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Α Π Ο Φ Α  Η 
 

 

Α.   Με απηή ηελ πξνζθπγή ε εηαηξεία EVRESIS MEDICAL LTD (ζην εμήο νη 

«Αηηεηέο»), ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Αγνξώλ θαη 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, (ζην εμήο ε «Αλαζέηνπζα Αξρή»), ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο Αηηεηέο κε επηζηνιή εκεξνκελίαο 22.12.2014, λα απνξξίςεη 

ηελ πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ γηα ηα Δίδε 3 θαη 4 ηνπ Γηαγσληζκνύ κε αξηζκό 

.Τ.46/2014 θαη ηίηιν «Πξνκήζεηα Δλδνθαθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

Οθζαικνινγηθώλ Κιηληθώλ ησλ Κξαηηθώλ Ννζειεπηεξίσλ» θαη λα ηα θαηαθπξώζεη  

ζηελ εηαηξεία A. Potamitis Medicare Ltd (ζην εμήο «επηηπρνύζα»). 

Β. ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

1.  Ο δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε κε δεκνζίεπζε ζην Ηιεθηξνληθό ύζηεκα 

ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηηο 28.7.2014.  Αθνινπζήζεθε ε αλνηθηή 

δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. 

2. ηηο 23.10.2014 δηνξίζηεθε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, ε νπνία 

επαλαδηνξίζηεθε ζηηο 17.11.2014 ιόγσ ηνπ όηη έλα από ηα κέιε ηεο αθππεξέηεζε. 

3. ηηο 3.12.2014 εηνηκάζηεθε ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, ε νπνία 

ππνβιήζεθε ζην πκβνύιην Πξνζθνξώλ. 



3 

 

 

4. ηηο 11.12.2014 ην πκβνύιην Πξνζθνξώλ απνθάζηζε ηελ θαηαθύξσζε ησλ 

Δηδώλ 3 θαη 4, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, ζηνλ 

Οηθνλνκηθό Φνξέα A. Potamitis Medicare Ltd. 

5. Οη Αηηεηέο ζηηο 5.1.2015 θαηαρώξεζαλ ηελ παξνύζα πξνζθπγή θαη ζηηο 

9.1.2015 εθδόζεθαλ από ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ πξνζσξηλά κέηξα. 

Γ. ΘΔΔΙ ΑΙΣΗΣΩΝ 

Δίλαη ζέζε ησλ Αηηεηώλ όηη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

είλαη ιαλζαζκέλε, επεηδή θαηά ηελ έθδνζε ηεο βξηζθόηαλ ζε πξνθαλή πιάλε πεξί 

ηα πξάγκαηα ζεσξώληαο όηη ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα ησλ Αηηεηώλ γηα ηα Δίδε 

3 θαη 4 δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο 

πξννξίδνληαη, θάηη πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.  Δίλαη επίζεο 

αλαηηηνιόγεηε επεηδή ηα όζα αλαθέξνληαη σο αηηηνινγία γηα ηελ απόξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ Αηηεηώλ δελ δεηνύληαλ από ηνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ, αιιά 

νύηε αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

1. ε ζρέζε κε ην Δίδνο 3 ηνπ Γηαγσληζκνύ, αλαθέξνπλ νη Αηηεηέο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή είρε δεηήζεη αλαδηπινύκελνπο ελδνθαθνύο νπηζζίνπ ζαιάκνπ 

κε θίιηξν θαηά ηεο κπιε αθηηλνβνιίαο (Παξάξηεκα ΙΙ - Όξνη Δληνιήο - Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο). 
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Με ηελ επηζηνιή γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, 

εκεξνκελίαο 22.12.2014, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκέξσζε ηνπο Αηηεηέο όηη ε δηθή 

ηνπο πξνζθνξά γηα ην Δίδνο 3 δελ είρε επηιεγεί ιόγσ ηνπ όηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ δεηγκάησλ ζηνλ θιηληθό ρώξν από κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη 

ρξήζηεο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ, παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

έλζεζε ηνπ θαθνύ.  πγθεθξηκέλα, ν ελζέηεο πνπ πξνζθέξζεθε από ηνπο Αηηεηέο 

κε ην ειαηήξην, είλαη δύζρξεζηνο θαζόηη γίλεηαη εθηίλαμε ηνπ ελδνθαθνύ κε ην 

έκβνιν θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα ειεγρζεί ε πίεζε πνπ ζα αζθεζεί ζε απηό.  Καη 

δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ ζηελ θιηληθή ηνπ ΜΑΚ ΙΙΙ, 

θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελζέηε πξνβιεκαηηθή.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

ελδνθαθνύ από ηνλ ελζέηε δηόηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο 

ξήμεο ηεο «Εηλείνπ Εώλεο». 

Γηα ηα πην πάλσ νη Αηηεηέο αλαθέξνπλ: 

α) Γελ ππήξρε νπνηνζδήπνηε όξνο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ λα απνθιείεη ηνπο  

ελζέηεο κε ειαηήξην.  Αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ήζειε λα απνθιείζεη ηνπο 

ελζέηεο κε ειαηήξην, ζα έπξεπε λα ην είρε ζπκπεξηιάβεη ξεηώο ζηνπο όξνπο 

ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
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β) Ο κόλνο όξνο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ έθαλε αλαθνξά ζηνπο ελζέηεο, 

πξνέβιεπε ηελ παξαρώξεζε δσξεάλ ηνπιάρηζηνλ 15 εηδηθώλ ελζεηώλ, 

(injectors) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, ή ελζέηεο κηαο ρξήζεο, έλα γηα θάζε 

θαθό. 

γ) Οη Αηηεηέο πξόζθεξαλ ελζέηεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ρξόληα ζε 

όιν ηνλ θόζκν ρσξίο λα παξνπζηαζηεί νπνηνδήπνηε πξόβιεκα.  Σν όηη απηνί 

νη ελζέηεο, ζπλερίδνπλ, δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζόλ ζηα 

λνζνθνκεία ηεο Κύπξνπ, δελ ζεκαίλεη όηη απηνί ήηαλ πξνβιεκαηηθνί ή όηη 

ζα έπξεπε λα απνθιεηζηνύλ. 

2. Η αλαθνξά «θαη δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο εηδηθεπόκελσλ γηαηξώλ ζηελ 

θιηληθή ηνπ ΜΑΚ ΗΗΗ, θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν ελζέηε πξνβιεκαηηθό», δελ απνηειεί 

λόκηκε αηηηνινγία γηα ηνλ απνθιεηζκό ηεο πξνζθνξάο ηνπο αλαθέξνπλ νη Αηηεηέο.  

Με βάζε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, κεηά ηελ θαηαθύξσζε, ν επηηπρώλ 

πξνζθνξνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ 

πξντόληνο, ζπλεπώο ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζηνπο Αηηεηέο, ηόηε απηνί ζα 

είραλ ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ πξντόληνο θαη σο 

εθ ηνύηνπ ν πην πάλσ ιόγνο δελ έρεη θακηά βάζε θαη έξεηζκα γηα ηελ απόξξηςε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. 
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ε ζρέζε κε ην Δίδνο 4, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκέξσζε ηνπο Αηηεηέο ζηηο 

22.12.2014 όηη  

«… Ζ δηθή ζαο πξνζθνξά δελ έρεη επηιεγεί ιόγσ ηνπ όηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ δεηγκάησλ ζηνλ θιηληθό ρώξν από κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη 

ρξήζηεο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ παξνπζίαζε πξόβιεκα θαηά ηελ έλζεζε ηνπ 

ελδνθαθνύ θαζόηη, αθνύ αθνινπζήζεθαλ νη ππνδεηθλπόκελνη θαλνληζκνί από 

ηα ηερληθά Φπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ν ελδνθαθόο δελ 

απειεπζεξώζεθε από ηνλ ελζέηε.  Καηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη.» 

Γηα ην είδνο 4, νη Αηηεηέο αλαθέξνπλ: 

α) Σν πξνζθεξόκελν κε ηελ πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ πξντόλ, ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ρξόληα ζε όιν ηνλ θόζκν ρσξίο λα παξνπζηαζηεί νπνηνδήπνηε 

πξόβιεκα. 

β) Όπσο θαη γηα ην Δίδνο 3, έηζη θαη ην Δίδνο 4 θαηαζθεπάδεηαη από 

πνιπεζληθή εηαηξεία παγθνζκίνπ θήκεο, Abbott Medical Optics, ε νπνία αλ 

δηαπίζησλε θάπνην πξαγκαηηθό πξόβιεκα ζα πξνρσξνύζε ζηελ άκεζε 

απόζπξζε ηνπ. 

γ) Οη Αηηεηέο, ηζρπξίδνληαη, όηη αλ παξνπζηάζηεθαλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα, 

ηνύην νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ πξντόληνο, γεγνλόο ην νπνίν ζα 

κπνξνύζε λα δηνξζσζεί κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 
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δ) Η πξνζθνξά ηνπο, ζπλερίδνπλ νη Αηηεηέο, αληηκεηώπηζε από ηελ αξρή ηελ 

αξλεηηθή δηάζεζε κεξηθώλ ρξεζηώλ ησλ πξντόλησλ, εθόζνλ κεξηθνί 

ρξήζηεο ζε θαλέλα ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο δελ έδεημαλ ηελ νπνηαδήπνηε 

ζέιεζε λα δνθηκάζνπλ έλα λέν πξντόλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ κέρξη ζήκεξα. 

3. Οη Αηηεηέο πέξαλ από ηηο πην πάλσ ζέζεηο γηα ηα Δίδε 3 θαη 4, πξνβάιινπλ 

θαη ηνλ ηζρπξηζκό όηη νη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε, δηόηη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ζπκκεηείρε θαη πξόζσπν, κε κέινο 

ηεο Δπηηξνπήο. Θέηνπλ δήηεκα κε λόκηκεο ζύλζεζεο/ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ αλαξκόδησλ θαη/ή 

πξνζώπσλ πνπ δελ είραλ δηθαίσκα λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο. 

Οη Αηηεηέο, παξαπέκπνληαο ζηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

εκεξνκελίαο 3.12.2014, αλαθέξνπλ όηη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ 

ζπκκεηείρε θαη άιιν πξόζσπν ην νπνίν δελ ήηαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνπζία ηεο Γξ. παζηξή γηα 

ηελ νπνία δελ επεμεγνύληαη ζε θαλέλα πξαθηηθό νη ιόγνη παξνπζίαο ηεο ζηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 

4. Οη Αηηεηέο επηθαινύληαη ιόγν αθύξσζεο ηελ παξαβίαζε ησλ πξνλνηώλ ησλ 

πεξί ηνπ πληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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Πξνκεζεηώλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηώλ (Γεληθώλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2007, ΚΓΠ 

201/2007.  Δηδηθόηεξα, αλαθέξνπλ όηη ιαλζαζκέλα ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ 

πξνρώξεζε ζηελ ζύζηαζε Ad-Hoc Σερληθήο Δπηηξνπήο, όπσο πξνλνεί ν 

Καλνληζκόο 20 ηεο ΚΓΠ 201/2007, γηα κειέηε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

πξνζθνξώλ.  Από ηε ζηηγκή, ζπλερίδνπλ, πνπ ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο 

δηαηεξνύζε ελδνηαζκνύο δηόηη ηα πξντόληα δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζην 

παξειζόλ, ηόηε έπξεπε λα απεπζπλζεί ζην πκβνύιην Πξνζθνξώλ θαη απηό λα 

πξνρσξήζεη ζε ζύζηαζε Ad-Hoc Σερληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηερληθνύ δεηήκαηνο. 

5. Οη Αηηεηέο πξνβάιινπλ επηπιένλ ηε ζέζε όηη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε 

ζηεξείηαη αηηηνινγίαο θαη δελ είρε πξνεγεζεί ηεο έθδνζεο ηεο ε δένπζα θαη 

αλαγθαία έξεπλα. 

6. Οη Αηηεηέο αλαθέξνπλ επηπξόζζεην ιόγν αθύξσζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο 

απόθαζεο, όηη ηα εκπιεθόκελα ζηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθά όξγαλα δελ 

ζπκκνξθώζεθαλ κε ηελ ππνρξέσζε πνπ ηνπο επηβάιιεη ην άξζξν 24 ηνπ πεξί 

Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Νόκνπ (Ν.158(Ι)/1999) λα ηεξνύλ άξηηα 

θαη ιεπηνκεξή πξαθηηθά. 

7. Η πξνζβαιιόκελε απόθαζε, ζπλερίδνπλ νη Αηηεηέο κε άιιν ιόγν 

αθύξσζεο, πιήηηεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ εθόζνλ ε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο 
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πξνζθνξάο ηνπο ήηαλ θαηά 11% θζελόηεξε από ηελ πξνζθνξά ηεο επηηπρνύζαο, 

ελώ παξάιιεια ήηαλ ζύκθσλε θαη πιεξνύζε όινπο ηνπο όξνπο πνπ είραλ ηεζεί κε 

ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

8. Οη Αηηεηέο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ηεο επηηπρνύζαο, ηζρπξίδνληαη όηη 

απηή δελ πιεξνύζε θαη/ή δελ ήηαλ ζύκθσλε κε νπζηώδεηο όξνπο ησλ εγγξάθσλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ιαλζαζκέλα ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζεώξεζε ηελ πξνζθνξά 

ηεο όηη ήηαλ εληόο πξνδηαγξαθώλ.  Δηδηθόηεξα νη Αηηεηέο, θάλνπλ αλαθνξά ζηνλ 

εηδηθό όξν 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο 5, ζηνλ όξν 8.3.2.4 ηνπ Μέξνπο Α ησλ εγγξάθσλ 

ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζηνλ όξν 3.1 θαη 4.1 ηνπ Δληύπνπ 5, ζηνλ όξν 4.1.2 ηνπ 

Δληύπνπ 5, ζηνλ όξν 4.1.5 ηνπ Δληύπνπ 5, ζηνπο όξνπο 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.13, 

ηνπ Δληύπνπ 5, ζηα Έληππα 5,6,7, ζηνλ όξν 12, θαη ζην ηερληθό θπιιάδην 2. 

9.  Καηαιεθηηθά νη Αηηεηέο ζέηνπλ ζέκα κε παξνπζίαζεο ησλ δεηγκάησλ κε 

απνηέιεζκα λα θαζηζηά αδύλαην ηνλ έιεγρν γηα ηελ ζπκκόξθσζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ πξνζθνξνδόηε κε ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ.  Αλαθέξνπλ όηη 

ζπλέπεηα ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα παξνπζηάζεη δείγκαηα πξνο 

επηζεώξεζε ε επίδηθε απόθαζε ζα πξέπεη λα αθπξσζεί, δηόηη είλαη αλέθηθηνο ν 

δηθαζηηθόο έιεγρνο. 

Με ηηο πην πάλσ ζέζεηο νη Αηηεηέο εηζεγνύληαη όπσο ε πξνζβαιιόκελε κε ηελ 

παξνύζα Πξνζθπγή απόθαζε ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρή, αθπξσζεί. 
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Γ. ΘΔΔΙ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή αληέθξνπζε, σο εμήο ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ Αηηεηώλ 

1. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ησλ Αηηεηώλ πεξί πιάλεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο όηαλ απηή απνθάζηδε γηα ηελ κε επηινγή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απαληά όηη άζθεζε ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, όπσο ήηαλ 

δηθαίσκα ηεο θαη δελ ππήξμε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα. 

Δηδηθόηεξα ηόζν γηα ην Δίδνο 3, όζν θαη γηα ην Δίδνο 4, θαη ζύκθσλα κε ηνλ όξν 

2.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, όξνη Δληνιήο - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ην νπνίν 

ηηηινθνξείηαη «Γείγκαηα Πξνκεζεπηή», ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξνρώξεζε ζε 

έιεγρν ησλ δεηγκάησλ πνπ ππέβαιαλ νη Αηηεηέο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

Ο πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ δεηγκάησλ, ζπλερίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, έπξεπε λα 

ήηαλ απζηεξόο, γηαηί ηα δεηνύκελα πξντόληα (ελδνθαθνί), ηνπνζεηνύληαη κέζα 

ζην κάηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο θαηαξξάθηε, αληηθαζηζηώληαο ηνλ 

θπζηθό θαθό ηνπ καηηνύ. Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κεηά ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ 

δεηγκάησλ θαηέιεμε, θαη γηα ηα δύν Δίδε, όηη δελ είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, αλαθέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, είρε θάζε δηθαίσκα λα 

ειέγρεη ηα δείγκαηα θαη ζηελ δηαδηθαζία απηή, παξαηεξήζεθε όηη ην πξντόλ πνπ 
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πξνζθέξζεθε δελ πιεξνύζε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. Παξαπέκπνληαο ζε 

ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε Αλαζέηνπζα, Αξρή, 

ζπκπιεξώλεη, όηη ε θξίζε ηεο δηνίθεζεο, σο θαιύηεξνο γλώζηεο θαη θξηηήο ησλ 

ηερληθώλ θαη εηδηθώλ ζεκάησλ, είλαη γεληθά αλέιεγθηε, εθηόο αλ δηαπηζησζεί 

πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα ή ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο ηεο δηνίθεζεο. (Megaimpex Tex Ltd v, Γημοκραηίας, Υπόζεζε 

370/2000 εκεξ. 14.5.2001, G.P. Iron and Wood Makers ν Γημοκραηίας, 

Σπλεθδηθαδόκελεο ππνζέζεηο 709/02 θαη 812/02 εκεξ. 31.3.2004). 

Δπίζεο παξαπέκπεη ζηελ Galatariotis Telecommunications Ltd ν. Γημοκραηίας, 

(1993) 4ΑΑΓ 1207, γηα λα αλαθέξεη όηη νη Αηηεηέο έρνπλ ην βάξνο ηεο απόδεημεο 

γηα λα πείζνπλ, όηη ε δηνίθεζε ππεξέβε ηα αθξαία όξηα ηεο δηαθξηηηθήο ηεο 

επρέξεηαο θαη όηη απηνί πιεξνύζαλ ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ησλ Αηηεηώλ γηα παξαβίαζε πξνλνηώλ ηεο 

ΚΓΠ 201/2007, όηη δειαδή ιαλζαζκέλα δελ πξνρώξεζαλ ζε ζύζηαζε Ad-Hoc 

ηερληθήο επηηξνπήο (Καλνληζκόο 20), ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθέξεη όηη ν 

Καλνληζκόο πξνζθέξεη κηα δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη ζηα πκβνύιηα 

Πξνζθνξώλ θαη όρη ππνρξέσζε.  Γελ θξίζεθε απαξαίηεην όπσο ζπζηαζεί Ad-Hoc 

επηηξνπή, εθόζνλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαηείραλ ηηο απαξαίηεηεο 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα λα δηελεξγήζνπλ ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ δεηγκάησλ. 
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3. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίπηεη θαη ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ Αηηεηώλ γηα 

αλαηηηνιόγεηε απόθαζε, θαζώο θαη γηα έιιεηςε δένπζαο έξεπλαο, αλαθέξνληαο 

όηη ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο αηηηνιόγεζε πιήξσο ηελ απόθαζε ηεο, ε νπνία 

ιήθζεθε κεηά ηελ δηεμαγσγή πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζηα δείγκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ 

κε ηελ πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαθσλεί θαη κε ηνλ ηζρπξηζκό ησλ Αηηεηώλ όηη ηα 

εκπιεθόκελα ζηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθά όξγαλα δελ ηεξνύζαλ άξηηα θαη 

ιεπηνκεξή πξαθηηθά, (άξζξν 24 ηνπ Ν.158(Ι)/1999). Σν πκβνύιην Πξνζθνξώλ, 

αλαθέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πηνζέηεζε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύζε θαη δελ απαηηείην λα ππάξμεη άιιε 

αηηηνινγία. 

ρνιηάδεη δε ηελ παξαπνκπή ησλ Αηηεηώλ ζε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, αλαθέξνληαο όηη απηέο αθνξνύζαλ ηελ ζπγθξόηεζε πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ην γεγνλόο όηη δελ ιήθζεθαλ θαζόινπ πξαθηηθά, ζε αληίζεζε κε 

ηελ παξνύζα πεξίπησζε (Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 3437, Φρσζαθής ν. Γημοκραηίας 

(2005) 3 Α.Α.Α. 550). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ησλ Αηηεηώλ όηη ηα πξντόληα ηνπο έηπραλ αξλεηηθήο 

αληηκεηώπηζεο από ηνπο ρξήζηεο, επεηδή δελ ήζειαλ λα δνθηκάζνπλ έλα λέν 
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πξντόλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξαπέκπεη ζηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο, όπνπ ηόζν γηα ην Δίδνο 3, όζν θαη γηα ην Δίδνο 4 αλαθέξεη: 

«Δλεξγνπνηώληαο ηνλ πην πάλσ όξν, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο δηελέξγεζε 

απζηεξό πνηνηηθό έιεγρν ησλ δεηγκάησλ, θαηά πόζν δειαδή ηα δείγκαηα 

πιεξνύζαλ ηνπο όξνπο πνπ είραλ δηαηππσζεί ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ». 

Δπνκέλσο, ζπλερίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο εμέηαζε ηα 

δείγκαηα πνπ ππέβαιαλ όινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Γηαθσλνύζα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή βξίζθεη θαη ν ηζρπξηζκόο ησλ Αηηεηώλ όηη ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε πιήηηεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ εθόζνλ ε ηηκή ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ήηαλ θαηά 11% θζελόηεξε από ηελ πξνζθνξά ηεο 

επηηπρνύζαο. Αλ ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ, αλαθέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ήηαλ 

εληόο πξνδηαγξαθώλ, ζα ηεο αλαηίζεην θαη ν δηαγσληζκόο. Δπνκέλσο, ην γεγνλόο 

όηη ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ γηα ηα Δίδε 3 θαη 4 ήηαλ θζελόηεξε, δελ ππνρξεώλεη 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή όπσο ηελ απνδερηεί, εάλ απηή δελ πιεξνί νπζηώδεηο όξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή απνξξίπηεη θαη ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ Αηηεηώλ όηη ε 

απόθαζε ηεο ιήθζεθε από όξγαλα πνπ δελ είραλ λόκηκε ζύλζεζε ή/θαη 

ζπγθξόηεζε θαη όηη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ ζπκκεηείραλ αλαξκόδηα 

πξόζσπα θαη/ή πξόζσπα ηα νπνία δελ είραλ δηθαίσκα λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο.  Οη Αηηεηέο θάλνπλ αλαθνξά ζηελ Γξ. παζηξή, ε νπνία ζπκκεηείρε 
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ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ, ελώ δελ ήηαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο.  

Δίλαη ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο όηη είρε θάζε δηθαίσκα ε Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο λα θαιέζεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν γηα παξνρή ζπκβνπιώλ ή 

επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ.  Παξαπέκπεη δε ζηνλ Καλνληζκό 

20(4) ηεο ΚΓΠ 201/2007, ν νπνίνο αλαθέξεη: 

«Τα Σπκβνύιηα πξνζθνξώλ, νη Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο νη Γηαρεηξηζηηθέο 

Δπηηξνπέο έρνπλ εμνπζία λα θαινύλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπο νπνηνπζδήπνηε 

θξίλνπλ ζθόπηκν γηα παξνρή ζπκβνπιώλ ή επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο 

εηδηθόηεηαο ηνπο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ νξζή ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπο.» 

πλεπώο, ζπλερίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ε Γξ. παζηξή δελ ζπκκεηείρε παξάλνκα 

ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο.  Κιήζεθε σο εηδηθόο, αθνύ πξαγκαηνπνηεί ην 25% 

ηνπ αξηζκνύ ησλ επεκβάζεσλ πνπ γίλνληαη παγθύπξηα, γηα λα δώζεη ηελ άπνςή 

ηεο. 

Απνξξίπηεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν ηζρπξηζκόο ησλ Αηηεηώλ γηα 

παξαβίαζε νπζησδώλ όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ από ηελ πξνζθνξά ηεο επηηπρνύζαο,  

επηθαινύκελε πάγηα λνκνινγηαθή αξρή όηη πξνζθνξνδόηεο ν νπνίνο δελ πιεξνί 

νπζηώδεηο όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηεξείηαη ελλόκνπ ζπκθέξνληνο λα πξνζθύγεη 

θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηεο πξνζθνξάο, έζησ θαη αλ ε επηηπρνύζα 

παξνπζηάδεη νπζηώδε απόθιηζε από όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. (Tasni Enviro Ltd 

και Κ.Γ. μέζω Υποσργείοσ Δργαζίας και Κοινωνικών Αζθαλίζεων, Τμήμα 
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Δπιθεώρηζης Δργαζίας, Υπόζεζε 2289/2006, Multiklima Malliotis Eng. Ltd ν. 

Γημοκραηίας (2002) 3 Α.Α.Γ. 401). 

Καηαιήγεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ ζέζε όηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ κόλν νη 

ηζρπξηζκνί ησλ Αηηεηώλ γηα ηνλ δηθό ηνπο απνθιεηζκό θαη δελ λνκηκνπνηείηαη 

όπσο πξνζβάιεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ επηηπρνύζα. 

Γηα όινπο ηνπο πην πάλσ ιόγνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δεηά όπσο ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε επηθπξσζεί. 

Δ. ΑΠΟΦΑΗ 

Θεσξνύκε ζθόπηκν, ιόγσ ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμέηαζε ηεο Πξνζθπγήο, λα εμεηάζνπκε πξώηα ηνλ ηζρπξηζκό ησλ Αηηεηώλ γηα 

παξάλνκε ζύλζεζε/ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη ζπκκεηνρή ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ αλαξκόδησλ πξνζώπσλ ηα νπνία δελ είραλ δηθαίσκα 

λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο. 

Από κειέηε ησλ πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, εκεξνκελίαο 21.11.2014 

θαη 3.12.2014, ηεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο εκεξνκελίαο 3.12.2014 θαη ησλ 

πξαθηηθώλ ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζθνξώλ εκεξνκελίαο 11.12.2014, θαηαιήγνπκε 

ζηα πην θάησ: 
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1. ηηο 21.11.2014 ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο δήηεζε παξάηαζε ζηνλ ρξόλν 

αμηνιόγεζεο, γηα λα δνθηκαζηνύλ δείγκαηα ησλ ελδνθαθώλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο ABBOTT, γηα ηα Δίδε 3 θαη 4, ζαλ απνηέιεζκα θάπνησλ ελδνηαζκώλ 

πνπ είραλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. εκεηώλνπκε όηη σο κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο είραλ δηνξηζηεί νη: Γξ. Υξίζηνο Μαπξνκκάηεο, 

Γηεπζπληήο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν. Λεκεζνύ, Γξ. Μελάο Πίπεο, Ιαηξηθόο 

Λεηηνπξγόο 1
εο

 Σάμεο, ΝΑΜ ΙΙΙ θαη Υξπζηάιια Μηραήι, Αλώηεξε Ννζειεπηηθή 

Λεηηνπξγόο. 

ην πξαθηηθό, δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηελ αλάγθε γηα παξνπζία  

νπνηνπδήπνηε γηα παξνρή ζπκβνπιώλ ή επεμεγήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νξζήο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο (Καλνληζκόο 20(4), ηεο ΚΓΠ 201/2007) θαηά ηελ 

δηαδηθαζία εμέηαζεο δεηγκάησλ, όπσο ηζρπξίζηεθε ελώπηόλ καο ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

2. ηηο 3.12.2014, ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό πνπ βξίζθεηαη ζην Γηνηθεηηθό 

Φάθειν, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν αξ. 117 ηεο 

Γηεύζπλζεο Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  Η ζπλεδξίαζε 

έγηλε ζηηο 11.00 π.κ. θαη παξόληεο ήηαλ όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

(Γξ. Μαπξνκκάηεο, Γξ. Πίπεο θαη θα Μηραήι).  ηα πξαθηηθά θαηαγξάθνληαη, 

αλάκεζα ζε άιια, ζε ζρέζε κε ηα είδε 3 θαη 4 ηα εμήο: 
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«Τα κέιε ηεο επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, αθνύ δνθίκαζαλ ζε θιηληθή εθαξκνγή 

ηνπο ελδνθαθνύο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ABBOTT, πνπ πξόζθεξε ηελ 

ρακειόηεξε ηηκή, θαηέιεμαλ ζηα αθόινπζα: 

[…] 

Καη δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο ησλ εηδηθεπόκελσλ ηαηξώλ ζηελ θιηληθή ηνπ 

ΝΑΜ ΗΗΗ, θαζηζηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ελζέηε, πξνβιεκαηηθό.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ ελδνθαθνύ από ηνλ ελζέηε δηόηη ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο πήμε ηεο «Εηλείνπ Εώλεο».  

 […] 

Γηα ην είδνο 4 […] αθνύ αθνινπζήζεθαλ νη ππνδεηθλπόκελνη θαλνληζκνί από 

ηα ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, ν ελδνθαθόο δελ 

απειεπζεξώζεθε από ηνλ ελζέηε.» 

Κακία αλαθνξά γηα ζπκβνπιεπηηθή ή επεμεγεκαηηθή παξνπζία, νπνηνπδήπνηε, 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θιηληθήο εθαξκνγήο ησλ ελδνθαθώλ.  Σίζεηαη θαη ην 

εξώηεκα, πόηε θαη πνύ έγηλε ε θιηληθή εθαξκνγή ησλ δεηγκάησλ θαη αλ ηεξήζεθαλ 

πξαθηηθά γη’ απηή ηελ πξάμε. 

3. ην έγγξαθν πνπ ηηηινθνξείηαη «Έθζεζε Αμηνιόγεζεο – Πξαθηηθά» κε 

εκεξνκελία θαη πάιη 3.12.2014, ζε ζρέζε κε ηα Δίδε 3 θαη 4, θαηαγξάθνληαη 

αλάκεζα ζε άιια ηα πην θάησ: 

 «Αλαθέξεηαη όηη, ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηνλ Δηδηθό όξν 15 

ηνπ Δληύπνπ 5 ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ δεηήζεθε όπσο: «Να 

ππνβιεζνύλ έμη (6) ελδεηθηηθά δείγκαηα γηα θάζε είδνο.  Τα δείγκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε. [...]  
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 Δλεξγνπνηώληαο ηνλ πην πάλσ όξν, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, δηελέξγεζε 

απζηεξό πνηνηηθό έιεγρν ησλ δεηγκάησλ […] 

 Γηα ην ελ ιόγσ είδνο 3[...] θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ ζηνλ θιηληθό 

ρώξν από ηνλ Γξ. Πίπε θαη Γξ. Μαπξνκκάηε, νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη ρξήζηεο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ, θαζώο επίζεο 

θαη από ηε Γξ. Σπαζηξή (Οθζαικίαηξν ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ΝΑΜ 

ΗΗΗ) παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ: 

 [...] 

Καηά ζπλέπεηα ζεσξείηαη όηη δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη. 

Ωο εθ ηνύηνπ ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο εηζεγείηαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ Δίδνπο 

3 ζηνπο Τ2 (A. Potamitis Medicare Ltd) […] 

 [...]  

Γηα ην ελ ιόγσ είδνο 4 [...]θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ ζηνλ θιηληθό 

ρώξν από ηνλ Γξ. Πίπε θαη Γξ. Μαπξνκκάηε, νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη ρξήζηεο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ, θαζώο επίζεο 

θαη από ηε Γξ. Σπαζηξή (Οθζαικίαηξν ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ΝΑΜ 

ΗΗΗ) παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ: 

 Όζνλ αθνξά ηα δείγκαηα πνπ πξνζθέξζεθαλ από ηελ Δηαηξεία Evresis 

Medical Ltd, αληηπξόζσπν ηε θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ABBOT, 

παξνπζίαζε πξόβιεκα θαηά ηελ έλζεζε ηνπ ελδνθαθνύ […] 

 Ωο εθ ηνύηνπ ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο εηζεγείηαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ είδνπο 

4 ζην Τ2 (A. Potamitis Medicare Ltd) […]». 

Από ηα πην πάλσ απνζπάζκαηα παξαηεξνύκε ηελ εμήο αληίθαζε:  Δλώ ην 

πξαθηηθό αλαθέξεη όηη «Τα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, αθνύ δνθίκαζαλ ζε 

θιηληθή εθαξκνγή ηνπο ελδνθαθνύο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ABBOTT […]» 

ζηελ «Έθζεζε Αμηνιόγεζεο – Πξαθηηθά» κε ηελ ίδηα εκεξνκελία αλαθέξεηαη όηη 
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«θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ ζηνλ θιηληθό ρώξν από ηνλ Γξ. Πίπε θαη Γξ. 

Μαπξνκκάηε, νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη ρξήζηεο ησλ 

δεηνύκελσλ εηδώλ, θαζώο επίζεο θαη από ηε Γξ. Σπαζηξή (Οθζαικίαηξν ηεο 

Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ΝΑΜ ΗΗΗ)». 

Αθνύ ε Υξπζηάιια Μηραήι, πληνλίζηξηα ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο απνπζίαδε 

από ηελ θιηληθή εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ θαη δελ θαίλεηαη από ην πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο λα ελεκεξώζεθε γηα ηα δεδνκέλα ηεο θιηληθήο εμέηαζεο, 

πώο θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα πεξί ησλ δεηγκάησλ θαη ζπλππόγξαςε ηελ 

εηζήγεζε πξνο ην πκβνύιην Πξνζθνξώλ;     

Γηα πξώηε θνξά ζηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο εκεξ. 3.12.2014  

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Γξα παζηξή θαη ζηελ παξνπζία ηεο θαηά ηελ «αμηνιόγεζε 

ησλ δεηγκάησλ ζηνλ θιηληθό ρώξν».  Η Γξ παζηξή είλαη παξνύζα θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε, θαη δελ θαίλεηαη λα απνρσξεί πξηλ ηελ δηακόξθσζε ησλ εηζεγήζεσλ 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο.  Αληίζεηα, εύινγα κπνξεί λα εμαρζεί όηη ζπκκεηείρε 

ζηε δηακόξθσζε ηεο αμηνιόγεζεο θαη ησλ εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο. 

Οη Γεληθέο Αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ δξάζε ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο πεξηέρνληαη ζηνλ Ν.158(Ι)/1999. ην Μέξνο IV (Σα 

πιινγηθά Γηνηθεηηθά Όξγαλα), ζην άξζξν 21, θαηαγξάθνληα ηα πην θάησ: 
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«(1) Τν ζπιινγηθό όξγαλν πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη κε λόκηκε ζύλζεζε.  Γελ 

είλαη λόκηκα ζπληεζεηκέλν, αλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξίζηαηαη πξόζσπν πνπ 

δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ην λόκν, έζησ θαη αλ δελ έιαβε κέξνο ζηελ 

ςεθνθνξία, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ππάιιειν πνπ είλαη αξκόδην γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

(2) Γελ ζπληζηά θαθή ζύλζεζε ηνπ νξγάλνπ ε παξνπζία ζηε ζπλεδξία ηνπ 

ζπιινγηθνύ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ αξκόδησλ ππεξεζηαθώλ ή άιισλ πξνζώπσλ 

κε ζθνπό ηελ παξνρή θαηαηνπηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ ή ηελ πξνζαγσγή 

ζηνηρείσλ, εθόζνλ απηά απνρσξήζνπλ πξηλ από ηε δηαβνύιεπζε γηα ιήςε ηεο 

απόθαζεο.» 

ηνλ Καλνληζκό 9 ησλ πεξί ηνπ πληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηώλ Καλνληζκώλ, ΚΓΠ 

201/2007, ζην Σκήκα 3 - «Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο», πξνλνείηαη όηη:   

«(1) […] ε κειέηε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ αλαηίζεηαη ζε ηξηκειή 

ηνπιάρηζηνλ κόληκε ή πξνζσξηλή γηα ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο πνπ δηνξίδεηαη, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ, από ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή από εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν 

ηνπ. 

[…] 

(3) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο επζύλεηαη γηα- 

[...] 

 (β)(ii) Tελ εηνηκαζία ηεο εκπεξηζηαησκέλεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο, πνπ 

απνζηέιιεηαη ζην αξκόδην Σπκβνύιην Πξνζθνξώλ, κέζσ ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.» 

ην Σκήκα 7 – ύζηαζε Ad-Hoc Σερληθώλ Δπηηξνπώλ θαη ζπκκεηνρή 

εκπεηξνγλσκόλσλ θαη άιισλ εηδηθώλ ν Καλνληζκόο 20 πξνλνεί όηη: 
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(4) Τα Σπκβνύιηα Πξνζθνξώλ, νη Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο θαη νη 

Γηαρεηξηζηηθέο Δπηηξνπέο έρνπλ εμνπζία λα θαινύλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπο 

νπνηνπζδήπνηε θξίλνπλ ζθόπηκν γηα παξνρή ζπκβνπιώλ ή επεμεγήζεσλ ζε 

ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ νξζή 

ιήςε ησλ απνθάζεώλ ηνπο». 

Δπηπιένλ πινύζηα είλαη θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία.  Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ην πην 

θάησ απόζπαζκα από ηελ Μσρούλλα Τζολιά ν. Γήμοσ Πέγειας (2002) 4 Α.Α.Γ. 

213: 

«Ζ θαθή ζπγθξόηεζε ηνπ απνθαζίζαληνο ή γλσκνδνηήζαληνο ζπκβνπιίνπ 

ζπληζηά ιόγν αθπξώζεσο αλαγόκελν ζηε δεκόζηα ηάμε θαη κπνξεί λα 

εμεηαζζεί θαη απηεπαγγέιησο από ην Γηθαζηήξην. Όπσο ηνλίζζεθε ζηελ 

ππόζεζε Πανεπιζηήμιο Κύπροσ ν. Κωνζηανηίνοσ κ.ά. (1994) 3 Α.Α.Γ. 145, 

ζηε ζει. 155: 

«Σύκθσλα κε ηε γεληθή αξρή πνπ δηέπεη ηε ζύλζεζε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 

ηεο Γηνίθεζεο, ζηε ζπλεδξία - ζύζθεςε πνπ ιακβάλεηαη απόθαζε δελ 

επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

κεηαμύ ησλ κειώλ θαη ηεο ςεθνθνξίαο γηα ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, 

πξόζσπα πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε, ζύκθσλα κε ην Νόκν, ζπγθξόηεζή 

ηνπο - (βι., κεηαμύ άιισλ, Gavriel v. Republic (Minister of Education) 

(1967) 3 C.L.R. 638, 646-647, Aristides v. Republic (1986) 3 C.L.R. 466, 

474, Πεηρίδης ν. Αρτής Βιομητανικής Καηαρηίζεως Κύπροσ (1989) 3(Β) 

Α.Α.Γ. 933, Φ" Βαζιλείοσ ν. Κσπριακού Οργανιζμού Αθληηιζμού (1991) 4 

Α.Α.Γ. 1005).» 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κπνξνύζε, αλά πάζα ζηηγκή, 

αμηνπνηώληαο ηνλ Καλνληζκό 20(4) ηεο ΚΓΠ 201/2007 λα θαιέζεη ηελ Γξα 

παζηξή γηα παξνρή ζπκβνπιώλ ή επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηεο, 

πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ, όρη όκσο λα 
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δηελεξγήζεη ηελ αμηνιόγεζε όπσο έπξαμε, αθνύ δελ είρε δηνξηζηεί σο κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, νύηε σο κέινο Ad-Hoc Σερληθήο Δπηηξνπήο. 

Από ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο γηα πξόζθιεζε πξνο ηελ θα παζηξή.  Καη 

αλ αθόκε απηό κπνξεί λα θξηζεί όηη δελ ήηαλ απαξαίηεην ή δελ πξνλνείηαη από ηνλ 

ζρεηηθό Καλνληζκό, γηα ηνλ νπνίν δελ εληνπίζηεθε θακηά αλαθνξά ζηα πξαθηηθά 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, δελ κπνξνύκε λα παξαγλσξίζνπκε ηελ παξνπζία ηεο 

θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ, όπνπ θαίλεηαη λα έρεη ζπλδηακνξθώζεη κε ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηελ ηειηθή ηνπο εηζήγεζε γηα ηα Δίδε 3 θαη 4. 

πλεπώο, θξίλνπκε σο παξάλνκε ηόζν ηε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

όζν θαη ηελ έθζεζε ηεο, ε νπνία ηειηθά πηνζεηήζεθε από ην πκβνύιην 

Πξνζθνξώλ. Ωο εθ ηνύηνπ ε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζθνξώλ αλαπόθεπθηα 

νδεγείηαη ζε αθπξόηεηα.   

Παξά ηελ πην πάλσ θαηάιεμε καο, θξίλνπκε ζθόπηκν ππό ηύπν ζρνιίνπ λα 

ζεκεηώζνπκε  γηα κηα αθόκε θνξά ηελ κε θύιαμε ησλ δεηγκάησλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ γηα αμηνιόγεζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία κε θύιαμε, 

θαίλεηαη όηη ζηεξεί ηε δπλαηόηεηα επαλεμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ.  Η αλαθνξά καο 

ζηελ Πξνζθπγή αξ. 15/2014, A. Papaetis Medical Co Ltd ν. Υποσργείοσ Υγείας, 

βξίζθεη θαη εδώ εθαξκνγή. 
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«Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηελ παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα 

θξαηήζεη κεξηθά από ηα δείγκαηα γηα ζθνπνύο επηζεώξεζεο ηνπο από ηνπο 

Αηηεηέο θαη παξνπζίαζεο ηνπο ελώπηνλ καο, ηδηαίηεξα ελόςεη ηεο απόξξηςεο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  Θεσξνύκε ηε δηθαηνινγία όηη θαηά ηελ ηερληθή 

αμηνιόγεζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηα 25 δείγκαηα  κε ηθαλνπνηεηηθή θαη 

αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα απνθεύγνληαη ηέηνηεο ελέξγεηεο.»  

 

Δλόςεη όισλ ησλ πην πάλσ απνθαζίδνπκε νκόθσλα όηη ε παξνύζα Πξνζθπγή 

επηηπγράλεη θαη ε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αθπξώλεηαη. 


