
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

            Στην Αθήνα σήµερα την  10 Ιουνίου 2010 µεταξύ των πιο κάτω 
συµβαλλοµένων αφενός:  

1.  Του Ν.Π.∆.∆.  µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»  (Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός 
Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33) µε Α.Φ.Μ. 998146384 και ∆.Ο.Υ. ΙΑ AΘΗΝΩΝ 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο που ενεργεί 
στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α και αφετέρου 

2. Της εταιρείας «AGFA-GEVAERT AEBE», η οποία θα αναφέρεται στη 
παρούσα ως «η Ανάδοχος» που εδρεύει στην οδό, Στ. Γονατά 161, 121 10 
Περιστέρι τηλ. 210 5706 500 και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα 
Ευφροσύνη Λαζαρίδη (Χρηστίδου) κάτοχο του Α.∆.Τ. ΑΙ 560555, µε 
ΑΦΜ 131667734 και ∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου, και την κα Καλλιόπη 
Ραπτοπούλου κάτοχο του Α.∆.Τ. Ν 166729, µε ΑΦΜ 066418855 και 
∆ΟΥ Γ Πειραιά.                    . 

συµφωνήθηκαν, συναποδέχθηκαν και συνοµολογούν τα ακόλουθα : 

Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση 
79/13-5-2010 θέµα 23ο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου µε την οποία 
αποφασίστηκε η ανάθεση στο µειοδότη του διενεργηθέντος πρόχειρου 
διαγωνισµού, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών και 
αποδοχής της από 29.03.2010 προσφοράς του για την προµήθεια ενός 
συστήµατος ψηφιοποίησης µέσω κασετών φωσφόρου για την αναβάθµιση 
του Ακτινολογικού τµήµατος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών        
α ν α θ έ τ ε ι στον δεύτερο συµβαλλόµενο, τη προµήθεια των ειδών που 
περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος µε τους εξής ειδικότερους 
όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ∆ΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ 

Το όλο σύστηµα αποτελείται από ένα (1) ψηφιοποιητή, ένα (1)  εκτυπωτή και δύο (2) 
σταθµούς εργασίας. 
Στο Ηardware του συστήµατος περιλαµβάνονται: 
 
Α. Ψηφιοποιητής CR 30-X υψηλής ανάλυσης ανάγνωσης πινακίδας στα 10 
pixels/mm (τεµ. 1), ο οποίος 
 

• Είναι συµβατός µε όλα τα ακτινολογικά συγκροτήµατα, ψηφιακά και 
αναλογικά. 
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•  Λειτουργεί υπό τάση 220V 
• Έχει υψηλή παραγωγικότητα 60 κασέτες/ωρα στη διάσταση 35Χ43 µε 

ανάλυση 10pixel/mm 
• ∆ιαθέτει δύο (2) ανεξάρτητους σταθµούς προεπισκόπησης της εικόνας και 

στοιχείων ασθενών , ώστε να µην υπάρχει χρόνος αναµονής των χρηστών 
µπροστά στο µηχάνηµα. 

• Έχει α) διακριτική ανάλυση 10pixel/mm σε όλες τις διαστάσεις των  
κασετών  β)διαβαθµίσεις του γκρι 16bit. 

• ∆ιαθέτει σετ κασετών CR MD 4.0T για Γενική Ακτινολογία, µε πινακίδες 
φωσφόρου και ενσωµατωµένα memory chips όπου καταχωρούνται τα 
στοιχεία του ασθενούς και όλα τα δεδοµένα της εξέτασης απ’ ευθείας από 
τον Ψηφιοποιητή ως εξής: 
CR MD 4.0 T Cas + Plate 35 x 43 : τεµ. :2 
CR MD 4.0 T Cas + Plate 35 x 35 : τεµ. :1 
CR MD 4.0 T Cas + Plate 24 x 30 : τεµ. :2 
CR MD 4.0 T Cas + Plate 18 x 24 : τεµ. :1 

 
Β. Εκτυπωτής film ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR AXYS υπερύψηλης ανάλυσης 
508 dpi (20 pixel/mm) κατάλληλος για εξετάσεις γενικής ακτινολογίας και 
µαστογραφίας µε δύο συρτάρια τροφοδοσίας film on line (τεµ. 1), ο οποίος 
 

•  Είναι υψηλής ανάλυσης, σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής εκτύπωσης.     
•  ∆ιαθέτει 2 συρτάρια  για εκτύπωση των φιλµ 35Χ43 και 25Χ30. 
•  Έχει διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 508dpi 
•  Έχει δυναµικότητα εκτύπωσης έως 140 φιλµ/ωρα 
•  Έχει εσωτερική διαµόρφωση τουλάχιστον 14bits ( διαβαθµίσεις του γκρι 

16384). 
• Τυπώνει µέσω δικτύου Ethernet TCP/IP. 
•  Υποστηρίζει το πρωτόκολλο εκτύπωσης DICOM 3.  
•  Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και µε άλλες διαγνωστικές µονάδες που 

διαθέτουν για εκτύπωση DICOM 3. 
 
Γ. Σταθµός εργασίας ΝΧ 3.0  Platform Workstation µε εγκατεστηµένο λογισµικό 
της AGFA NX 3.0 General Radiology για εξετάσεις Γενικής Ακτινολογίας σε HP 
Compaq dc 7900 ή αντίστοιχο νεότερο στην ηµεροµηνία παράδοσης (τεµ. 2), ο 
οποίος 
 

•  ∆ιαθέτει λογισµικό για δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών εικόνων και 
µεγενθηµένων  σε ένα film. 

• ∆ιαθέτει σταθµό επεξεργασίας µε δυνατότητα :  
Edge & Contrast enhancement, Latitude reduction, Noise reduction, 
Dynamic Windowing  / Leveling, Applying Sensitometries, Collimation, 
Flip   Rotate,  Ζουµ. 

• ∆ιαθέτει προεπισκόπηση της εικόνας πριν την εκτύπωση. 
•  Έχει δυνατότητα απεικόνισης εξετάσεων full leg / full spine / full body .  
•  Έχει έξοδο DICOM µε όλες τις λειτουργίες αυτού ελεύθερες προς χρήση 

χωρίς ανάγκη επιπρόσθετών αδειών λειτουργίας DICOM µε αυτόµατη 
αρχειοθέτηση σε σύστηµα PACS µε το πέρας της εξετάσεως. 
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• ∆ιαθέτει σκληρό δίσκο για την αρχειοθέτηση των εικόνων, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 250 Gbytes 

• Έχει δυνατότητα εγγραφής των εξετάσεων  σε CD/DVD  τα οποία θα 
έχουν ενσωµατωµένο  Viewer. 

•  Έχει δυνατότητα απεικόνισης σε monitor 3 MP. 
• ∆ιαθέτει οθόνη 19’’ color TFT BARCO Medical Monitor (τεµ. 2) 

 
Στο Software περιλαµβάνονται τα εξής: 
  
Στον Σταθµό Εργασίας ΝΧ 3.0 Platform Workstation µε εγκατεστηµένο λογισµικό 
της AGFA NX3.0 General Radiology χρησιµοποιούνται οι παρακάτω άδειες:  
NX PREMIUM 

• Workflow Engine 
• DICOM print, DICOM store 
• CD export + Dicom Viewer included 

NX OPTIVIEW 
• Black border 
• Square marker 
• Grid line suppression 
• Automatic removal of artifacts caused by grids 

NX PRECISION TOOLS 
• Advanced tools and annotations 
• Advanced measurements 
• Advanced image processing 

NX 3.0 FEATURES  
• Automated export to DVD (No robot) 
• Mandatory Operator ID & Patient data entry 
• Full Screen Mode 
• Supports 3 Mp monitor 
• Split screen mode (2 view compare) 
• Background Darkening & Invert with Dark Background (Mammo only) 
• Configure different export types 

NX CENTRAL MONITORING 
• Workflow engine 
• DICOM print, DICOM store 
• CD export + Dicom Viewer included 
• Advanced tools and annotations 
• Advanced measurements 
• Advanced image processing 
• Automated export to DVD (No robot) 
• Full screen mode 
• Supports 3 Mp monitor 
• Split screen mode (2 view compare) 
• Background Darkening & Invert with Dark Background (Mammo only) 
• Configure different export types 

 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή καθορίζεται στο ποσό των 25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Το σύστηµα συνοδεύεται από operational και service manual και οδηγίες 
χρήσεως στα Ελληνικά. 

• Η εκπαίδευση στον χειρισµό Ιατρών και τεχνολόγων θα γίνει στο χώρο 
εγκατάστασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Τόπος παράδοσης το ακτινολογικό τµήµα (4ος όροφος) του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Αθηνών, Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα σε πλήρη λειτουργία µε απόλυτη 
ευθύνη του προµηθευτή εντός δέκα ηµερών από την ολοκλήρωση των εργασιών 
διαµόρφωσης του χώρου εγκατάστασης των µηχανηµάτων, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών και κατόπιν σχετικής 
έγγραφης εντολής του Τοµέα αυτού. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή των 25.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί κατόπιν της 
νοµίµου εγκρίσεως του σχετικού εντάλµατος πληρωµής παρά του αρµοδίου 
Επιτρόπου στο όνοµα του προµηθευτή. Οι πιο πάνω τιµές, αφορούν µηχανήµατα και 
συστήµατα ελεύθερα, παραδοτέα και εγκατεστηµένα σε χώρο που θα υποδειχτεί από 
τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., κτίριο Χαρ. Τρικούπη 34. Oι 
κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο θα υπολογιστούν στο καθαρό προ Φ.Π.Α. 
ποσό µε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων 
του ΜΤΠΥ. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 
Το σύστηµα καλύπτεται από εγγύηση ενός έτους, η οποία ισχύει από την ηµεροµηνία 
οριστικής παραλαβής του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία. Μετά τη λήξη του 
χρόνου εγγύησης και ύστερα από σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. η 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να παρέχει α) άµεση και πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση 
(εργασία) µε ποσόν που δεν θα υπερβαίνει τα 600,00 € πλέον Φ.Π.Α. ετησίως για τον 
πρώτο χρόνο µετά τη λήξη της εγγύησης ή β) συντήρηση πλήρους κάλυψης (εργασία 
και ανταλλακτικά ) µε ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 1.900 € πλέον Φ.Π.Α. ετησίως, 
για το πρώτο χρόνο µετά τη λήξη της εγγύησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

  
Κατετέθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 2.500,00 € αριθµ.                                                                 
και χρονικής διάρκειας 12 µηνών από την οριστική παραλαβή του συστήµατος σε 
πλήρη λειτουργία. 
          
  ΑΡΘΡΟ 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  
Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και θα 
αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού 
µέσου, ακόµη δε και του όρκου. 
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Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων του Π.∆. 118/2007 και του Ν. 2286/95 και από τους όρους της διακήρυξης οι 

οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Για κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας 

συµβάσεως αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα οποία, 

αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο καθένας τους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 

 

Ανδρέας Κουτσόλαµπρος 

Νοµικός Σύµβουλος 

 

 

 

         

 


