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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 30ης-01-2020 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2: Προμήθεια «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά 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.1362/27-01-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
της Διοικητικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σχετικά: 

1. Οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του με αριθ. 4412/08-08-2016 νόμου περί δημοσίων 

συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 21 έως 35 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74) (Ίδρυση της Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από 

το Υπουργείο Υγείας φορέων) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147), όπως αυτός ισχύει σήμερα 

3. Η με αριθ. Β21/12η ΣΥΝ /17-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΧΔ746906I-HΣM) απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο διενέργειας πρόσκλησης για την προμήθεια «Ορθοπεδικών 

Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» 

4. 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» 

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

Νοσοκομείου σχετικά με την επικαιροποίηση του Πινάκα Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης 

6. Η με αριθ. Β26/29η ΣΥΝ/16-9-2019 του Δ.Σ. του Νοσοκομείου τροποποίησης της αριθ. 

Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 απόφασης 

7. Η με αριθ. πρωτ. 18331/19-11-2019 Πρόσκληση κατάθεσης νέων τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών   

8. Το με αριθ. πρωτ. 538/13-1-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

αναφορικά με το πρόβλημα πρόσβασης στον κοινό φάκελο του Γραφείου Προμηθειών 

9. Το με αριθ. πρωτ. 618/14-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης, 

αναφορικά με την καταστροφή του κοινού φακέλου του Γραφείου Προμηθειών και της 

Διαχείρισης του Νοσοκομείου 

10. Το από 16-1-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Γραμματεία Διοικητή και τη Διεύθυνση 

Διοικητικής Υπηρεσίας 

11. Το με αριθ. πρωτ. 954/20-1-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας 
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Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι με το Β21/12η ΣΥΝ /17-05-2017 

απόσπασμα πρακτικών (3 σχετικό), το Δ.Σ. του Νοσοκομείου αποφάσισε την επικαιροποίηση του 

Πίνακα Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης ανά εξάμηνο, με την κατάθεση νέων 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών εφόσον αυτές εναρμονίζονται με αυτές του Παρατηρητηρίου 

Τιμών.  

Με την αριθ. Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μεταξύ άλλων 

εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. 8003/17-5-2019 αρχικό πρακτικό και η επικαιροποίηση για το 

επόμενο εξάμηνο του Πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης», ενώ 

με την αριθ. Β26/29η ΣΥΝ/16-9-2019 απόφαση, το Νοσοκομείο ενέκρινε την τροποποίηση του 

αριθ. 8003/17-5-2019 πρακτικού και του παραπάνω Πίνακα. 

Η Υπηρεσία προχώρησε στη συνέχεια στην με αριθ. 18331/19-11-2019 Πρόσκληση 

κατάθεσης νέων τεχνικών και οικονομικών προσφορών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών τη Δευτέρα 2-12-2019, προκειμένου να επικαιροποιηθεί εκ νέου ο πίνακας 

μειοδοτών. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω 

πρόσκληση μεταξύ άλλων καλούνται οι εταιρίες: 

• Για το είδος «Πλάκες 1/3 κύκλου για κατάγματα έξω σφυρού», να καταθέσουν εκ νέου σε 
φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τα σχετικά στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού (Prospectus 
κλπ) καθώς και δείγμα του ίδιου του υλικού, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα της εύκολης 
διαμόρφωσης της πλάκας επί του οστού που έχει υποστεί κάταγμα. 

• Για τα υλικά που περιέχουν Σύρμα ή Κ-W, βελόνες Kirshner, να καταθέσουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι τα παραπάνω υλικά που προσφέρουν είναι παραμαγνητικά, ή και τα σχετικά 
(Prospectus, ή πιστοποιητικά κλπ) που το αποδεικνύουν, προκειμένου να ενταχθούν τα παραπάνω 
υλικά τους στον νέο επικαιροποιημένο πίνακα που πρόκειται να εγκριθεί με βάση την παρούσα 
πρόσκληση. Σε διαφορετική περίπτωση τα αντίστοιχα υλικά των εταιριών θα απεντάσσονται απ’ τον 
Πίνακα.για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης 

• Για τα υλικά που περιέχουν πλάκες, βίδες κλπ υλικά οστεοσύνθεσης, να καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω υλικά που προσφέρουν είναι παραμαγνητικά ώστε να μην 
εμποδίζουν τους ασθενείς να κάνουν μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να ενταχθούν τα 
παραπάνω υλικά τους στον νέο επικαιροποιημένο πίνακα που πρόκειται να εγκριθεί με βάση την 
παρούσα πρόσκληση. Σε διαφορετική περίπτωση τα αντίστοιχα υλικά των εταιριών θα απεντάσσονται 
απ’ τον Πίνακα. 

• Για τα υλικά που δεν εντάσσονται με βάση τις αποφάσεις Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 και 
Β26/29η ΣΥΝ/16-9-2019  σε αντίστοιχους Πίνακες να καταθέσουν τα εξής: 

 Για την προμήθεια βιολογικών υλικών (ανθρώπινα μοσχεύματα), αντίγραφο άδειας σε ισχύ 
από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την εισαγωγή, 
αποθήκευση, διάθεση και διανομή ανθρώπινων μοσχευμάτων βάσει του άρθρου 53 του ν. 
3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α) (σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου λήξει η ισχύς της 
άδειας, να κατατίθεται νέα άδεια προκειμένου να συνεχίζεται η δυνατότητα προμήθειας 
βιολογικών υλικών). 

 Για την προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης, σχετικά έγγραφα (Prospectus, Υπεύθυνη δήλωση ή 
βεβαίωση) ότι διαθέτουν σετ αφαίρεσης των αντίστοιχων υλικών, καθώς και σετ αφαίρεσης 
σπασμένων βιδών. 

 
Επιπρόσθετα το Γραφείο Προμηθειών με το από 16-1-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη 

Γραμματεία Διοικητή και τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας έχει αιτηθεί τον ορισμό επιτροπής 

για τη σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης για την προμήθεια  "ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ" για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος για την ένταξη 

διαγωνισμού στα πλαίσια του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών 

διαχειριστικού έτους 2020 
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 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι λόγω της απώλειας όλων των αρχείων του Γραφείου Προμηθειών 

η οποία διαπιστώθηκε τη Δευτέρα 13-1-2020 (8, 9, και 11 σχετικό), η διαδικασία της αξιολόγησης 

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

και της επικαιροποίησης του αντίστοιχου Πίνακα διενεργείται εκ νέου από την αρχή. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά: 

α) με την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου με την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και 

Υλικών Οστεοσύνθεσης» έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των νέων τεχνικών και οικονομικών 

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

ενδιαφέροντος 

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 «Ορθοπεδικά Υλικά και 

Υλικά Οστεοσύνθεσης» σύμφωνα με το πρακτικό – πίνακα που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

Β33/18η ΣΥΝ/22-5-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. Β26/29η ΣΥΝ/16-9-2019 απόφαση του Δ.Σ. έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των νέων τεχνικών και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν με βάση την με αριθμ. 

18331/19-11-2019 Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

2. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.     

                                          

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΜΕΛΟΣ 

κ.α.α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΩΛΕΤΗ-ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 
 

   
 
 
                                                                              
 
 
  

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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