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ΕΚΚΗΜΘΙΗ  ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ  &  

ΙΟΘΜΩΜΘΙH ΑΚΚΗΚΕΓΓΤΗ 

6η ΤΓΕΘΟΜΟΛΘΙΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ 
ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ – ΘΟΜΘΩΜ ΜΗΩΜ –   

ΗΠΕΘΡΟΤ & ΔΤΣΘΙΗ ΕΚΚΑΔΑ 
ΓENIKO ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΑΘΣΩΚ/ΜΘΑ 

ΜΟΗΚΕΤΣΘΙΗ ΛΟΜΑΔΑ   ΑΓΡΘΜΘΟΤ   

 
           
                
          Αγρίνιο,   17/1/2023  

          Αρ. Πρωη. 774 
  

           
               

Διεύθςνζη : Διοικηηικό 
Σμήμα :       Οικονομικού 

Σασ. Δ/νζη : 3ο  σλμ Ε.Ο Αγπινίος-Ανηιππίος      
Σηλ. : 2641361230-233   

                                            
Α Π Ο Φ Α  Η     Δ Θ Ο Θ Ι Η Σ Η 

            

 
Έσονηαρ ςπότη:         

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3329/2005, άρθρο 7«Εθνικό ύζηημα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και 
λοιπέρ διαηάξειρ» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) υρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07). 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4472/2017. 
3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
4. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και 

αναμόπθυζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ 

ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ 
ςποδομέρ και ηην ςγεία. 

5. Σην με απιθ. ππυη. :Γ4β/Γ.Π.οικ.80801/24-12-2021 απόθαζη ηος κ. Τποςπγού Τγείαρ «Διοπιζμόρ 
Πποζυπινού Διοικηηή ζηο Γ.Ν.Αιηυλοακαπνανίαρ» απμοδιόηηηαρ ηηρ 6ηρ Τγειονομικήρ Πεπιθέπειαρ 

Πελοποννήζος, Ιονίυν Νήζυν, Ηπείπος και Δςηικήρ Ελλάδαρ» (ΦΕΚ 1116 /η. Τ.Ο.Δ.Δ./31-12-

2021). 
6. Σην απιθ. ππυη: 715/16-1-2023  ειζήγηζη ηος Οικονομικού Σμήμαηορ πος έσει υρ εξήρ: 

 
 

ΘΕΛΑ : « τεηικά με έγκριζη   δαπάνης για ηην προμήθεια ειδικών CD και DVD εγγραθής για ηο 
ρομποηικό μητάνημα ( για εγγραθή cd και dvd με ηο λογόησπο ηοσ Μοζοκομείοσ 

μας ) για ηο Ακηινολογικό Σμήμα». 
 ΥΕΣ.  

1.) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3329/2005 «Εθνικό ύζηημα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-
05) υρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07). 

2.) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 και Ν. 4782/2021 
3.) To άπθπο 22Α ηος Ν.4472/2017 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 4542/2018 . 
4.) Σο  ςπ. απιθμ. ππυη. 17670/14-12-2022  αίηημα ηος ςν/ζηη Δ/νηή ηος Ακηινολογικού Σμήμαηορ. 
5.) Σο ςπ΄απιθ. ππυη. 18106/20-12-2022 οικονομική πποζθοπά ηηρ εηαιπείαρ COMPUTER SOLUTIONS 

 

 ύμθυνα με ηο ζσεηικό (4) ενημεπυθήκαμε για ηην ανάγκη ππομήθειαρ ειδικών CD και DVD για ηο πομποηικό 

μησάνημα  Rimage MDD2450   ηηρ εηαιπείαρ AGFA HealthCare N.V., εγγπαθήρ ηυν εξεηάζευν πος 

διενεπγούνηαι ζηο Ακηινολογικό Σμήμα ηος Νοζοκομείος μαρ.  

 Η Οικονομική ςπηπεζία ζαρ ενημεπώνει όηι διενεπγήθηκε ο ςπ. απιθμ.  14496/11-11-2021 διαγυνιζμόρ για ηην 

ππομήθεια διαθόπυν αναλώζιμυν και ανηαλλακηικών για ηο ημήμα Πληποθοπικήρ ηος Νοζοκομείος, πος 

πεπιλαμβάνει και ηα ειδικά CD και DVD  για ηο πομποηικό μησάνημα  εγγπαθήρ ηυν εξεηάζευν πος διενεπγούνηαι 

ζηο Ακηινολογικό Σμήμα και με με ηην ςπ΄απιθ. ππυη. 16757/20-12-2021 Απόθαζη Διοικηηή,  καηακςπώθηκε ζηην 

εηαιπεία COMPUTER SOLUTIONS, η ππομήθεια, υρ αποκλειζηικόρ ανηιππόζυπορ και ςπεύθςνορ για ηην διανομή, 

ςποζηήπιξη και ζςνηήπηζη ηυν πποφόνηυν ηηρ AGFA HealthCare N.V. καθώρ και ηην αναβάθμιζη και μεηάπηυζη 

ηυν πποφόνηυν για ηην αγοπά Ελλάδαρ και Κύππος. Η εηαιπεία AGFA HealthCare N.V. είναι δημιοςπγόρ ηυν 

ζσεηικών εθαπμογών λογιζμικού και έσει διαηηπήζει ηην κςπιόηηηα ηος πηγαίος κώδικά ηοςρ.  

Με ηην αύξηζη ηυν  αναγκών πος παποςζιάζηηκαν, η ακπιβήρ εκηίμηζη ηυν ποζοηήηυν ήηαν αδύναηο να  

πποβλεθθεί.  

                Καηόπιν  ζςνεδπίαζηρ ηηρ επιηποπήρ  αξιολόγηζηρ και ελέγσος αιηημάηυν ππομήθειαρ διαθόπυν ςλικών και ειδών 
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           η οποία    οπίζηηκε με ηην ςπ. απιθμ.11654/01-09-2022  Απόθαζη ηος Διοικηηή και γνυμοδόηηζε θεηικά    
           με ηο από 11/1/2023 ππακηικό, ηο Σμ. Πληποθοπικήρ μαρ διαβίβαζε ηο ςπ’ απ. 18106/20-12-2022  έγγπαθο οικονομικήρ   
           πποζθοπάρ ηηρ εηαιπείαρ  COMPUTER SOLUTIONS πος αναλύεηαι υρ εξήρ: 
 

 

        COMPUTER SOLUTIONS 

ΕΙΔΟ ΣΜΥ ΣΙΜΗ(€) ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΣΙΜΗ(€) ΜΕ ΦΠΑ 

RIMAGE MEDICAL MDD 2410 CD MEDIAKIT BLACK  2 

ΣΑΙΝΙΕ BLACK + 1 RETRANSFER,1000 CD-R 

2       1.390,00 €     1.723,60 € 

RIMAGE MEDICAL MDD 2410 DVD MEDIAKIT BLACK  2 
ΣΑΙΝΙΕ BLACK + 1 RETRANSFER,1000 DVD-R 

1 850,00 €     1.054,00 € 

ΤΝΟΛΟ     2.240,00 €     2.777,60 € 
 
Η δαπάνη  θα καλςθθεί από ηον ΚΑΕ 1281ΑΝ. 

 

Ύζηεπα από ηα παπαπάνυ παπακαλούμε όπυρ αποθαζίζεηε ζσεηικά με ηην έγκπιζη δαπάνηρ     2.777,60 € με Φ.Π.Α. 

για ηην  ππομήθεια ηος ανυηέπος είδοςρ.          

 

 AΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ  

   Εγκπίνοςμε δαπάνη ποζού 2.777,60 € με Φ.Π.Α., για ηην ππομήθεια ειδικών CD και DVD εγγπαθήρ για 
ηο πομποηικό μησάνημα  Rimage MDD2450   ηηρ εηαιπείαρ AGFA HealthCare N.V., όπυρ αναλςηικά 

πεπιγπάθεηαι ζηην ανυηέπυ ειζήγηζη ηος οικονομικού ημήμαηορ και ζύμθυνα με ηην απόθαζη ανάλητηρ 
ςποσπέυζηρ  απ. δέζμεςζηρ 127/2023  με ΑΔΑ:Φ5Δ246904Μ-ΓΦΣ. 

 

                        

              

                                                               Ο ΔΘΟΘΙΗΣΗ  

                                                                                           

                                                
                                                                                                                                                    

 
                                                                                                         

                                                                                                         ΕΡΑΙΕΡΗ  ΛΘΥΑΗΚ 
                                                                           

                     

                                                                      

ΕΩΣΕΡΘΙΗ ΔΘΑΜΟΛΗ :                                                        

  Γπ. Διοικηηή  

  Οικονομικό  

                                           


