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                                                          Θήρα, 18/2/2020 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

 Αρ. Πρωτ.: 944 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:   

   
  Προς: Ως πίνακας αποδεκτών 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  
 

Θέμα: Προμήθεια δέκα επιπρόσθετων αδειών ταυτόχρονης χρήσης WEB CLIENT SYNGO PLAZA 

(PACS) της εταιρείας SIEMENS για το έτος 2020 με απευθείας ανάθεση στην προμηθεύτρια 

εταιρεία του εν λόγω λογισμικού SIEMENS HEALTHCARE ABEE 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις :  
(α) το Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.204) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις» 
(β) το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει 
 (γ) το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» 
(δ) το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
(ε) το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(στ) τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το 
παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν 
(ζ) την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως 
υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αρ. 5θέμα1/15-3-2016 (Α.Δ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3- 7ΣΙ) και 
με την υπ’ αρ. 2 θέμα6/12-1-2018 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ» όπως υποβλήθηκε προς 
δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1354/29-1-2018 
(η)  Την  υπ΄ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.68683 (Φ.Ε.Κ. 803/τ. ΥΟΔΔ/01-10-2019) απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Οικονομικών σχετικά με τον ορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που συγκροτήθηκε σε σώμα με το υπ. αριθ. 32 της 
09/10/2019 πρακτικό και αναρτήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1818808/10.10.2019  αίτηση περί 
καταχώρησης του στο Γ.Ε.ΜΗ. δυνάμει του οποίου χορηγήθηκε δικαίωμα υπογραφής του  τακτικού 
μέλους  του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε  και Εντεταλμένου Συμβούλου για το Γ.Ν. Θήρας 
(θ) Την Α’ τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 όπως εγκρίθηκε δυνάμει της υπ αρ. 01 ( θέμα 1 ) 
02-01-2020 απόφασης του Δ.Σ της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ: ΩΙΙΡΟΡΡ3-3ΣΕ. 
 2. Την υπ. αρ. πρωτ. 751/12-12-2020 εισήγηση του  Τμήματος Πληροφορικής για την προμήθεια  δέκα 
επιπρόσθετων αδειών ταυτόχρονης χρήσης WEB CLIENT SYNGO PLAZA (PACS) της εταιρείας SIEMENS για το 
έτος 2020 με απευθείας ανάθεση στην προμηθεύτρια εταιρεία του εν λόγω λογισμικού SIEMENS 
HEALTHCARE ABEE με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης και ταυτόχρονης λειτουργίας των τμημάτων του 
ΓΝΘ 
3. Την υπ. αρ. πρωτ. Γ.Ν. Θήρας  750/12-2-2020  οικονομική  προσφορά της εταιρείας SIEMENS 
HEALTHCARE ABEE  
4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού  
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Εγκρίνουμε τη δέσμευση ύψους ευρώ έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του λογαριασμού 16.17.00.80 (ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) για την προμήθεια  δέκα επιπρόσθετων αδειών ταυτόχρονης 
χρήσης WEB CLIENT SYNGO PLAZA (PACS) της εταιρείας SIEMENS για το έτος 2020 με απευθείας 
ανάθεση στην προμηθεύτρια εταιρεία του εν λόγω λογισμικού SIEMENS HEALTHCARE ABEE με 
σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης και ταυτόχρονης λειτουργίας των τμημάτων του ΓΝΘ. Ως 
υπεύθυνος παραλαβής ορίζεται ο Συκαμινίδης Θεολόγος (ΔΕ Πληροφορικής). 

 
 

Ο Διατάκτης 
 
 
  
 
 

Ευαγγελία Βελέντζα 
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Μ.Υ  Α.Ε 
 

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
λογαριασμού λογιστικής 16.17.00.80 (ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) και β) η 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του αρθρ.4 του π.δ 80/2016.   
Υπόλοιπο προς ανάληψη  29.204,27 € 
 

Η  Προϊστάμενη της Οικονομικής Υπηρεσίας 
 
 

Αγγελική Πανάγαινα 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ή Γραφείο Προμηθειών                                                
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