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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 9ης-04-2020 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ7: Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 5680/6-4-2020 πρακτικού τεχνοοικονομικής 

αξιολόγησης, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 18333/19-11-2019 πρόσκλησης για την 
επικαιροποίηση του Πίνακα για την προμήθεια «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά 
Οστεοσύνθεσης» 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ.5680/7-4-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής: 
«ΣΧΕΤ :  

1. Η με αριθ. Β21/12η ΣΥΝ/17-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος 

Παύλος  

2. Η με αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΛ9946906Ι-ΖΕΗ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος 

Παύλος αξιολόγησης των προσφορών και έγκρισης του τελευταίου επικαιροποιημένου πίνακα 

3. Η με αριθ. Β26/29η ΣΥΝ/16-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΘΛ46906Ι-ΜΦΞ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος 

Παύλος τροποποίησης της Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 απόφασης 

4. Η με αριθ. πρωτ. 18331/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΚΛ46906Ι-ΦΩΒ) πρόσκληση για την επικαιροποίηση 

εκ νέου του πίνακα ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης 

5. Η με αριθ. 2628/25-11-2019 (ΑΔΑ: 626Π46906Ι-Ω3Κ) Πράξη Διοικήτριας ορισμού της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης»  

6. Η με αριθ. ΕΗΔ2/4η ΣΥΝ/30-1-2020 (ΑΔΑ: 6Ο6Ν46906Ι-Υ90) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος 

Παύλος  

7. Οι με αριθ. 18984/29-11-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOGENESYS IKE», με αριθ.  

18988/29-11-2019 τεχνική προσφορά της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE», με αριθ.  

19028/29-11-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.»,  με αριθ. 19029 

και 19030/29-11-2019 οικονομική και τεχνική προσφορά αντίστοιχα της εταιρείας «ZIMER ΒΙΟΜΕΤ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με αριθ. 19053/2-12-2019 τεχνική προσφορά και 19092/2-12-2019 οικονομική προσφορά 
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 της εταιρείας «PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με αριθ.  19073/2-12-2019 οικονομική 

προσφορά της εταιρείας «ORTHOMEDICAL A.E.E.», με αριθ.  19074/2-12-2019 τεχνοοικονομική 

προσφορά της εταιρείας «RONTIS HELLAS S.A.», με αριθ. 19075/2-12-2019 οικονομική προσφορά της 

εταιρείας «DOXAMED – ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με αριθ. 19088/2-12-2019 τεχνοοικονομική 

προσφορά της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ Ε.Π.Ε.», με αριθ.  19103/2-12-2019 τεχνοοικονομική προσφορά 

της εταιρείας «DMPS LTD – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με αριθ. 19112/2-12-2019 οικονομική προσφορά 

της εταιρείας «HERAEUS HELLAS MΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με αριθ. 19131/2-12-2019 οικονομική 

προσφορά της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE» και με αριθ. 19169/3-12-2019 

(ημερομηνία αποστολής 30-11-2019) οικονομική προσφορά της εταιρείας «KALTEQ MEDICAL Α.Ε.»  

8. Το με αριθ. πρωτ. 5680/6-4-2020 πρακτικό αξιολόγησης για την προμήθεια  «Ορθοπεδικών 

Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης»  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε το με αριθ. Πρωτ. 5680/6-4-2020 πρακτικό (8 

σχετικό) αξιολόγησης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, σε συνέχεια της αριθ. 18333/19-11-

2019 πρόσκλησης για την επικαιροποίηση του Πίνακα για την προμήθεια «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά 

Οστεοσύνθεσης», το οποίο έχει ως εξής:  

«…Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 3-4-2020, οι παρακάτω:  

1.  ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           Δ/ντης Ορθοπεδικού Τμήματος 

2.  ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                        Επιμ. Β΄ Ορθοπεδικού Τμήματος 

3.  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                Δ/ντης Ορθοπεδικού Τμήματος 

4.  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                 Προϊστάμενος Ορθοπεδικού Τμήματος 

5.  ΒΡΑΓΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                   ΤΕ Νοσηλευτικής 
 

που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με την με αριθ. 2628/25-11-2019 Πράξη Διοικήτριας του 

Νοσοκομείου, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών 

Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» σε εκτέλεση της Β21/12η ΣΥΝ/17-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ) 

απόφασης του Δ.Σ και σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 18333/19-11-2019 πρόσκλησης, συγκεντρωθήκαμε 

για να συντάξουμε το πρακτικό αξιολόγησης αναφορικά με τις νέες προσφορές που κατατέθηκαν με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2-12-2019, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο ήδη 

υπάρχων πίνακας μειοδοτών, που προέκυψε από την αριθ. Β33/18ης ΣΥΝ/22-5-2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Β26/29ης ΣΥΝ/16-9-2019. 

Αρχικά ελέγξαμε τις τεχνικές προσφορές των νέων υλικών από τις παραπάνω εταιρείες και μετά από 

διαδοχικές συνεδριάσεις διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Κατά την οικονομική αξιολόγηση των ειδών, διαπιστώσαμε ότι η εταιρία «ORTHOMEDICAL A.E.E.» 

κατέθεσε οικονομική προσφορά για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 34.6.12, 34.9.1.2, 35.2.5, 

35.3.33, 35.3.42, 35.3.49, 35.6.50, 35.6.53, 35.6.54, 35.6.55, 40.8.115, 40.8.120, 40.8.122 και 40.8.125, 

χωρίς να έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά. Ομοίως η εταιρία «DOXAMED – ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

κατέθεσε οικονομική προσφορά για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 35.8.4, 35.8.7, 35.8.30, 
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35.8.32, 35.8.34 και 35.8.73, χωρίς να έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά. Τέλος η εταιρία 

«PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε οικονομική προσφορά για τα είδη με κωδικούς 

Παρατηρητηρίου 33.1.2.3, 33.1.2.4, 33.4.117, 33.4.120 και 33.4.126 χωρίς να έχει κατατεθεί τεχνική 

προσφορά. 

Επίσης οι οικονομικές προσφορές των εταιριών «PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και «GPSP 

MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που κατατέθηκαν σε αυτή ή σε παλαιότερη πρόσκληση και αφορούν την 

προμήθεια ανθρωπίνων μοσχευμάτων, προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές απ’ τη στιγμή 

που δε διαθέτουν σε ισχύ άδεια από το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 

(ΕΟΜ). 

Κατά τα υπόλοιπα οι προσφερόμενες τιμές ειδών των εταιρειών, που κατατέθηκαν με βάση την 

παραπάνω πρόσκληση και συμπεριλαμβάνονται στον Επικαιροποιημένο πίνακα, είναι σύμφωνες με το 

Παρατηρητήριο Τιμών. Επισημαίνουμε ότι για υλικά που δεν κατατέθηκε νέα οικονομική προσφορά και 

υπήρχαν στον προηγούμενο πίνακα, παραμένει η ίδια τιμή με την προϋπόθεση ότι είναι εντός 

Παρατηρητηρίου Τιμών και γίνονται αποδεκτά με βάση τα σημεία της με αριθ. πρωτ. 18333/19-11-2019 

πρόσκλησης. 

 

• Σχετικά με το σημείο 3 της πρόσκλησης για τα είδη «Πλάκες 1/3 κύκλου για κατάγματα έξω 

σφυρού», εκ νέου τεχνική προσφορά και δείγματα των αναφερόμενων υλικών, κατέθεσαν οι εταιρίες 

«OSTEOCELL - ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και 

«ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ», των οποίων γίνονται αποδεκτές. 

• Σχετικά με το σημείο 6 για την προμήθεια βιολογικών υλικών (ανθρώπινα μοσχεύματα), άδεια σε 

ισχύ από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για την εισαγωγή, 

αποθήκευση, διάθεση και διανομή ανθρώπινων μοσχευμάτων βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011 

(ΦΕΚ 150/Α) διαθέτουν οι παρακάτω εταιρίες του Πίνακα Α’:  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΛΗΞΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 
«BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.»  

Lifenet Health Europe Gmbh (Αυστρία) 
 

4-7-2020 

2 «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.»  

DIZG GERMAN INSTITUTE FOR CELL AND 

TISSUE  & ISOTIS  INTERNATIONAL SARL and 

AFFILIATES OF SEASPINE ORTHOPEDICS 

CORPORATION  & COMMUNITY BLOOD 

CENTER dba Community Tissue Services      

4-7-2020 

3 
«HEALTH AND IASIS MEDICAL 
PRODUCTS P.C.»  

Luxembourg Bone and Tissue Bank 
 

11-4-2021 

4 «MADISON MEDICAL M. ΕΠΕ»  Luxembourg Bone and Tissue Bank 24-2-2022 

5 
«OSTEOCELL - ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  

Medtronic Trading NL BV &  
OSTEOTECH, INC 
 

4-7-2020 
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6 «ORTHOMEDICAL A.E.E.»  TBF Genie Tissulaire (Tissue Engeering) - (Γαλλία) 29-1-2021 

7 «KALTEQ MEDICAL A.E.» HEALTHLINK EUROPE B.V. (Ολλανδία) 19-9-2022 

 

 

•   Σχετικά με το σημείο 4 για την προμήθεια υλικών που περιέχουν «Σύρμα ή Κ-W, βελόνες 

Kirshner», υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι τα παραπάνω υλικά που 

προσφέρουν είναι παραμαγνητικά, κατέθεσαν οι παρακάτω εταιρίες του Πίνακα Β’:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

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

2  «HEALTH AND IASIS MEDICAL PRODUCTS»  

3  «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.»  

4  «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ»  

5  «JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE»  

6  «OSTEOCELL - ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  

7  «Tr Med HELLAS S.A.»  

8  «CLINILAB – ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΑΕ»  

9  «ORTHOPAEDIC WELLNESS»  

10  «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.»  

11 «PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

12 «DMPS LTD – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 

 

• Σχετικά με το σημείο 5 για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης, δήλωση ότι διαθέτουν σετ 

αφαίρεσης των αντίστοιχων υλικών, καθώς και σετ αφαίρεσης σπασμένων βιδών, ή σχετικά έγγραφα, 

κατέθεσαν οι παρακάτω εταιρίες του Πίνακα Γ’:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ 

1  «DMPS LTD – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»  

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.»  
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13  «CLINILAB – ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΑΕ»  

14  «OSTEOCELL - ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  

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»  

...». 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας αναφέρουμε ότι με την αριθ. Β21/12η ΣΥΝ/17-5-2017 απόφαση 

του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση ανά εξάμηνο του πίνακα ορθοπεδικών 

υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης.  

Η τελευταία επικαιροποίηση του πίνακα εγκρίθηκε με την αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 απόφαση του 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Β26/29η ΣΥΝ/16-9-2019 απόφαση, ενώ με την 

ΕΗΔ2/4η  ΣΥΝ/30-1-2020 απόφαση εγκρίθηκε η συνέχιση της κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου 

σύμφωνα με το πρακτικό – πίνακα που εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε με τις παραπάνω σχετικές 

αποφάσεις, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των νέων τεχνικών και οικονομικών προσφορών που 

κατατέθηκαν με βάση την με αριθ. 18331/19-11-2019 Πρόσκληση.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:  

α) την έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 5680/6-4-2020 πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης της 

αρμόδιας επιτροπής για την επικαιροποίηση του πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης» και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης,  

 

β) τη μη αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιριών: 

• «ORTHOMEDICAL A.E.E.» για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 34.6.12, 34.9.1.2, 35.2.5, 

35.3.33, 35.3.42, 35.3.49, 35.6.50, 35.6.53, 35.6.54, 35.6.55, 40.8.115, 40.8.120, 40.8.122 και 40.8.125, 

• «DOXAMED – ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 35.8.4, 35.8.7, 

35.8.30, 35.8.32, 35.8.34 και 35.8.73,  

• «PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 33.1.2.3, 

33.1.2.4, 33.4.117, 33.4.120 και 33.4.126,  

αφού για αυτά δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά 

γ) τη μη αποδοχή των προσφορών των εταιριών «PHARMAGENESIS – Γ. ΠΥΡΡΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΙΑΜΕΞ 

Ιατρικά Είδη ΑΕ» και «GPSP MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την προμήθεια βιολογικών υλικών 

(ανθρώπινα μοσχεύματα), έως την κατάθεση νέας άδειας σε ισχύ από το Υπουργείο Υγείας και τον 
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Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την εισαγωγή, αποθήκευση, διάθεση και διανομή ανθρώπινων 

μοσχευμάτων 

δ)  την αποδοχή των προσφορών των εταιριών «OSTEOCELL - ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» για την προμήθεια των ειδών «Πλάκες 1/3 

κύκλου για κατάγματα έξω σφυρού» 

ε)  την αποδοχή των προσφορών των εταιριών του Πίνακα Α’ του με αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού, για 

την προμήθεια βιολογικών υλικών (ανθρώπινα μοσχεύματα) από την αντίστοιχη προμηθεύτρια Τράπεζα, 

εφόσον διαθέτουν σε ισχύ άδεια από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  

στ)  την αποδοχή των προσφορών των εταιριών του Πίνακα Β’ του με αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού, για 

την προμήθεια υλικών που περιέχουν «Σύρμα ή Κ-W, βελόνες Kirshner» 

ζ)  την αποδοχή των προσφορών των εταιριών του Πίνακα Γ’ του με αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού, για 

την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης 

η) την αποδοχή των νέων προσφορών των εταιριών «BIOGENESYS IKE», «JOHNSON & JOHNSON HELLAS 

AEBE», «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ZIMER ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»», «PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.», «ORTHOMEDICAL A.E.E.», «RONTIS HELLAS S.A.», «DOXAMED – ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

«ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ Ε.Π.Ε.», «DMPS LTD – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», «HERAEUS HELLAS MΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.», και «KALTEQ MEDICAL Α.Ε.», για τα είδη των οποίων η προσφερόμενη τιμή είναι εντός του 

Παρατηρητηρίου Τιμών και έγιναν αποδεκτά κατά την Τεχνική αξιολόγηση  

θ) την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών Υλικών και 

Υλικών Οστεοσύνθεσης»  

ι)  την επικαιροποίηση του πίνακα ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης ανά εξάμηνο ή ανά 

έτος 

ια)  την άμεση επικύρωση της απόφασής σας» 

                                                                   
 
2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
  

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 5680/6-4-2020 πρακτικού τεχνοοικονομικής αξιολόγησης της 

αρμόδιας επιτροπής για την επικαιροποίηση του πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης»  

2. Τη μη αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιριών: 

• «ORTHOMEDICAL A.E.E.» για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 34.6.12, 34.9.1.2, 35.2.5, 

35.3.33, 35.3.42, 35.3.49, 35.6.50, 35.6.53, 35.6.54, 35.6.55, 40.8.115, 40.8.120, 40.8.122 και 40.8.125, 
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• «DOXAMED – ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 35.8.4, 35.8.7, 

35.8.30, 35.8.32, 35.8.34 και 35.8.73,  

• «PHARMAGENESIS - Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τα είδη με κωδικούς Παρατηρητηρίου 33.1.2.3, 

33.1.2.4, 33.4.117, 33.4.120 και 33.4.126,  

αφού για αυτά δεν έχει κατατεθεί τεχνική προσφορά 

3. Τη μη αποδοχή των προσφορών των εταιριών «PHARMAGENESIS – Γ. ΠΥΡΡΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΙΑΜΕΞ 

Ιατρικά Είδη ΑΕ» και «GPSP MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την προμήθεια βιολογικών 

υλικών (ανθρώπινα μοσχεύματα), έως την κατάθεση νέας άδειας σε ισχύ από το Υπουργείο 

Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την εισαγωγή, αποθήκευση, διάθεση και 

διανομή ανθρώπινων μοσχευμάτων 

4. Την αποδοχή των προσφορών των εταιριών «OSTEOCELL - ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ» για την προμήθεια των ειδών 

«Πλάκες 1/3 κύκλου για κατάγματα έξω σφυρού» 

5. Την αποδοχή των προσφορών των εταιριών του Πίνακα Α’ του με αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού, 

για την προμήθεια βιολογικών υλικών (ανθρώπινα μοσχεύματα) από την αντίστοιχη 

προμηθεύτρια Τράπεζα, εφόσον διαθέτουν σε ισχύ άδεια από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό 

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  

6. Την αποδοχή των προσφορών των εταιριών του Πίνακα Β’ του με αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού, 

για την προμήθεια υλικών που περιέχουν «Σύρμα ή Κ-W, βελόνες Kirshner» 

7. Την αποδοχή των προσφορών των εταιριών του Πίνακα Γ’ του με αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού, 

για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης 

8. Την αποδοχή των νέων προσφορών των εταιριών «BIOGENESYS IKE», «JOHNSON & JOHNSON 

HELLAS AEBE», «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ZIMER ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»», «PHARMAGENESIS - 

Γ. ΠΥΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «ORTHOMEDICAL A.E.E.», «RONTIS HELLAS S.A.», «DOXAMED – 

ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ Ε.Π.Ε.», «DMPS LTD – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 

«HERAEUS HELLAS MΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», και «KALTEQ MEDICAL Α.Ε.», για τα είδη των οποίων 

η προσφερόμενη τιμή είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών και έγιναν αποδεκτά κατά την 

Τεχνική αξιολόγηση  

9. Την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών Υλικών 

και Υλικών Οστεοσύνθεσης»  

10. Την επικαιροποίηση του πίνακα ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης ανά έτος 
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11. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.                                              

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΑΛΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΩΣΗΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 
 ΠΑΛΙΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗ ΜΑΡΘΑ ΜΕΛΟΣ 

 

   
 
 
 
                                                                              
 
 
  

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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