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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 29ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ-9-2019 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΘΕΜΑ B26: Τροποποίηση της με αριθμ. Β33/18ηΣΥΝ/22-05-2019 απόφασης για την 

προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης». 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 13717/2-9-2019 έγγραφο της α.α. Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής: 

 
«ΣΧΕΤ:  

1. η με αριθ. 19379/06-12-2018 Πρόσκληση κατάθεσης νέων τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών   

2. η με αριθ. 692/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6Φ8846906Ι-ΞΒΔ) Πράξη Διοικήτριας περί ορισμού 

Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και 

Υλικών Οστεοσύνθεσης» 

3. το με αριθ. 8003/17-05-2019 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης  

4. η με αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΛ9946906Ι-ΖΕΗ) απόφαση του Δ.Σ του 

Νοσοκομείου  

5. το με αριθ. Πρωτ. 9390/7-6-2019 έγγραφο της εταιρίας «RONTIS HELLAS AEBE»  

6. το με αριθ. Πρωτ. 9391/7-6-2019 έγγραφο της εταιρίας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» 

7. το με αριθ. Πρωτ. 13717/2-9-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης  

 

Επανερχόμενοι στην με αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-05-2019 απόφαση του Δ.Σ του 

Νοσοκομείου, με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε το με αριθ. 8003/17-05-2019 πρακτικό 

και η τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών 

Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», σας αναφέρουμε ότι η επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε 

με την (2) σχετική Πράξη Διοικήτριας, κατέθεσε το με αριθ. 13717/2-9-2019 πρακτικό, 

προκειμένου να τροποποιηθεί το αρχικό με αριθ. 8003/17-05-2019 πρακτικό και το οποίο έχει 

ως εξής: 

«…Ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, έργο της οποίας σύμφωνα με την με αριθ. 692/26-

07-2017 Πράξη Διοικήτριας  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Φ8846906Ι-ΞΒΔ), είναι η αξιολόγηση των 

προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης και 

επανερχόμενοι στην με αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-05-2019 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, με 

την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε το (2) σχετικό πρακτικό και η τροποποίηση του 

επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», σας 

αναφέρουμε τα παρακάτω: 

α) Αναφορικά με το σημείο 5 της με αριθ. 19379/06-12-2018 Πρόσκλησης για την 
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προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης και την απαιτούμενη δήλωση ή κατάθεση σχετικών εγγράφων 

ότι διαθέτουν σετ αφαίρεσης των αντίστοιχων υλικών, καθώς και σετ αφαίρεσης σπασμένων 

βιδών, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον Πίνακα Γ’ των εταιριών που ικανοποιούσαν 

τον παραπάνω όρο, οι εταιρίες «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE» και «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ 

ΕΠΕ»  . 

 Επομένως με την πρόσθεση των δύο εταιριών, ο Πίνακας Γ’ διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ 

1 «DMPS» 

2 «RONTIS HELLAS AEBE» 

3 «ΑRTION ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» 

4 «ZIMΜER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» 

5 «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» 

6 «NEURAXON ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ» 

7 «PHARMAGENESIS – Γ. ΠΥΡΡΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.» 

8 «HEALTH AND IASIS MEDICAL PRODUCTS» 

9 «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

10 «ΙΑΜΕΞ Ιατρικά Είδη ΑΕ» 

11 «DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

12 «Tr Med HELLAS S.A.» 

13 «CLINILAB – ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΑΕ» 

14 «OSTEOCELL - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΕ» 

15 «OPTIMUM ORTHOPAEDICS A.E.» 

16 «GPSP MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 

17 «ORTHOPAEDIC WELLNESS» 

18 «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.» 

19 «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE» 

20 «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» 

 

β) Αναφορικά με τον Επικαιροποιημένο Πίνακα για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών 

και Υλικών Οστεοσύνθεσης» η εταιρία «RONTIS HELLAS AEBE» μας απέστειλε το (4) σχετικό 

έγγραφο (αριθ. Πρωτ. 9390/7-6-2019), στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στον 

επικαιροποιημένο πίνακα που αναρτήθηκε, σε τρεις κατηγορίες εμφανίζεται να προσφέρει σε 

τιμές άνω του παρατηρητηρίου. 
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Σχετικά με το παραπάνω, αναφέρουμε ότι στην επιστολή που είχε καταθέσει η εταιρία στα 

πλαίσια της με αριθ. 19379/06-12-2018 πρόσκλησης δήλωνε ότι θα τιμολογεί σύμφωνα με τις 

τρέχουσες τιμές παρατηρητηρίου, όπως αυτές διαμορφώνονται. Ως εκ τούτου προτείνουμε να 

διορθωθούν οι τιμές των υλικών της εταιρίας «RONTIS HELLAS AEBE» στις αντίστοιχες τιμές 

παρατηρητηρίου για τις παρακάτω κατηγορίες: 

Α/Α Π.Τ.  40.7.53 από 648,00€ σε 644,00€ 

Α/Α Π.Τ.  40.7.61 από 546,15€ σε 546,00€ 

Α/Α Π.Τ.  40.7.63 από 696,15€ σε 630,00€  

γ) Τέλος η εταιρία «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» στον με αριθ. Πρωτ. 20102/18-12-2018 φάκελο 

προσφοράς της  συμπεριλάμβανε ένα νέο υλικό με την επωνυμία «PICO», που το αντιστοίχισε 

στον κωδικό 40.8.60 / είδος υλικού «Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας γόνατος με αρνητική πίεση» με 

τιμή  492,10€, και το οποίο έγινε αποδεκτό από την τεχνική αξιολόγηση. Η εταιρία με το (5) 

σχετικό έγγραφο (αριθ. Πρωτ. 9391/7-6-2019) προτείνει το παραπάνω υλικό να αντιστοιχηθεί 

στον κωδικό 4.4.24 / είδος υλικού «Σετ Επιδέσμων CNP» με τιμή 320,00€.  

Κατόπιν εξέτασης του παραπάνω αιτήματος, προτείνουμε την αντιστοίχηση του 

συγκεκριμένου υλικού της εταιρίας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» στον κωδικό 4.4.24 / είδος υλικού «Σετ 

Επιδέσμων CNP» με τιμή 320,00€, η οποία είναι ισόποση με την τιμή του Παρατηρητηρίου. Για 

το συγκεκριμένο υλικό προτείνουμε τη μη ένταξή του στον επικαιροποιημένο Πίνακα 

«Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», καθώς ανήκει στην κατηγορία «Αναλώσιμο 

Υγειονομικό Υλικό/Επίδεσμοι….». 

Σας ενημερώνουμε ότι ως προς τα υπόλοιπα δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το με 

αριθ. 8003/17-05-2019 αρχικό Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και τον επικαιροποιημένο 

Πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» που εγκρίθηκε με την Β33/18η 

ΣΥΝ/22-05-2019  απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: 

α. την έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 13717/2-9-2019 Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης για 

την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» 

β. την τροποποίηση του με αριθ. 8003/17-05-2019 αρχικού Πρακτικού, εντάσσοντας στον 

Πίνακα Γ’ των εταιριών που για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης διαθέτουν σετ αφαίρεσης 

των αντίστοιχων υλικών, καθώς και σετ αφαίρεσης σπασμένων βιδών, τις εταιρίες «JOHNSON & 

JOHNSON HELLAS AEBE» και «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ»  

γ.  την τροποποίηση του πίνακα για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης» που επικαιροποιήθηκε με την με αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-05-2019  

απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ως προς τα παρακάτω: 

i) την αλλαγή των τιμών των υλικών της εταιρίας «RONTIS HELLAS AEBE» στις αντίστοιχες 

τιμές παρατηρητηρίου για τις κατηγορίες με Α/Α Π.Τ. 40.7.53 από 648,00€ σε 644,00€, Α/Α 

Π.Τ. 40.7.61 από 546,15€ σε 546,00€ και Α/Α Π.Τ. 40.7.63 από 696,15€ σε 630,00€ 

ii) την αλλαγή της αντιστοίχησης του προσφερόμενου υλικού της εταιρίας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» 

με την επωνυμία «PICO» από τον κωδικό 40.8.60 / είδος υλικού «Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας 

γόνατος με αρνητική πίεση» με τιμή  492,10€, στον κωδικό 4.4.24 / είδος υλικού «Σετ 

Επιδέσμων CNP» με τιμή 320,00€ η οποία είναι ισόποση με την τιμή του Παρατηρητηρίου 
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και την μη ένταξή του στον επικαιροποιημένο Πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης», καθώς ανήκει στην κατηγορία «Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό/Επίδεσμοι» 

δ. τον τρόπο προμήθειας του είδους «Σετ Επιδέσμων CNP»  

ε.  την άμεση επικύρωση της απόφασής σας» 

                                                                                                                                              

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 13717/2-9-2019 πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης 

για την προμήθεια «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης» 

2. Την τροποποίηση του με αριθμ. 8003/17-05-2019 αρχικού πρακτικού, εντάσσοντας στον 

Πίνακα Γ’ των εταιριών που για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης διαθέτουν σετ 

αφαίρεσης των αντίστοιχων υλικών, καθώς και σετ αφαίρεσης σπασμένων βιδών, τις 

εταιρίες «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE» και «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ»  

3. Την τροποποίηση του πίνακα για την προμήθεια «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά 

Οστεοσύνθεσης» που επικαιροποιήθηκε με την με αριθμ. Β33/18η ΣΥΝ/22-05-2019  

απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ως προς τα παρακάτω: 

 την αλλαγή των τιμών των υλικών της εταιρίας «RONTIS HELLAS AEBE» στις 

αντίστοιχες τιμές παρατηρητηρίου για τις κατηγορίες με Α/Α Π.Τ. 40.7.53 από 

648,00€ σε 644,00€, Α/Α Π.Τ. 40.7.61 από 546,15€ σε 546,00€ και Α/Α Π.Τ. 

40.7.63 από 696,15€ σε 630,00€ 

 την αλλαγή της αντιστοίχησης του προσφερόμενου υλικού της εταιρίας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ 

ΕΠΕ» με την επωνυμία «PICO» από τον κωδικό 40.8.60/είδος υλικού «Νάρθηκας 

οστεοαρθρίτιδας γόνατος με αρνητική πίεση» με τιμή 492,10€, στον κωδικό 

4.4.24/είδος υλικού «Σετ Επιδέσμων CNP» με τιμή 320,00€ η οποία είναι ισόποση με 

την τιμή του Παρατηρητηρίου και την μη ένταξή του στον επικαιροποιημένο Πίνακα 

«Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης», καθώς ανήκει στην κατηγορία 

«Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό/Επίδεσμοι 

4. Την προμήθεια του είδους «Σετ Επιδέσμων CNP» με τη διαδικασία της συλλογής 

προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και την ένταξή του σε αντίστοιχο διαγωνισμό στο 

πλαίσιο Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

5.Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.           

 

                                    

     Η Πρόεδρος ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ α/α ΜΕΛΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΜΕΛΟΣ 
ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 
   
 
 
                                                                              
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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