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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.)  

Του  Γ.Ν.Λαμίας της 5
ης

 Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

ΑΡΙΘΜ. 7/06-07-17 

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Αξονικού Τομογράφου 32 τομών αντί για 16 για τις 

ανάγκες του ΓΝ Λαμίας, προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €.» 
Ο Διοικητής του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Γ.Ν Λαμίας ο οποίος ορίστηκε Διοικητής δυνάμει την υπ’ αριθμ: 

Α2β/Γ.Π.οικ.39423 (ΦΕΚ 304/τ. ΥΟΔΔ/13-06-2016) και Πρόεδρος του Δ.Σ αυτού, το οποίο συγκροτήθηκε 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 21667/16 (ΦΕΚ 185/τ. ΥΟΔΔ/21-04-2017 και το οποίο βρίσκεται στην 

παρούσα συνεδρίαση σε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία των κ.κ. Κολοκυθά Ανδρέα (Αναπληρωτή 

Διοικητή και Αντιπροέδρου ΔΣ), Γιώτα Κων/νου, Κούτρα Ιωάννη, Πάνου Χαράλαμπου, Μακασοπούλου 

Αθηνάς και Καρβούνη Δήμητρας, θέτει (ο Διοικητής) υπόψη του Δ.Σ την υπ’ αριθμ. πρωτ: Β/13907/04-07-

2017 εισήγησή του, που έχει ως εξής:   

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Σας θέτουμε υπόψη: 

1. Το ΓΝ Λαμίας διαθέτει Αξονικό Τομογράφο 2 τομών του οίκου PHILIPS μοντέλο CT-MX8000 D, 

πλην όμως, και δεδομένου ότι έχει συμπληρώσει λειτουργία πλέον των 13 ετών (εγκαταστάθηκε στο 

ΓΝ Λαμίας το 2003), αφενός παρουσιάζει συχνές και σοβαρές βλάβες, δυσχερώς επανορθώσιμες και 

με μεγάλο κόστος αποκατάστασης, αφετέρου, και μολονότι υφίσταται σύμβαση συντήρησης με την 

εταιρεία PHILIPS με ιδιαίτερα όμως επαχθείς οικονομικούς όρους (δεν περιλαμβάνεται η λυχνία, η 

οποία, αντικαταστάθηκε τον περασμένο Απρίλιο με κόστος περίπου 71.000,00 €), επιπλέον η εταιρεία 

PHILIPS μας ενημέρωσε εγγράφως ότι, επειδή το σύστημα έχει υπερβεί κατά πολύ το END OF LIFE 

(ήτοι 10 έτη), ανά πάσα στιγμή υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο να ΜΗΝ μπορεί να το υποστηρίξει 

τεχνικά λόγω αδυναμίας εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

2. Με την αρ.21/17-09-2014 (Θ.ΕΗΔ 19
ο
) απόφαση ΔΣ του ΓΝ Λαμίας εγκρίθηκε η προμήθεια ενός 

Αξονικού Τομογράφου 16 τομών, προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € και η αποστολή αιτήματος 

στο Υπουργείο για επιχορήγηση της σχετικής δαπάνης. 

3. Με το αρ.Β/21614/17-09-2014 έγγραφό μας προς τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 

καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών διαβιβάσαμε συνημμένα την ανωτέρω απόφαση 

και αιτηθήκαμε την επιχορήγηση της σχετικής δαπάνης. 

4. Με την αρ.Β3α/Γ.Π.οικ.102890/25-11-2014 απόφαση του Υπουργείου Υγείας επιχορηγήθηκε το ΓΝ 

Λαμίας για την προμήθεια ενός Αξονικού Τομογράφου 16 τομών, Π/Υ δαπάνης 250.000,00 €. 

5. Τελικά και μολονότι η επιχορήγηση εγκρίθηκε το 2014, μόλις τον Οκτώβριο του 2016, μετά από 

διετή αδιάλειπτη αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (5
η
 ΥΠΕ 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Υπουργείο Υγείας), δόθηκε η τελική 

έγκριση για την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού. 

6. Την αρ.Α6/Γ.Π.οικ.76027/12-10-2016 (ΑΔΑ: 71Η9465ΦΥΟ-ΤΚΔ) ΥΑ έγκρισης σκοπιμότητας για την 

προμήθεια ενός Αξονικού Τομογράφου 16 τομών από το Υπουργείο Υγείας.  

7. Είναι προφανές ότι, μετά την παρέλευση διετίας και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ιατρικών 

μηχανημάτων, το εγκεκριμένο ποσό των 250.000,00 € σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την 

προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου αυξημένων πλέον απεικονιστικών δυνατοτήτων, που θα 

καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις, είναι δε απολύτως σίγουρο ότι δεν επαρκεί ακόμη και για έναν 16 

τομών, εφόσον στο ποσό αυτό (των 250.000,00 €)  συμπεριλαμβάνονται, πλέον του ΦΠΑ, και όλα τα 

άλλα συνοδά κόστη (όπως μεταφορά, εγκατάσταση, εκπαίδευση), ώστε είναι βέβαιο ότι ο σχετικός 

διαγωνισμός θα αποβεί άγονος. 

8. Με το αρ.Σ/7304/05-04-2017 έγγραφο της Διοίκησης προς τον Διοικητή της 5
ης

 ΥΠΕ ζητήθηκε 

επιπλέον επιχορήγηση 100.000,00 € (συμπληρωματική αυτής των 250.000,00 € για την προμήθεια 

αξονικού τομογράφου 16 τομών), για την προμήθεια αξονικού τομογράφου 32 τομών, δεδομένου ότι 

αυτός των 16 τομών δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του νοσοκομείου. 

9. Το αρ.Β/13907/04-07-2017 έγγραφο της Δ/ντριας Ακτινοδιαγνωστικής του ΓΝ Λαμίας κ. Β. 

Τσιλιγκρού, με θέμα «Τεκμηρίωση αιτήματος αξονικού τομογράφου», με το εξής περιεχόμενο: « Όπως 

γνωρίζετε, ο αξονικός τομογράφος του ΓΝ Λαμίας βρίσκεται σε καθημερινή εφημερία, καθότι είναι ο 

μοναδικός στη Φθιώτιδα και ταυτόχρονα υποστηρίζει και τα νοσοκομεία όμορων Νομών. Ο ετήσιος 

αριθμός ιατρικών εξετάσεων είναι περίπου 9.000. Επειδή αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες και οι 
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απαιτήσεις για βελτίωση παροχής των υπηρεσιών υγείας, κρίνεται η άμεση προμήθεια του αιτουμένου 

πολυτομικού αξονικού τομογράφου (32 τομών) για τους παρακάτω λόγους: 

9.1. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται ταχύτερα με αποτέλεσμα την λιγότερη ταλαιπωρία των ασθενών. Το 

πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ορισμένες κατηγορίες ασθενών όπως οι 

ηλικιωμένοι, πολυτραυματίες και παιδιά. Λόγω της αύξησης των πραγματοποιούμενων εξετάσεων 

ανά 24ωρο, μειώνεται ο χρόνος της λίστας αναμονής των χρόνιων περιστατικών. 

9.2. Επιτυγχάνεται ευκρινέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση των οργάνων και των αγγείων, με αποτέλεσμα 

περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες και ασφαλέστερη διάγνωση. 

9.3. Επειδή οι λεπτού πάχους ανακατασκευασμένες τομές σε εγκάρσιο επίπεδο ελικοειδών σαρώσεων 

μπορεί να υποφέρουν από ψευδο-εικόνες που προκύπτουν από την υπο-δειγματοληψία των 

δεδομένων στον διαμήκη άξονα κατά την ελικοειδή σάρωση, η αύξηση της δειγματοληψίας κατά τον 

εν λόγω άξονα με διπλασιασμό των προβολικών δεδομένων που προκύπτουν από τις ανιχνευτικές 

σειρές έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των ψευδο-εικόνων (artifacts) που παρατηρούνται σε 

λεπτού πάχους τομές και την βελτίωση της χωρικής ανάλυσης κατά τον άξονα αυτόν, ώστε να 

επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας. 

9.4. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του εν λόγω πολυτομικού αξονικού τομογράφου 32 

τομών σε 64 τομές». 

10. Την αρ.Α6γ/Γ.Π.οικ.13411/17-02-2016 (ΑΔΑ: Ω7Ν5465ΦΥΟ-8ΝΞ)εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

11. Το αρ.Α6γ/Γ.Π.36508/25-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Υγείας με θέμα «Αίτημα επιχορήγησης προμήθειας αξονικού τομογράφου στο ΓΝ Λαμίας».  

 

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλινικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 

έτη επιβάλλουν αναβαθμισμένα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για την καλύτερη απεικόνιση των 

εξετάσεων 

 

 
                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

1. Την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Αξονικού Τομογράφου 32 τομών αντί για 16 για τις 

ανάγκες του ΓΝ Λαμίας, προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €. 

2. Την επιβεβαίωση εκ νέου του αιτήματος για επιπλέον επιχορήγηση 100.000,00 € από το Υπουργείο 

Υγείας (συμπληρωματική αυτής των 250.000,00 € για την προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 τομών, 

που εγκρίθηκε με την αρ.Β3α/Γ.Π.οικ.102890/25-11-2014 απόφαση του Υπουργείου Υγείας), για την 

προμήθεια αξονικού τομογράφου 32 τομών. 

3. Την αποστολή της παρούσης, διά της 5
ης

 ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.  

4. Την άμεση επικύρωση της παρούσης.   

 

 

Μετά την ανάγνωση της εισήγησης, ακολουθεί διαλογική συζήτηση  και στη συνέχεια το Δ.Σ,    

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                         Ομόφωνα αποφασίζει: 

 

 

Εγκρίνει: 

 

 

 

1. Την  σκοπιμότητα προμήθειας Αξονικού Τομογράφου 32 τομών αντί για 16 για τις ανάγκες του 

ΓΝ Λαμίας, προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 €. 

2. Την επιβεβαίωση εκ νέου του αιτήματος για επιπλέον επιχορήγηση 100.000,00 € από το Υπουργείο 

Υγείας (συμπληρωματική αυτής των 250.000,00 € για την προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 
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τομών, που εγκρίθηκε με την αρ.Β3α/Γ.Π.οικ.102890/25-11-2014 απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας), για την προμήθεια αξονικού τομογράφου 32 τομών. 

3. Την αποστολή της παρούσης, διά της 5
ης

 ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.  

4. Την άμεση επικύρωση της παρούσης.   

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  (ΔΣ)                 ΤΑ ΜΕΛΗ                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                 ΛΑΜΙΑ 07/07/2017 

   

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                             

   

                                              

 

 

                                             ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                               ΑΡΓΥΡΩ   ΧΑΡΙΛΑ 

   

                                             ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                   

                                             ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                             ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                             ΠΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                             ΜΑΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 
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