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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

3ες ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ                                                       

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» 

ΦΟΡΔΑ:Ν.ΚΟΕΑΝΖ 

 

ΦΟΡΔΑ: Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»                             Κοδάλε: 05-12-2017 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                             Αρηζκ.πρωτ. : 13541 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                                                   

ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 24613 52727 - 887                           Προς:  ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

FAX: 24613 52638 

 

                                                                                                         

                                                                                            

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ  ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΧΝ 

ΠΗΛΧΝ ΜΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΜΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ ΣΟΤ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», 

ΦΟΡΔΑ Ν.ΚΟΕΑΝΖ 

` 

(Προϋποιογησκός 13.000,00€ σσκπερ. ΦΠΑ 24%) 
 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 

475/29-11-2017, απφθαζε ηνπ Γ.. (AΓΑ: 78394690Β-9ME, ΑΓΑΜ: 17REQ002350962) 

θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/4-4-2005, ηεχρνο Α΄) «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010). 

3. Σεο αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «χλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 

(παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95.  

4. Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», 

θαζψο θαη ηελ ππ’αξηζκ. 13459/4-12-2017, κε ΑΓΑ: 7134690Β-Ζ13, αλάιεςε 

ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο, (α/α:1563). 
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Πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνκήζεηαο ςεθηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη απεηθφληζεο ησλ ζπίισλ κε θσηνγξαθηθφ αξρείν επεμεξγάζηκν 

δηαγλσζηηθά θαη δηαρξνληθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  Γ. Ν.«Μακάηζεην»-«Μπνδνζάθεην»,  

(θνξέαο: Ννζνθνκείν Κνδάλεο «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»), πξνυπνινγηζκνχ 13.000,00€ σσκπερ. 

ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, έρνπλ νη αλαθεξφκελνη 

θαησηέξσ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί,  

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Φευηαθό σύστεκα απεηθόλησες κε υωτογραυηθό αρτείο  

θαη αρτείο ασζελώλ 

 

 

1. Να έρεη εχρξεζην software πνπ δε ρξεηάδεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 

 

2. Να δηαζέηεη δχν επαγγεικαηηθέο θάκεξεο Τςειήο επθξίλεηαο  :  

 1 δεξκαηνζθνπηθή θάκεξα θαη 

 1 θάκεξα γηα θιηληθή θσηνγξάθεζε 
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3. Ζ δεξκαηνζθνπηθή θάκεξα λα θσηνγξαθίδεη ηνπο ζπίινπο θαη ηηο δεξκαηηθέο 

αιινηψζεηο άκεζα ζηελ νζφλε θαη ην ζχζηεκα λα ηηο απνζεθεχεη ζην θάθειν 

αζζελνχο γηα ραξηνγξάθεζε ζπίισλ. 

 

4. Να ππάξρνπλ εηθφλεο αλαθνξάο ζηηο νπνίεο λα θαίλνληαη φινη νη ζπίινη ηνπ 

ζψκαηνο. 

 

5. Οη θσηνγξαθίεο λα αξηζκνχληαη απηφκαηα θαη ζπγρξνληζκέλα κε θάζε 

ζπγθεθξηκέλν ζπίιν ηνπ αζζελνχο γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ ιάζνπο. 

 

6. Οη εηθφλεο λα είλαη κφληκα απνζεθεπκέλεο ζην θάθειν αζζελνχο. Γπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο αλάκεζα ζε δχν εηθφλεο κέζσ δηπιήο πξνβνιήο νη νπνίεο έρνπλ 

ιεθζεί ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο. 

 

7. Κάζε εηθφλα ζπίινπ λα κπνξεί λα ειεγρζεί κε ην θαλφλα ABCD θαη ην 7-

Point checklist, ψζηε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ γηαηξνχ λα βγαίλεη απηφκαηα ν 

βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο (score). 

  

8. Τςειφηαηε επθξίλεηα ηεο θάκεξαο γηα θιηληθή θσηνγξάθεζε ψζηε λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ιεπηνκεξέζηαηεο θσηνγξαθίεο θιηληθψλ εηθφλσλ πεξηνρψλ 

ηνπ ζψκαηνο. Όπσο θαη παξαπάλσ νη εηθφλεο λα απνζεθεχνληαη θαη λα 

εκθαλίδνληαη ζε δηπιή πξνβνιή γηα ζχγθξηζε πξηλ θαη κεηά απφ δηάθνξεο 

ζεξαπείεο.   

  

9. Σν software  λα έρεη βαζκνλνκεκέλν πιέγκα γηα κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ησλ ζπίισλ. 

 

10. ηηο δεξκαηνζθνπηθέο εηθφλεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ 

δηαζηάζεσλ, ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηεο επηθάλεηαο ησλ ζπίισλ. 

  

11. Σν software λα δηαζέηεη απηφκαηε ιεηηνπξγία ηξηρνγξάκκαηνο. 

 

12. Με ρξήζε ιακπψλ UV λα ιακβάλνληαη ιεπηνκεξείο θσηνγξαθίεο    έλδεημεο 

ειηαθψλ βιαβψλ ή ιεχθεο. 

  

13. ε θάζε αζζελή λα απνζεθεχεηαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο θσηνγξαθηψλ. 

 

14. Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή εμνπιηζκέλν κε ηε πην ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

Γηαζέηεη 3 ζθιεξνχο δίζθνπο. Ο 1 ζθιεξφο δίζθνο SSD πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ software ηνπ ecoscan, ησλ Windows 

θαη φισλ ησλ πξνγξακκάησλ. Οη 2 ζθιεξνί δίζθνη
 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

απηφκαην back up ψζηε ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, λα κελ ράλνληαη ηα 

αξρεία.  

 Πιεθηξνιφγην 

 Mouse 
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 Δθηππσηή κε δπλαηφηεηα πνιχ θαιήο πνηφηεηαο εθηχπσζεο 

15. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα δεχηεξεο νζφλεο πνπ λα απεηθνλίδεη κφλν ηνπο ζπίινπο 

ζε νιφθιεξε ηελ νζφλε. 

 

16. Σν ζχζηεκα λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζην δχν (2) έηε, βεβαίσζε δπλαηφηεηαο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη πέξαλ ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο, βεβαίσζε 

επάξθεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE πεξί 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξνηφλησλ. 
 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» , ΝΟ.ΜΟΝ.ΚΟΕΑΝΖ, 

Κ.ΜΑΜΑΣΗΟΤ 1 ΣΚ 50131 ΚΟΕΑΝΖ, κέρξη ηελ  19-12-2017 εκέρα Σρίτε θαη ώρα 

12:00 π.κ. 

ε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», ν ηίηινο 

«ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ  

ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΧΝ ΠΗΛΧΝ ΜΔ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΜΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ, ΣΟΤ  

Γ. Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ΦΟΡΔΑ Ν.ΚΟΕΑΝΖ, ν ηίηινο ηεο αξκφδηα 

Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα: «Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ – ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ηνπ Ν. 

Κνδάλεο» θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

καο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζπληαγκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, (θπξίσο θάθεινο) ν νπνίνο ζα πεξηέρεη δχν (2) επηκέξνπο 

αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο. 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ:  

 

Α. «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη: 

1. Βεβαίσζε απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφ παξνρή 

ππεξεζίεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: 

- Να δειψλεη ν ππνςήθηνο φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, είλαη 
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θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 

- Γελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

- Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

- Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

- Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

- Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.  Η υποχρζωςη αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ 

εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα 

Σφμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου. 

4. Φορολογική Ενημερότητα. 

5. Αςφαλιςτική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

 

Β. «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

 

ε μερσξηζηφ θάθειν ζα θαηαηεζεί ε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζε δχν (2) αληίηππα 

πξσηφηππν θαη αληίγξαθν. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε.  

Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή πνπ ζα δνζεί θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ηεξείηαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 
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Ζ αποσυράγησε θαη ο έιεγτος τωλ προσυορώλ ζα γίλεη από τελ επητροπή τοσ 

Νοσοθοκείοσ,  στης 20-12-2017 εκέρα Σετάρτε θαη ώρα 12:00 π.κ. 

 

Πιερωκή:  Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο (ΚΑΔ 9749). 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ππφ ηνλ φξν φηη δε ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Κρατήσεης:  Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα 

επηβιεζνχλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνκήζεηαο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Κάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηα πιαίζηα 

ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, πάληα κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα Κνδάλεο. 

    

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

                       

                                                                                        ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΗΧΣΗΓΖ            
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