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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 32/2016 
 

Στις 3.2.2016 το Υπουργείο Υγείας, ∆ιεύθυνση Αγορών και Προµηθειών («η 

Αναθέτουσα Αρχή»), ειδοποίησε τους Αιτητές ότι στα πλαίσια του διαγωνισµού 

Σ.Υ. 3/2016 για την «Προµήθεια βιολογικών δεικτών για τις ανάγκες των 

Τµηµάτων Κεντρικής Αποστείρωσης» αποφάσισε την κατακύρωση του Είδους 1, 

του διαγωνισµού, στον εντός των όρων και προδιαγραφών των εγγράφων του 

διαγωνισµού οικονοµικό φορέα TERRAGENE S.A. («ο επιτυχών») και ότι η δική 

τους προσφορά δεν είχε επιλεγεί λόγω ψηλότερης προσφερθείσας τιµής.  

Αποτέλεσµα ήταν οι Αιτητές να καταχωρήσουν την παρούσα προσφυγή µε την 

οποία, εκτός από την ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης, αξιώνουν και τη 

χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης  πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της 

σύµβασης  σε σχέση µε τον πιο πάνω διαγωνισµό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στο αίτηµα χορήγησης προσωρινού µέτρου 

επικαλούµενη την αδυναµία κάλυψης των αναγκών των νοσοκοµείων λόγω των 

µειωµένων αποθεµάτων που βρίσκονται τώρα στις αποθήκες. Περαιτέρω 

επικαλέστηκαν την αναγκαιότητα διασφάλισης του ανταγωνισµού. 



3 
 
Υποστήριξαν ότι για τα συγκεκριµένα προϊόντα προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός 

Σ.Υ. 6/2011 µε ανοικτή διαδικασία ο οποίος ακυρώθηκε λόγω συµµετοχής µόνο 

ενός οικονοµικού φορέα που ήταν οι Αιτητές.  Στη συνέχεια, προκηρύχθηκε ο 

διαγωνισµός Σ.Υ. 57/2011 µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης που 

κατακυρώθηκε στους Αιτητές και ολοκληρώθηκε στις 16.1.2015.  Από το 

διαγωνισµό αυτό υπήρχαν αποθέµατα τα οποία κάλυψαν τις ανάγκες µέχρι τις 

αρχές του 2016. 

Στη συνέχεια, ενώ το αρµόδιο Τµήµα ήταν έτοιµο να προκηρύξει νέο ανοικτό 

διαγωνισµό, τα διάφορα τµήµατα που χρησιµοποιούν τα εν λόγω προϊόντα 

αιτήθηκαν αναβάθµιση του υφιστάµενου συστήµατος µε αποτέλεσµα την 

καθυστέρηση της προκήρυξης του υπό εξέταση διαγωνισµού.  Για την κάλυψη 

των προσωρινών αναγκών των νοσοκοµείων προέβησαν σε διαπραγµάτευση, για 

περιορισµένη ποσότητα, µε τους Αιτητές και τώρα είναι έτοιµοι να προχωρήσουν 

σε νέα διαπραγµάτευση µε τους ίδιους για να καλύψουν τις νέες ανάγκες, µέχρι 

να παραδοθούν τα προϊόντα από τον επιτυχόντα.  Όπως σηµείωσαν, σε 

περίπτωση χορήγησης των προσωρινών µέτρων θα υποχρεωθούν να 

προχωρήσουν σε νέο διαγωνισµό µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης και πάλι 

µόνο µε τους Αιτητές αφού ο επιτυχών δεν κατέχει τους αναγκαίους επωαστήρες 

που θα έχουν κόστος να εξασφαλιστούν για τέτοιο µικρό χρονικό διάστηµα. 
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Οι Αιτητές από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι η χορήγηση προσωρινών 

µέτρων δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην όλη διαδικασία του 

διαγωνισµού αφού έχει καθιερωθεί µια σχετικά γρήγορη διαδικασία για να 

αποφασίζονται οι προσφυγές.  Επίσης τόνισαν ότι οι Αιτητές είναι έτοιµοι να 

συµµορφωθούν µε οποιοδήποτε χρονοδιάγραµµα ήθελε τεθεί από την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ώστε η υπόθεση να ακουσθεί το συντοµότερο 

δυνατό.  Σκοπός αυτής της διαδικασίας, σηµείωσαν, είναι για να αποφευχθεί µια 

διπλή αδικία σε περίπτωση που η προσφυγή επιτύχει. Από την µια θα είναι αδικία 

για τους Αιτητές αφού θα τους αποστερηθεί ένας διαγωνισµός που δικαιούνται 

και από την άλλη η ∆ηµοκρατία θα κληθεί να καταβάλει αποζηµιώσεις. 

Οι Αιτητές σηµείωσαν επίσης ότι δεν τίθεται θέµα ασφάλειας της ∆ηµόσιας 

υγείας αφού µπορούν να εξασφαλιστούν περαιτέρω ποσότητες. 

Έχουµε εξετάσει µε προσοχή όλα όσα οι δύο πλευρές έθεσαν ενώπιον µας.  Από 

τα όσα οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν, φαίνεται ότι τυχόν 

χορήγηση προσωρινών µέτρων ναι µεν θα προκαλέσει δυσκολίες, όχι όµως 

τέτοιες που να µην µπορούν µε τις διαδικασίες που υπάρχουν να αντιµετωπιστούν 

χωρίς την παραµικρή δηµιουργία κινδύνου ελλείψεων στα νοσοκοµεία του 

αντικειµένου του διαγωνισµού.  Σηµειώνουµε βέβαια ότι το γεγονός των 

εναλλακτικών επιλογών για ικανοποίηση των αναγκών που δηµιουργούνται, από 

µόνο του, δεν αποτελεί λόγο χορήγησης των προσωρινών µέτρων.  Στην παρούσα 
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περίπτωση όσα η Αναθέτουσα Αρχή έθεσε ενώπιόν µας δεν δικαιολογούν όπως η 

άσκηση της διακριτικής µας εξουσίας ασκηθεί υπέρ της.   

Όπως όµως έχουµε κατ’ επανάληψη αναφέρει οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει 

να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η προκήρυξη και ολοκλήρωση 

ενός διαγωνισµού να γίνεται σε τέτοιο χρονικό διάστηµα που να µη δηµιουργεί 

προβλήµατα, ούτε στη λειτουργία του κράτους αλλά ούτε και στους 

προσφοροδότες.  Συνεπώς η ένσταση της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ επίκληση 

άµεσης ανάγκης του συγκεκριµένου είδους υπό το φως βέβαια και όσων οι 

εκπρόσωποι της πρόσθεσαν και τα οποία έχουµε παραθέσει πιο πάνω δεν µπορεί 

να δικαιολογηθεί. 

Ούτε η επίκληση από την Αναθέτουσα Αρχή της αναγκαιότητας διασφάλισης του 

ανταγωνισµού ευσταθεί.  Ο επιτυχών προσφοροδότης, ο οποίος σύµφωνα µε την 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο µοναδικός εκτός των Αιτητών, που επέδειξε 

ενδιαφέρον για την προµήθεια των εν λόγω προϊόντων, έλαβε µέρος σε µια 

διαδικασία η κατάληξη της οποίας ακόµη εκκρεµεί ώστε δεν µπορεί να έχει βάση 

η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι τυχόν έκδοση προσωρινών µέτρων επηρεάζει 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ανταγωνισµό.  

Αφού συνεκτιµήσαµε όλα όσα τέθηκαν ενώπιον µας και συνυπολογίσαµε τις 

πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται 
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να ζηµιωθούν καθώς και το δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

24 του Ν.104(Ι)/2010, κρίνουµε ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης 

Προσωρινών Μέτρων.  

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο ∆ιαγωνισµό µε αρ. 

Σ.Υ. 3/2016 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 32/2016.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα µπορεί να 

προµηθεύεται τα συγκεκριµένα προϊόντα µε άλλες νόµιµες διαδικασίες όπως 

αυτές περιγράφονται στο Νόµο 73(Ι)/2016 µέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας 

διαδικασίας για να µην υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος στην υγεία των ασθενών.   


