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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
1 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ
Ταχ. Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνο:213 2052 838
Fax: 213 2052 819
Email: grprom2@ophthalmiatreio.gr

ΑΘΗΝΑ: 27-7-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 24552

Προς
όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΕ 0889α ». ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
,ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ .ΣΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, Η
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 17-8-2017
79961330-0
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Ημέρα:
Ώρα:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ
12:00 π.μ.
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(6) έξι μήνες με δικαίωμα μονομερούς
παράτασης από πλευράς του Νοσοκομείου
(2) δύο έτη με δικαίωμα μονομερούς
παράτασης από πλευράς του Νοσοκομείου

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Την κείμενη νομοθεσία όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.2. Του Ν. 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος δαπανών και λοιπές διατάξεις
1.3. Του Ν. Δ. 496/1974 , άρθρο 15 «Περί Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.»
1.4. Του Ν. 1902/1992 «Αξιοποίηση Διαθεσίμων»
1.5. Των παραγράφων 6&7 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 σχετικά με τις
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού του
Νοσοκομείου.
1.6. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την εισήγηση –απόφαση του Αναπλ. Διοικητή με αρ. πρωτ. Αρ. πρωτ. 24533/27-72017
Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών επιθυμεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης
του ιατρικού αρχείου δεδομένων ασθενών
του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, για έξι (6) μήνες με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από
πλευράς Νοσοκομείου , και την αντικατάσταση του υπάρχοντος πληροφοριακού
συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης του με μίσθωση λογισμικού για δύο έτη, με
δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης απο πλευράς του Νοσοκομείου.Στην μίσθωση του
λογισμικού περιλαμβάνεται το λογισμικό,η συντήρηση του και η τεχνική υποστήριξη του.

Οι άνω ζητούμενες υπηρεσίες σχετικά με την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της παρούσης και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η ανάθεση θα γίνει μετά τη κατάθεση κλειστών προσφορών από προμηθευτές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει
τιμή.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ - Γραφείο

16-8-2017

Πρωτοκόλλου
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1
όροφος)

ος

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ 14.00

ΑΘΗΝΩΝ - Γραφείο

17-8-2017

Προμηθειών

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 –

ΩΡΑ 12.00

1ος όροφος)

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας
και έως τις 14:00.
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’,
άρθρο 2.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο
διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο
παραστατικό εκπροσώπησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
•

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
•

Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους
ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
1. Τη λέξη προσφορά
2.Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος:
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3. Τον αντικείμενο του διαγωνισμού
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα

• Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον
οποίο τοποθετούνται,
Α. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που ζητούνται και αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ όπου
εμφανίζονται σε μορφή Φύλλου Συμμόρφωσης στο οποίο θα συμπληρωθεί η στήλη με την
αποδοχή των όρων και την παραπομπή στο αντίστοιχο σημείο της προσφοράς
Β. Επί ποινή απόρριψης, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό τους.
Δ. Να ορίζεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
εκατό είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.
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•

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τις δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε
ενώπιών του είτε ύστερα από έγγραφο τις Υπηρεσίας μετά από σχετική
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

•

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει
ότι οι όροι γίνονται αποδεκτοί.

•

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις
του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς.
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχει ως εξής:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς µονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο.
• Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε
Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίσης από τα µέλη του οργάνου. Το αρμόδιο
όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις από
τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.
• Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες .
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα:
· Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από
αιτιολογημένη απόφασή της
· Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
• Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης
• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ
Α/Α ΟΡΟΙ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1

Την Ψηφιοποίηση των νέων καρτών των
ασθενών, που υπάρχουν στο φυσικό Αρχείο σε
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί. Το πλήθος
των λήψεων που θα εκτελεστούν θα πρέπει να
συμφωνεί με το πλήθος που θα καταγραφεί από
τους καταμετρητές του τεχνικού εξοπλισμού που
θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση του έργου.

2

Την Ψηφιοποίηση υφισταμένων καρτών που
περιέχουν νέα δεδομένα και την ενημέρωση του
αρχείου και της βάσης δεδομένων για την Α΄και Β΄
Κλινική.
Και για τις δύο άνω περιπτώσεις (νέες κάρτες και
υφιστάμενες κάρτες) δημιουργία ηλεκτρονικού
αρχείου το οποίο θα μπορεί να ανακτηθεί από το
ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης (λογισμικό)
και
εμφάνισης
και
εκτύπωσης
των
ψηφιοποιημένων εικόνων που έχουν μετατραπεί
σε ηλεκτρονικά αρχεία.Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα
ενημερώνονται ανα δεκαήμερο και για τις δύο
κλινικές και επιπλέον θα ενημερώνεται και το
ηλεκτρονικό ευρετήριο αναζήτησης καρτών.

3

4

Στην προσφορά θα αναφέρεται α)κόστος λλ
ψηφιοποίησης ανά λήψη β)κόστος μίσθωσης
λογισμικού(για τουλάχιστον τέσσερεις θέσεις
εργασίας) για δύο έτη με δικαίωμα μονομερούς
παράτασης απο πλευράς Οφθαλμιατρείου, που
θα υποστηρίζει την λειτουργία του ηλεκτρονικού
συστήματος αναζήτησης όπως περιγράφεται στο
σημείο 3 του παρόντος πίνακα. Στο κόστος
μίσθωσης λογισμικού θα περιλαμβάνεται το
λογισμικό και οι τυχόν αναβαθμίσεις του, η
συντήρηση και η τεχνική του υποστήριξη.

Σημείωση: Αρχικά η καρτέλα αποτελείται από 2 φύλλα και γίνονται 2 λήψεις μπρος και
πίσω (ανοιγόμενη καρτέλα). Επίσης μία καρτέλα ενδέχεται να συνοδεύεται και από
συμπληρωματικά έγγραφα π.χ. εξετάσεις μετρήσεις κτλ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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