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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 22/2015 

 

ηηο 20.3.2015 ε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο («ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή») εηδνπνίεζε ηνπο Αηηεηέο ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο όηη ε 

πξνζθνξά ηνπο γηα ην δηαγσληζκό «Αγορά Εμθσηεσμάηων Ολικής Αρθροπλαζηικής 

Γόναηος ζηαθερής πλαηθόρμας για ηις ανάγκες ηων ορθοπεδικών ημημάηων» δελ 

έρεη επηιεγεί ιόγσ ςειόηεξεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο.   

 

Οη Αηηεηέο ζαλ απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ θαηαρώξεζαλ ηελ παξνύζα πξνζθπγή 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δεηνύλ ηελ έθδνζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό.   

 

εκεηώλνπκε εδώ όηη ε παξνύζα πξνζθπγή πξνέθπςε κεηά από ηελ αθπξσηηθή 

απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθπγήο 

49/2014 θαη ηελ επαλαμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ παξαρώξεζε πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ ε δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έζεζε ζέκα ελλόκνπ ζπκθέξνληνο 

ησλ Αηηεηώλ ηόζν ζε ζρέζε κε ηα πξνζσξηλά κέηξα όζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα 

ηελ πξνζθπγή.  Πξόβαιε όηη από ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη νη Αηηεηέο κε επηζηνιή 

ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαίσζαλ όηη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

έπαπζε λα θαηαζθεπάδεη ηα πξνζθεξόκελα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξντόληα ε 

ζπλέρηζε ηεο πξνζθπγήο ηνπο δελ έρεη λόεκα.  Οη Αηηεηέο αλέθεξε θαη ζε 

πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο πξνζθπγήο ηνπο θαη θαηαθύξσζεο ζε απηνύο ηνπ 

δηαγσληζκνύ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα παξαδώζνπλ.   



3 
 

 

Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε όηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηελ ηπρόλ έθδνζε ησλ 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζα είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο γηα ην δεκόζην ζπκθέξνλ παξά 

γηα ηνπο Αηηεηέο αθνύ νη πνζόηεηεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πξνο ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθώλ ησλ νξζνπεδηθώλ ηκεκάησλ είλαη ειάρηζηεο.  πγθεθξηκέλα, αξθνύλ 

γηα πνιύ πεξηνξηζκέλν αξηζκό (10) πεξηζηαηηθώλ ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεη ηε 

δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο κε δηαγσληζκνύο θάησ ησλ 

νξίσλ.   

 

Οη Αηηεηέο ππνζηήξημαλ ην δηθαηνινγεκέλν ηεο ρνξήγεζεο ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ ζηε βάζε ησλ ιόγσλ ηεο πξνζθπγήο ηνπο νη νπνίνη ζηελ νπζία αθνξνύλ 

παξαβίαζε όξσλ ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, παξαβίαζε ηνπ πεξί 

πληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Πξνκεζεηώλ, 

Έξγσλ θαη Τπεξεζηώλ Νόκν ηνπ 2006, Ν.12(Ι)/2006 παξαβίαζε ηνπ Πεξί ησλ 

Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Νόκν ηνπ 1999 (Ν.158(Ι)/99) θαη/ή ησλ 

Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ.   

 

ε όηη αθνξά ην δήηεκα ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο πνπ έζεζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

ππνζηήξημαλ όηη όια όζα έρνπλ αλαθεξζεί είλαη πξόσξα θαη δελ είλαη νξζό λα 

εμεηάδνληαη ζην ζηάδην ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ.  Απέξξηςαλ επίζεο ηνπο 

ηζρπξηζκνύο γηα άκεζε αλάγθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο από ηα θξαηηθά 

λνζειεπηήξηα θαη ππέδεημαλ όηη νη όπνηεο αλάγθεο ππάξρνπλ κπνξνύλ λα 

θαιπθζνύλ κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη κέρξη ζήκεξα ιακβαλνκέλνπ 

ππόςε όηη ν δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε ην 2013.   

 

Έρνπκε εμεηάζεη κε πξνζνρή όια όζα νη δηθεγόξνη ησλ δύν πιεπξώλ έζεζαλ 

ελώπηνλ καο.  πκθσλνύκε κε ηε ζέζε ησλ Αηηεηώλ όηη ζην παξόλ ζηάδην δελ 

είλαη νξζό λα εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο όπσο θαη ην δήηεκα 
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ηεο παξαλνκίαο εθόζνλ απηό ζπλαξηάηαη κε ηε δηάγλσζε ησλ όξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη ησλ ζπλεπεηώλ παξάβαζεο ηνπο (βι. Υπ. Κοιν. Poseidon Grand 

Marina of Paphos κ.α. v Cybarco Plc κ.α. (2009) 3 ΑΑΔ 513). Γελ ζπκθσλνύκε 

όκσο κε ηε ζέζε ηνπο όηη επεηδή κέρξη ζήκεξα νη αλάγθεο ησλ θξαηηθώλ 

λνζειεπηεξίσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ιόγσ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ 

ζηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηθαλνπνηνύληαλ κε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

πνπ ππάξρνπλ ε ηαθηηθή απηή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε.   

 

Αθνύ ιάβνπκε ππόςε όια όζα ηέζεθαλ ελώπηνλ καο θαη ζπλππνινγίζακε ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ θαη 

ηδηαίηεξα ην δεκόζην ζπκθέξνλ όπσο εδώ έρεη ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θξίλνπκε όηη 

νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ρνξήγεζε ηνπο είλαη πνιύ 

πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε ηνπο.   

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ κε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο ζηελ 

Πξνζθπγή αξ. 22/2015.  


