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Οη Αηηεηέο, ε πξνζθνξά ησλ νπνίσλ θξίζεθε απαξάδεθηε γηα αμηνιόγεζε ιόγσ κε 

ζπκκόξθσζεο κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Ππομήθεια αναλωζίμων 

για αιμοκαλλιέπγειερ, ηαςηοποίηζη μικποβίων και παποσή ανηιβιογπάμμαηορ με ηην 

παποσή ζςνοδού εξοπλιζμού για ηιρ ανάγκερ ηων Μικποβιολογικών Επγαζηηπίων 

ηων Κπαηικών Νοζηλεςηηπίων, ΣΥ 38/15», ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο 

ηνπ ελδερόκελνπ ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ ππνζηήξημαλ όηη ε εθηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηώλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα δηθαηνινγεί ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ.  

πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ όηη εάλ δελ αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή ε 

εθηέιεζε πξάμεο ηεο Γηεύζπλζεο Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο («ε Αλαζέηνπζα Αξρή») θαη απηή αθεζεί λα πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θαθέινπ ηνπ κόλνπ πξνζθνξνδόηε πνπ παξέκεηλε ζην δηαγσληζκό, 

ππάξρεη ην ελδερόκελν ν δηαγσληζκόο λα ηνπ θαηαθπξσζεί.  ε ηέηνηα πεξίπησζε, 

πξόζζεζαλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ λα δεκησζεί εάλ ε 

πξνζθνξά ηνπ ελ ιόγσ πξνζθνξνδόηε είλαη πην ςειή θαη ε πξνζθπγή ησλ 

Αηηεηώλ ζην ηέινο επηηύρεη.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνζηήξημαλ, κε ηε ρνξήγεζε 
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ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ δελ ζα ππνζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά, αθνύ ππάξρνπλ 

δηαδηθαζίεο γηα εμαζθάιηζε ησλ πξντόλησλ ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη ηελ εθδίθαζε 

ηεο πξνζθπγήο.    

Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε είλαη ε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία, κε αλαθνξά 

ζηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ησλ Αηηεηώλ, ππνζηήξημε ην λόκηκν ηεο 

απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Οη Αηηεηέο, αλέθεξε, ππέβαιαλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο αληί ζε δύν μερσξηζηνύο θαθέινπο, έλα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη έλα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηεκέλνπο εληόο ελόο εληαίνπ θαθέινπ, ζε έλα κόλν 

θάθειν.  Η απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ππνζηήξημε είλαη θαζόια λόκηκε.  

Όπσο ππέβαιαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εάλ αμηνινγείην, ππήξρε ν θίλδπλνο, ιόγσ  

γλώζεο ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα επεξεαζηεί ε αμηνιόγεζε.  Καη’ 

επίθιεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ ζηα δεκόζηα 

λνζειεπηήξηα, ζπλεπεία ηεο αύμεζεο θαηά 20% όζσλ πξνζέξρνληαη ζηα δεκόζηα 

λνζειεπηήξηα θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αλαισζίκσλ, θαη ηεο απνξξόθεζεο όισλ 

ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαγσληζκνύ, ν νπνίνο ιήγεη ηνλ Ινύλην ηνπ 

2016, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ.  Οη 

πνζόηεηεο, αλέθεξε, από ηνλ πξνεγνύκελν δηαγσληζκό έρνπλ όιεο απνξξνθεζεί 

θαη δελ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο εμαζθάιηζεο ζηα πιαίζηα εθείλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ 

πεξαηηέξσ αλαισζίκσλ.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο λα αξλείηαη ηε δπλαηόηεηα 
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γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ κε δηαπξαγκάηεπζε, εμήγεζε όηη απηή ζα πξέπεη λα γίλεη 

κε ηνλ πθηζηάκελν αλάδνρν, επεηδή ππάξρεη ν εμνπιηζκόο θαη ηα αλαιώζηκα 

πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Δπίζεο όηη νη ηηκέο πνπ ζα 

εμαζθαιηζηνύλ αλακέλεηαη λα είλαη πην ςειέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο ηηκέο πνπ 

εμαζθαιίδνληαη ζηα πιαίζηα αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ όπνπ ππάξρεη αληαγσληζκόο.  

Όπσο εμήγεζε, όηαλ αλνηρζεί ν νηθνλνκηθόο θάθεινο ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο 

πνπ παξέκεηλε, εάλ ε ηηκή είλαη εμσπξαγκαηηθή ζε ζύγθξηζε κε ηελ εθηίκεζε 

θόζηνπο, δελ ζα κπνξεί λα γίλεη θαηαθύξσζε.   

Έρνπκε εμεηάζεη κε κεγάιε πξνζνρή όια όζα νη δύν πιεπξέο έρνπλ επηθαιεζζεί 

πξνο ππνζηήξημε ε θάζε κηα ηεο ζέζεο ηεο.  Υσξίο λα απνθαηλόκεζα γηαηί δελ 

είλαη ηνπ παξόληνο, θαηά πόζν ή όρη ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ δηθαηνινγεκέλα 

θξίζεθε απαξάδεθηε, ζεσξνύκε όηη ππό ηα δεδνκέλα πνπ ηέζεθαλ ελώπηνλ καο δελ 

δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ. Γελ παξαγλσξίδνπκε ην 

δηθαίσκα ησλ Αηηεηώλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηε λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο θαη ηε 

δηθαηνινγεκέλε πξνζδνθία ηνπο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο πξνζθπγήο ηνπο, εάλ 

θαη εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπο είλαη θζελόηεξε, λα ηνπο θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκόο, ε νπνία κε ηε κε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ παύεη λα 

ππάξρεη.  ηαζκίδνληαο όκσο ηελ ελδερόκελε δεκηά ηελ νπνία ζα ππνζηνύλ εάλ 

επηηύρνπλ ζηελ πξνζθπγή ηνπο θαη γηα ηελ νπνία δελ ράλνπλ ην δηθαίσκα λα ηελ 
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δηεθδηθήζνπλ ππό κνξθή απνδεκηώζεσλ, κε ηνπο όπνηνπο θηλδύλνπο θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλεπεία θαζπζηέξεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθώλ ησλ δεκόζησλ λνζειεπηεξίσλ ζε αλαιώζηκα θαη ζπλαθόινπζα ηεο 

δεκόζηαο πγείαο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, θξίλνπκε όηη ε 

δηαθξηηηθή καο επρέξεηα δελ κπνξεί λα αζθεζεί ππέξ ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ.   

πλεπώο, κε βάζε ηα πην πάλσ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηε κε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24(2) ηνπ Ν. 104(Ι)/2010.   


