
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10  ΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 13ης-4-2022  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ ΕΗΔ2: Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 5067/13-4-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  της  αριθμ.  2022-12/ΣΠ  Συλλογής  Προσφορών  (Αριθ.  πρωτ:
2959/4-3-2022)  για  την  επικαιροποίηση  του  Πίνακα  «Ορθοπαιδικά  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.5067/13-4-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της
Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤ : 
1. Η με αριθ. ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, αναφορικά με την

τροποποίηση και  επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης
ανά έτος

2. Η με αριθ. Β4/9η ΣΥΝ/14-4-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, αναφορικά με την
τελευταία  τροποποίηση  και  επικαιροποίηση  του  Πίνακα  Ορθοπεδικών  Υλικών  και  Υλικών
Οστεοσύνθεσης 

3. Η με αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογή Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 2959/4-3-2022 – ΑΔΑ: ΨΞΔΠ4690Ι-ΘΚΤ)
για την εκ νέου επικαιροποίηση του Πίνακα «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης» 

4. Η με αριθ. 413/17-03-2022 (ΑΔΑ: 6Μ6Ψ46906Ι-ΔΦΕ) Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος με
την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης  των προσφορών για  την προμήθεια
«Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης»

5. Το με αριθ. πρωτ. 5067/13-4-2022 πρακτικό αξιολόγησης  της αρμόδιας επιτροπής

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε το με αριθ.  πρωτ. 5067/13-4-2022 πρακτικό (5
σχετικό)  της  αρμόδιας  επιτροπής,  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο
πλαίσιο της αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογής Προσφορών, για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπεδικών
Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης, το οποίο έχει ως εξής: 

«…Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12-4-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1. ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3. ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4. ΤΣΙΝΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
5. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ               ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ     
   
ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου προκειμένου να συντάξουμε το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο της αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογής Προσφορών για την επικαιροποίηση του Πίνακα «Ορθοπεδικά
Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης». 
Υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:
1. «ZIMMER BIOMET ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3433/15-3-2022 
2. «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3434/15-3-2022 
3. «IMPLANTCAST HELLAS A.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3438/15-3-222 
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4. «JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.B.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3440/15-3-2022 
5. «CLINILAB A.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3449/15-3-2022 
6. «TrMed Hellas A.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3450/15-3-2022 
7. «ΑΡΗΤΗ Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων», με δ.τ. «ΑΡΗΤΗ» και αριθ.

πρωτ. προσφοράς 3451/15-3-2022 
8.  «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΙΚΕ», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3475/15-3-2022 
9. «ΔΗΜ. ΡΕΓΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με δ.τ. «OSTEOCELL»

και αριθ. πρωτ. προσφοράς 3508/16-3-2022
10. «BIOGENESYS IKE», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3519/16-3-2022 
11. «MEDIPLAT EΠΕ», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3529/16-3-2022
12. «ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3530/16-3-2022 
13. «Γ. ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «PHARMAGENESIS», και αριθ. πρωτ. προσφοράς 3535/16-3-2022 
14. «DMPS LTD», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3543/16-3-2022 
15. «Ε. ΚΑΙ Χ. ΒΑΜΒΑΣ ΑΕΒΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με δ.τ. «VAMVAS MEDICALS» και αριθ. πρωτ. προσφοράς

3544/16-3-2022 
16. «HERAEUS HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ  ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»,  με  αριθ.  πρωτ.

προσφοράς 3548/16-3-2022 
17. «OPTIMUM ORTHOPEDICS A.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3555/16-3-2022
18. «ORTHOMEDICAL A.E.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 3556/16-3-2022 
19. «ΚΟΠΕΡ  ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  με  δ.τ. «ΚΟΠΕΡ  Α.Ε.» και  αριθ.  πρωτ.

προσφοράς 3526/16-3-2022 
20. «ΜΠΕΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ΙΝΕΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» και αριθ. πρωτ. προσφοράς

3557/16-3-2022 
21. «ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ ΕΕ», με δ.τ. «DOXAMED» και αριθ. πρωτ. προσφοράς 3567/16-3-2022 
22. «ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ  ΠΡ.  &  ΣΙΑ  ΕΕ»,  με  δ.τ. «ORTHOPAEDIC WELLNESS» και  αριθ.  πρωτ.  προσφοράς

3578/16-3-2022 

Αρχικά αναφέρουμε ότι ως προς το χρόνο κατάθεσης των προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών,
αυτές υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών, οπότε προβήκαμε στην υπογραφή των
κυρίως  φακέλων  των  προσφορών,  αποσφραγίσαμε  τους  εσωτερικούς  φάκελους  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και μονογράψαμε τα περιεχόμενα τους ανά φύλλο.
Σε επόμενες συνεδριάσεις εξετάσαμε κατά σειρά τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικά έγγραφα και τις
τεχνικές  προσφορές  των  νέων  υλικών  που  κατατέθηκαν  από  τις  συμμετέχουσες  εταιρείες  και
διαπιστώσαμε ότι οι προσφορές τους ως προς τα παραπάνω ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και
τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και τις ανάγκες του χειρουργείου του Νοσοκομείου και επομένως
γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή.
Ως εκ τούτου, προβήκαμε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών και εξετάσαμε τα
περιεχόμενά  τους και  διαπιστώσαμε  ότι  όλες  οι  οικονομικές  προσφορές  που  κατατέθηκαν  από  τις
εταιρείες και περιλαμβάνονται  στον επικαιροποιημένο πίνακα,  είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγείας και γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή, ενώ
Στη συνέχεια συντάξαμε τον πίνακα των εταιρειών που διαθέτουν 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) (σε περίπτωση
λήξης της άδειας η οποία δεν ανανεώνεται,  ή έως την ανανέωση της και κοινοποίηση της στο
Νοσοκομείο, θα αναστέλλεται η προμήθεια ανθρώπινων μοσχευμάτων).

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ  ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΑΔΕΙΑ  ΣΕ  ΙΣΧΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ,  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,  ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Α/Α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
ΛΗΞΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1
ΑΡΘΡΩΣΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ
Α.Ε.

DIZG Gmbh Γερμανίας 3528/2020 25-8-2023
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2 OSTEOCELL Medtronic BV Ολλανδίας 5454/2020 8-9-2023

3 BIOGENESYS IKE
Lifenet  Health  Europe  Gmbh
(Αυστρία) 

3105/2020 26-7-2023

4 ORTHOMEDICAL A.E.E.

TBF  Genie  Tissulaire  (Tissue
Engeering) - (Γαλλία) 
DIZG DEUTSCHES ISTITUT FUR –
ZELL-  UND  GEWEBEERATZ
Gmbh (Γερμανία)

768/2021 25-2-2024

5 PHARMAGENESIS Banc de Sang I Teixits (Ισπανία) 1017/2020 23-3-2023

6 DMPS LTD
C+TBA-Cells  +  TissueBank
Austria Gmbh (Αυστρία)

768/2021 25-2-2024

Επιπλέον  αναφέρουμε  ότι  κάποιες  από  τις  εταιρείες  που  επί  σειρά  ετών  συμμετέχουν  στον  Πίνακα
Ορθοπαιδικών Υλικών και των οποίων πολλά από τα υλικά τους κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη
λειτουργία  του  Χειρουργείου  του  Νοσοκομείου,  δεν  αντιλήφθηκαν  έγκαιρα  το  κάλεσμα  υποβολής
προσφορών  για  την  επικαιροποίηση  του  Πίνακα  και  επομένως  δεν  υπέβαλαν  προσφορά  εντός  της
καθορισμένης προθεσμίας που δόθηκε από την αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογή Προσφορών.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:
α) την αποδοχή όλων των προσφορών των εταιρειών, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και
στους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης και η οικονομική τους προσφορά είναι εντός του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγείας,
β) την εκ νέου δυνατότητα υποβολής προσφορών εντός καθορισμένης προθεσμίας, για όσες εταιρείες δεν
υπέβαλλαν  προσφορά  κατά  το  διάστημα  4-3-2022  έως  και  16-3-2022  που  δόθηκε  από  την  αριθ.
2022-12/ΣΠ Συλλογή Προσφορών.….».
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας αναφέρουμε ότι η προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών
Οστεοσύνθεσης γίνεται με βάση τον Πίνακα που εγκρίθηκε με την αριθ. Β4/9η ΣΥΝ/14-4-2021 απόφαση
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και για διάστημα ενός έτους δηλαδή έως και τις 13-4-2022.

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 
α)  την έγκριση ή μη του με αριθ.  πρωτ. 5067/13-4-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογής Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 2959/4-3-2022) για την
επικαιροποίηση  του  Πίνακα  Ορθοπεδικών  Υλικών  και  Υλικών  Οστεοσύνθεσης  και  σε  περίπτωση
καταφατικής απάντησης
β)  την  αποδοχή  του  συνόλου  των  προσφορών  των  εταιρειών,  καθώς  ανταποκρίνονται  πλήρως  στις
απαιτήσεις και στους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης και η οικονομική τους προσφορά είναι εντός του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας 
γ) την εκ νέου δυνατότητα υποβολής προσφορών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, για όσες εταιρείες
δεν υπέβαλλαν προσφορά κατά το διάστημα 4-3-2022 έως και 16-3-2022 που δόθηκε από την αριθ. 2022-
12/ΣΠ Συλλογή Προσφορών
δ)  την  κάλυψη των  αναγκών  του  Νοσοκομείου  για  την  προμήθεια  «Ορθοπεδικών  Υλικών και  Υλικών
Οστεοσύνθεσης»,  από  τον  πίνακα  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  Β4/9η  ΣΥΝ/14-4-2021  απόφαση,  για
διάστημα  έως  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των νέων  προσφορών  που  θα  υποβληθούν  από  τις
εταιρείες που δεν κατέθεσαν προσφορά στο πλαίσιο της αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογής Προσφορών και την
έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης
ε) την άμεση επικύρωση της απόφασή σας»
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2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του με αριθμ.  πρωτ. 5067/13-4-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ.  2022-12/ΣΠ Συλλογής Προσφορών (Αριθ. πρωτ:  2959/4-3-
2022) για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης 

2. Την αποδοχή του συνόλου των προσφορών των εταιρειών, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στις
απαιτήσεις  και στους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης και  η οικονομική τους προσφορά είναι
εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας 

3. Την εκ νέου δυνατότητα υποβολής προσφορών εντός προθεσμίας  πέντε (5)  ημερών,  για όσες
εταιρείες δεν υπέβαλλαν προσφορά κατά το διάστημα 4-3-2022 έως και 16-3-2022 που δόθηκε
από  την  αριθ.  2022-12/ΣΠ  Συλλογή  Προσφορών,  προκειμένου  να  διευρυνθεί  ο  αριθμός  των
συμμετεχόντων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος

4. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για την «Προμήθεια Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών
Οστεοσύνθεσης», από τον πίνακα που εγκρίθηκε με την αριθ. Β4/9η ΣΥΝ/14-4-2021 απόφαση, για
διάστημα έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των νέων προσφορών που θα υποβληθούν από
τις  εταιρείες  που  δεν  κατέθεσαν  προσφορά  στο  πλαίσιο  της  αριθ.  2022-12/ΣΠ  Συλλογής
Προσφορών και  την έγκριση του επικαιροποιημένου  πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και  Υλικών
Οστεοσύνθεσης

5. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.                                             

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ Α.Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΩΣΗΦ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΥΝΤΖΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΘΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
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Ακριβές απόσπασμα
η Γραμματέας του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΡΡ7Ο46906Ι-ΩΔΝ
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