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¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 

ΘΕΜΑ B19: Προμήθεια Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών 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. 1071/25-01-2021 έγγραφο της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο έχει 
ως εξής: 

«Σχετικά: 

1. Η με αριθ. ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 
ΩΑ1Υ469+06Ι-2ΓΨ), αναφορικά με την επικαιροποίηση του Πίνακα για την προμήθεια 
«Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης» για διάστημα ενός εξαμήνου 

2. Η με αριθ. 45990/9-11-2020 εισήγησή του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. προς τον Υφυπουργό 
Υγείας και τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι με το ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-
2020 απόσπασμα πρακτικών (1 σχετικό), το Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφάσισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:  

Α) Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 5680/6-4-2020 πρακτικού τεχνοοικονομικής 
αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 18333/19-11-2019 
πρόσκλησης για την επικαιροποίηση του πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 
Οστεοσύνθεσης»  

Β) Την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης 
«Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», για διάστημα ενός εξαμήνου  

Γ) Την επικαιροποίηση του πίνακα ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης εφεξής 
ανά έτος  
 

Επιπρόσθετα με βάση το (2) σχετικό έγγραφο και τη λειτουργία του Νοσοκομείου μας 
ως Νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας ασθενών της νόσου Covid-19 και κατ’ επέκταση 
την αναστολή της λειτουργίας των χειρουργείων, η Υπηρεσία δεν προχώρησε με το πέρας 
του εξαμήνου, σε νέα πρόσκληση κατάθεσης προσφορών και επικαιροποίηση του πίνακα 
ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης.  

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία προχώρησε σε νέα 
Πρόσκληση κατάθεσης τεχνικών και οικονομικών προσφορών, με αριθ. 2021-01/ΣΠ και 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 12-2-2021, προκειμένου 
σύμφωνα με την (1) σχετική απόφαση, να επικαιροποιηθεί εκ νέου ο πίνακας 
ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης, για διάστημα ενός (1) έτους.  
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 Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά: 

     α) με την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για την προμήθεια «Ορθοπεδικών 
Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», από τον επικαιροποιημένο πίνακα που εγκρίθηκε με 
την αριθ. ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση, για το διάστημα από τη στιγμή της 
επαναλειτουργίας των χειρουργείων, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των νέων 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της αριθ. 2021-
01/ΣΠ Πρόσκλησης 

β)  την άμεση επικύρωση της απόφασης σας» 

                                                                    
2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για την προμήθεια «Ορθοπαιδικών 
Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», από τον επικαιροποιημένο πίνακα που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της επαναλειτουργίας των 
χειρουργείων έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των νέων τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της αριθμ. 2021-01/ΣΠ 
Πρόσκλησης του Νοσοκομείου 

2. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.       
                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΑΛΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΩΣΗΦ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ 

 ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 
 ΒΟΥΝΤΖΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΘΑ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 
 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ – ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 
 
                                                                              
 
 
  
 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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