχικισ τουσ αντοχισ τισ πρϊτεσ 14 μζρεσ, 35-70% τισ πρϊτεσ 28 μζρεσ και 35-60% τθσ τάςεωσ τουσ 
για 42 θμζρεσ μετά τθν εμφφτευςθ, ανάλογα με τθ διάμετρο του νιματοσ. Να απορροφοφνται πλιρωσ 
από τον οργανιςμό ςε περίπου 180-240 θμζρεσ. Οι βελόνεσ να αποτελοφνται από υψθλισ ποιότθτασ 
κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότθτα νικελίου 7,5-9,5%, ϊςτε να αντιςτζκονται ςε 
κάμψθ-ςτρζβλωςθ. 

Α/Α U
SP

 

G
A

U
G

E 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣ 
(εκατοςτ) 

ΜΗΚΟ 
ΒΕΛΟΝΗ 
(χιλιοςτ) 

TEMAXIA 

1 1 4 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλι 
ενιςχυμζνθ 

90 48 144 

2 1 4 Με 1 βελόνθ, άγγιςτρο (J) 70 31 144 

3 2/0 3 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλι 70 31 144 

4 2/0 3 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλι 70 26 144 

5 3/0 2 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλι 70 31 144 

6 3/0 2 Με 1 βελόνθ, 3/8 κφκλου κόπτουςα 70 26 144 

7 3/0 2 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλι 70 20 144 

8 4/0 1,5 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου κόπτουςα 45 19 144 

             

 Ράμματα ςυνκετικά μονόκλωνα μθ απορροφιςιμα από πολυπροπυλζνιο με ειδικζσ βελόνεσ από 
υψθλισ αντοχισ κράμα βολφραμίου - ρθνίου που προςφζρουν πιο εφκολθ διείςδυςθ ςτον ιςτό, 
μεγαλφτερθ αντοχι ςτθν κάμψθ / ςτρζβλωςθ και δεν μαγνθτίηονται. Να χρθςιμοποιοφνται για τθ 
ςυρραφι μοςχευμάτων από PTFE. Σα ράμματα να ζχουν ςχζςθ διαμζτρου βελόνασ-νιματοσ 1:1, ι όςο 
το δυνατόν κοντινότερα ςε αυτιν τθν αναλογία, για τθν αποφυγι διαφυγϊν μετά το πζραςμα τθσ 
βελόνθσ και του νιματοσ από τα αγγεία. 

Α/Α U
SP

 

G
A

U
G

E 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΗΚΟ 

ΡΑΜΜΑΣ 
(εκατοςτ) 

ΜΗΚΟ 
ΒΕΛΟΝΗ 
(χιλιοςτ) 

TEMAXIA 

225 5/0 1 Με 2 βελόνεσ, 3/8 κφκλου ςτρογγυλζσ 60 13 72 

227 5/0 1 Με 2 βελόνεσ, 1/2 κφκλου ςτρογγυλζσ 75 13 72 
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 υνκετικά απορροφιςιμα μονόκλωνα ταχείασ απορρόφθςθσ από πολυγλυκαπρόνθ με βακτθριοςτατικι 
δράςθ (INGRACARE )για αςκενείσ με αυξθμζνθ πικανότθτα μετεγχειρθτικισ λοίμωξθσ για πρόλθψθ 
λοιμϊξεων χειρουργικισ τομισ Να παρζχουν ςτιριξθ ιςτϊν για 7 περίπου θμζρεσ μετά τθν εμφφτευςθ 
διατθρϊντασ το 50-60% τθσ τάςεωσ τουσ. Να απορροφοφνται πλιρωσ από τον οργανιςμό ςε περίπου 90-
120 θμζρεσ. Οι βελόνεσ να αποτελοφνται από υψθλισ ποιότθτασ κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, 
με περιεκτικότθτα νικελίου 7,5-9,5%,ϊςτε να αντιςτζκονται ςε κάμψθ- ςτρζβλωςθ. 

Α/Α 

U
SP

 

G
A

U
G

E 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΗΚΟ 
ΡΑΜΜΑΣ 
(εκατοςτ) 

ΜΗΚΟ 
ΒΕΛΟΝΗ 
(χιλιοςτ) 

TEMAXIA 

80 1 4 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου, ςτρογγυλι 70 36 108 

84 0 3,5 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου, ςτρογγυλι 70 31 108 

85 0 3,5 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου, ςτρογγυλι 70 36 108 

86 2/0 3 Με 1 βελόνθ, 3/8 κφκλου, αντιςτρόφοσ 
κόπτουςα 

70 24 108 

87 2/0 3 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου, ςτρογγυλι 
μαφρθ 

75 26 108 

90 2/0 3 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου,αντιςτρόφοσ 
κόπτουςα 

70 36 108 

92 3/0 3 Με 1 βελόνθ, 1/2 κφκλου, ςτρογγυλι 75 31 108 

       ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ 

1. Σο εργοςτάςιο παραγωγισ να είναι πιςτοποιθμζνο ISO 9001, όπωσ αυτό ιςχφει.  

2. Να κατατεκοφν αποδεικτικά ζγγραφα με τθν προςφορά.  

3. Σα προςφερόμενα ράμματα κάκε τφπου πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό 
που βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ 
ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΤ7/οικ.2480 ΚΤΑ – Εναρμόνιςθ τισ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 τοφ 
υμβουλίου τισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αφορά ςτα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-
94) και των ςχετικϊν μονογραφιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ.  

4. Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζτουν με τθν προςφορά τουσ επικυρωμζνα αντίγραφα του πιςτοποιθτικοφ 
για τθ ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό. 

 5. Πιςτοποιθτικό ISO 13485 του καταςκευαςτι των υλικϊν για παραγωγι και διάκεςθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων.  

6. Σο προϊόν να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν παραλαβι, θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ να 
μθν είναι προγενζςτερθ των 12 μθνϊν από αυτιν τθσ παραλαβισ.  

7. Oι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει απαραίτθτα με τθν προςφορά τουσ:  

8. Να υποβάλουν Διλωςθ υμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν οδθγία93/42/Ε.Ε./14-06-1993.  

9. Να δθλϊςουν τον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό για τον ζλεγχο ποιότθτασ CE, κακϊσ και τον αρικμό 
αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό από τθν επιτροπι τθσ επιτροπι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

10. Να δθλϊςουν με Τπεφκυνθ Διλωςθ (του Ν.1599/1986) τα εργοςτάςια και τθ χϊρα καταςκευισ και τθν 
αυκεντικότθτα των πιςτοποιθτικϊν, που κα προςκομίςουν.  

11. Κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ – επί ποινι αποκλειςμοφ - να προςκομίςουν δείγματα από τα 
προςφερόμενα είδθ ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ (να κατατεκεί με τθν προςφορά ικανόσ αρικμόσ 
δειγμάτων, ςε όλα τα μεγζκθ που προςφζρονται, για ζλεγχο από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ).  
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12. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.Α.ΔΤ86/ΓΠ1348/04 όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε (Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων) και τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία (Οδθγία 98/79/CE).  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 1. τθν επιφάνεια του τελικοφ περιζκτθ όλων των προςφερομζνων ραμμάτων πρζπει να αναγράφονται με 
ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 α) Ο κωδικόσ καταλόγου που χρθςιμοποιείται από τον καταςκευαςτι. 

 β) Η χθμικι ςφςταςθ του υλικοφ καταςκευισ του νιματοσ  

γ) Η χθμικι ςφςταςθ του υλικοφ το οποίο ενδεχομζνωσ χρθςιμοποιείται για τθν επικάλυψθ του νιματοσ. 
δ) Η καταςκευαςτικι δομι (πλεκτό πολφκλωνο, περιελιγμζνο πολφκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρϊμα 
του νιματοσ. 

 ε) Η διάμετροσ και το μικοσ του νιματοσ ςτο μετρικό ςφςτθμα. 

 ςτ) Σο μικοσ τθσ βελόνθσ ςτο μετρικό ςφςτθμα, ο τφποσ τθσ διατομισ τθσ κακϊσ και ο βακμόσ κάμψθσ τθσ 
βελόνθσ ςε μοίρεσ ι ςε κλάςμα περιφερείασ κφκλου. 

 η) Η ζνδειξθ «ςτείρο», θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ, ο αρικμόσ τθσ καταςκευαςτικισ παρτίδασ, θ οριακι 
θμερομθνία αςφαλοφσ χριςθσ εκφραςμζνθ ςε ζτοσ και μινα και θ ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για 
μία και μόνο χριςθ, (ςθμ. τα ςτοιχεία αυτά μπορεί να παρζχονται και με τθν χριςθ των ειδικϊν ςυμβόλων 
που προβλζπονται ςτισ ςχετικζσ οδθγίεσ). 

 θ) Η επωνυμία και ο τόποσ εγκατάςταςθσ του καταςκευαςτι. Ειδικότερα για τα χειρουργικά ράμματα που 
ειςάγονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ από τρίτεσ χϊρεσ με ςκοπό τθν εμπορία και διανομι τουσ ςτο ζδαφοσ 
των κρατϊν μελϊν, ςτθν επιφάνεια του τελικοφ περιζκτθ πρζπει να αναγράφονται επιπλζον το 
ονοματεπϊνυμο και θ διεφκυνςθ είτε του προςϊπου που είναι υπεφκυνο για τθν εμπορία τουσ είτε του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι ι του ειςαγωγζα που είναι εγκαταςτθμζνοι ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

θμείωςθ: ςτισ περιπτϊςεισ που ο τελικόσ περιζκτθσ είναι καταςκευαςμζνοσ εν όλω ι εν μζρει από 
διαφανζσ υλικό τα παραπάνω αναφερόμενα ςτοιχεία μπορεί να αναγράφονται και ςτο εςωτερικό του υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι κα παραμζνουν ςε κάκε περίπτωςθ ευκρινι και ευανάγνωςτα.  

2. Σο μικοσ των προςφερομζνων ατραυματικϊν ραμμάτων, (ράμματα με προςαρμοςμζνθ βελόνθ) μπορεί 
να είναι ζωσ και 10% μικρότερο από το ηθτοφμενο μικοσ τθσ διακιρυξθσ.  

Ατραυματικά ράμματα με μικοσ μεγαλφτερο από το ηθτοφμενο κεωροφνται ωσ ςυμμορφοφμενα και δεν 
απορρίπτονται. 

 3. Σο μικοσ των προςφερομζνων βελονϊν μπορεί να είναι ζωσ 1 χιλ. μικρότερο ι μεγαλφτερο για βελόνεσ 
μικρότερεσ ι ίςεσ των 30 χιλ. και ζωσ 2 χιλ. μικρότερο ι μεγαλφτερο για βελόνεσ μεγαλφτερεσ των 30 χιλ. 
4. Ο προςανατολιςμόσ τθσ κορυφισ του τριγϊνου των βελονϊν τριγωνικισ διατομισ, (βελόνεσ δζρματοσ ι 
βελόνεσ κόπτουςεσ), δεν αποτελεί κριτιριο αξιολόγθςθσ. Τπό τθν ζννοια αυτι οι τριγωνικζσ βελόνεσ 
εςωτερικισ και εξωτερικισ κορυφισ, (ι άλλωσ βελόνεσ ςυμβατικϊσ κόπτουςεσ και βελόνεσ αναςτρόφωσ 
κόπτουςεσ), κεωροφνται όμοιεσ και κατατάςςονται ςε μία ενιαία κατθγορία. 

 5. τα προςφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνθ), οι βελόνεσ πρζπει να είναι 
τρυπανιςμζνου οπιςκίου άκρου, (βελόνεσ ςτισ οποίεσ θ ςυγκράτθςθ του νιματοσ γίνεται με είςοδο του ςε 
οπι ςτο οπίςκιο τμιμα τθσ βελόνθσ και μθχανικι ςφςφιξθ). Ατραυματικά ράμματα με βελόνεσ που 
διακζτουν οπίςκιο άκρο ανοικτοφ τφπου, (βελόνεσ ςτισ οποίεσ θ ςυγκράτθςθ του νιματοσ γίνεται με 
εγκλωβιςμό εντόσ αναδιπλοφμενου πεπλατυςμζνου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτα. 

 6. Ο αρικμόσ ατραυματικϊν ραμμάτων, (ράμματα με βελόνθ), ανά τελικό περιζκτθ δεν αποτελεί ουςιϊδεσ 
κριτιριο αξιολόγθςθσ και δεν επιτρζπεται να ςυνιςτά λόγο ειδικισ προτίμθςθσ ι απόρριψθσ προςφορϊν. 
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Για τθν οικονομικι αξιολόγθςθ προςφορϊν με διαφορετικό αρικμό ατραυματικϊν ραμμάτων ανά τελικό 
περιζκτθ λαμβάνεται υπϋ όψθ θ ανά ράμμα τιμι.  

7. Σο μικοσ των προςφερόμενων ελευκζρων ραμμάτων, (απολινϊςεων), μπορεί να είναι ζωσ και 10% 
μικρότερο ι μεγαλφτερο από το μικοσ που ηθτείται ςτθν Διακιρυξθ. Προςφορζσ ραμμάτων με 
μεγαλφτερθ απόκλιςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

8. Ο αρικμόσ ελευκζρων ραμμάτων (απολινϊςεων), ανά τελικό περιζκτθ μπορεί να είναι ζωσ και 30% 
μικρότεροσ ι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό που ηθτά θ Διακιρυξθ. Για τθν οικονομικι αξιολόγθςθ 
προςφορϊν που είναι αποδεκτζσ ςφμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά περιζχουν διαφορετικό αρικμό 
ραμμάτων ανά τελικό περιζκτθ λαμβάνεται υπϋ όψθ θ ανά ράμμα τιμι.  

9. Σο χρϊμα των χειρουργικϊν ραμμάτων, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με προςαρμοςμζνθ 
βελόνθ), είτε ελεφκερα, (απολινϊςεισ), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτιριο ειδικισ προτίμθςθσ ι 
απόρριψθσ.  

10. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει νά δθλϊςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά το εργοςτάςιο 
καταςκευισ των ραμμάτων κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ του.  

11. Οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ πρζπει να παρατίκενται υποχρεωτικά και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

12. Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων θ θμερομθνία παράδοςθσ των ραμμάτων δεν κα πρζπει 
να απζχει περιςςότερο από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία παραγωγισ τουσ. 

 Διευκρίνιςθ 1θ: ωσ τελικόσ περιζκτθσ νοείται το τελικό μζροσ τθσ ςυνολικισ ςυςκευαςίασ του 
χειρουργικοφ ράμματοσ το άνοιγμα του οποίου εκκζτει το ράμμα ςε μθ ςτείρο περιβάλλον ι άλλωσ το 
μζροσ εκείνο τθσ ςυςκευαςίασ που δεν μπορεί να ανοιχκεί ι να καταςτραφεί με οποιονδιποτε τρόπο 
χωρίσ τθν ταυτόχρονθ απϊλεια τθσ ςτειρότθτασ του ράμματοσ.  

Διευκρίνιςθ 2θ: θ τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ, που αναφζρονται παραπάνω και 
κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων ραμμάτων, ι όποιων άλλων 
επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και μόνον από το πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που 
κεωρείται καταςκευαςτισ των προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΤ7/οικ.2480 ΚΤΑ - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94). Προςφορζσ ραμμάτων που φζρουν επιςθμάνςεισ πάςθσ 
φφςεωσ που ζχουν τοποκετθκεί, ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςυςκευαςίασ τουσ, από τρίτουσ, ακόμθ και 
εάν οι τρίτοι αυτοί διακζτουν τθν ιδιότθτα του διανομζα, ειςαγωγζα ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Συχόν παράβαςθ του όρου αυτοφ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των 
ςυμβάςεων κα αποτελεί λόγο μθ αποδοχισ των παραδιδόμενων υλικϊν. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3329/2005 
2. Σο Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο 

Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» . 
3. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

4. Σθν αρικμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «φναψθ εκτζλεςθ και διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων προμθκειϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του 
Ν.2286/95.  

5.  Σο Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 
Τπουργείου οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).  

6.  Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
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7. Σθν υπϋ αρικ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ 2937/Β/ϋ15-09-2016) περί ζγκριςθσ προγράμματοσ 
προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και Φαρμάκων (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) των εποπτευομζνων φορζων υγείασ για το 
ζτοσ 2015 (πιςτϊςεισ 2016-2017) με χρθματοδότθςθ του από τον τακτικό προχπολογιςμό το 
πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων και λοιπζσ πθγζσ.  

8. Σο υπ’ αρικμ. 853/27-03-2018 ζγγραφο τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Προμθκειϊν Τγείασ 
(Ε.Κ.Α.Π.Τ) ςφμφωνα με το οποίο  δεν απαιτείται ςφνταξθ και υποβολι προγράμματοσ 
προμθκειϊν και δφναται οι φορείσ να προχωροφν ςε διακιρυξθ διαγωνιςμϊν και ςφναψθ 
ςυμβάςεων, ωσ ανακζτουςεσ αρχζσ, για τθν προμικεια όλων των ιατροτεχνολογικϊν και 
αναλϊςιμων υλικϊν, με τθν εξαίρεςθ των κεντρικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ οφείλουν να ςυντάξουν πίνακα προγραμματιςμοφ προμθκειϊν, ο οποίοσ εγκρίνεται από το 
αρμόδιο διοικθτικό όργανο (Διοικθτικό υμβοφλιο ι Διοικθτι)  για το τρζχον ζτοσ, χωρίσ να 
απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του Τπουργοφ και δφναται να τροποποιείται αναλόγωσ.  

9. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021)  

10. Σθν υπ’ αρικμ.464θ (κζμα 22ο) Απόφαςθ από τα Πρακτικά τθσ 26θσ/26-10-2022 Απόφαςθσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενϊν (ΑΔΑ 6ΕΑ84690ΒΨ-ΔΨ)  

 

1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Δευτζρα 5 Δεκεμβρίου  2022  και ϊρα 
14:30. 

Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ 7/12/2022, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 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 Γεκοζηόηεηα 

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

1.7 Αρτές εθαρκοδόκελες ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες  

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. Η 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. 

http://www.nosgrevenon.gr/
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1.8 Γηθαίφκα σκκεηοτής  

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.  

1.9 Κρηηήρηα Αλάζεζες   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά  βάςει τιμισ . 

2.1 Καηάρηηζε - Περηετόκελο Προζθορώλ 

2.2.1 Γεληθοί όροη σποβοιής προζθορώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Η 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. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σου ………………………….. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ: ΧΕΙΡΟΡΤΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΣΑ  

Ανακζτουςα Αρχι το ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Υρόλος ηζτύος ηφλ προζθορώλ  

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. 

Η 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. 

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 Λόγοη απόρρηυες προζθορώλ 

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. 
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3.3 Καηαθύρφζε - ζύλαυε ζύκβαζες  

Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά  ςτον Ανάδοχο με τθν πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομικι άποψθ 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, προςφορά. 

H κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το Δ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν και κα ανακοινωκεί ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με κάκε πρόςφορα τρόπο επί αποδείξει.   

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016 και ιςχφει για ζνα 
ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. Η ςφμβαςθ που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν διακιρυξθ κατά 
φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ  του εγγράφου τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφεί τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋτθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 103. 

Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν 
διακιρυξθ και τθν προςφορά του Προμθκευτι, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ . 

Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ : κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προςφζρων, ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
του δεςμεφονται ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ενζργθςαν 
ακζμιτα παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκοφν να μθν ενεργοφν κατϋαυτόν τον τρόπο, κατά 
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.   

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε (άρκρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν:  

Α. Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι εάν αυτι που παραδόκθκε ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ κατά μζροσ που κρίνεται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ωσ αςιμαντο.  

Β. παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά ) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

Γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ . 

Δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ . 

 

3.4 Δλζηάζεης  

ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν . 





 

ελίδα 10 

Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016 
κατά τθσ διακιρυξθσ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται με τθν προςφορά του ι με 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςει ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 10 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ . τθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ  ζνςταςθσ θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο  ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται φια τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

3.5 Μαηαίφζε Γηαδηθαζίας 

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  
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