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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. 48/2014 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 

48/2014 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό αξ. 90/2014 κε ηίηιν «Προζθορά για ηην 

Προμήθεια Ανηινεοπλαζμαηικών και Ανοζορρσθμιζηικών Φαρμάκφν».  Η Πξνζθπγή 

αθνξά κόλν ην Δίδνο 4, δειαδή ηε πξνκήζεηα «Imatinib (as mesylate)» θαη κε απηήλ 

δεηείηαη αθύξσζε ηεο απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κελ ηξνπνπνηήζεη ηνπο 

όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ έηζη ώζηε λα εμαηξείηαη ε ρξήζε «Imatinib» γηα ηε ζεξαπεία 

αζζελώλ κε GIST. 

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 4.8.2014 πιεξνθόξεζε ηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ 

Μέηξσλ. 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ αλάθεξε όηη αηηείηαη ηε 

ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ, ζηε βάζε ηνπ όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε 

ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ θαη παξέπεκςε ζηα όζα αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο 

Πξνζθπγήο.  ύκθσλα κε ηνπο Αηηεηέο ε ρξήζε ηεο νπζίαο «Imatinib» γηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεξαπεία ζε αζζελείο κε GIST πξνζηαηεύεηαη από Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο θαη ην ζέκα 

ηεο παξνύζαο Πξνζθπγήο είλαη αθξηβώο ην ίδην κε εθείλν ηεο Πξνζθπγήο αξ. 33/2014 

πνπ εθθξεκεί ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ.  ε εθείλε ηελ 

Πξνζθπγή ζεκείσζαλ νη Αηηεηέο απέζπξαλ ην αίηεκα ηνπο γηα Πξνζσξηλά Μέηξα ιόγσ 

ηνπ επείγνληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ εθείλνπ, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη 

ζηελ παξνύζα πεξίπησζε.  ύκθσλα θαη κε ηα όζα έρεη δειώζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

ππάξρνπλ απνζέκαηα κέρξη θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015 θαη ζπλεπώο δελ ηίζεηαη ζέκα 

βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  Δλ πάζε πεξηπηώζεη, θαηέιεμαλ, είλαη έηνηκνη εάλ 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή δειώζεη όηη δελ πξνηίζεηαη λα ρνξεγήζεη ην «Imatinib» ζε αζζελείο 

κε GIST λα κελ επηκέλνπλ ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ θαη όηη ζα απνζύξνπλ 

ηελ Πξνζθπγή.   
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Οη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δήισζαλ όηη δελ ακθηζβεηνύλ ηελ ύπαξμε ηνπ 

δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο θαη ό,ηη απηό πξνζηαηεύεη θαη ζεσξνύλ αρξείαζην λα δώζνπλ 

νπνηαδήπνηε γξαπηή δήισζε όηη δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην «Imatinib» ζε αζζελείο κε 

GIST.  Δπίζεο ζεκείσζαλ όηη «οι Φαρμακεσηικές Υπηρεζίες θέροσν ένζηαζη ζηην 

έκδοζη ηοσ προζφρινού μέηροσ λόγφ Δημοζίοσ Σσμθέρονηος αθού οποιαδήποηε 

παράηαζη ζηην σπογραθή ηης ζύμβαζης, ζσνεπάγεηαι επιπλέον ηαλαιπφρία ηφν 

αζθενών για μεγάλο τρονικό διάζηημα λόγφ έλλειυης ηφν θαρμάκφν, με ζοβαρές 

ζσνέπειες ζηην σγεία ηοσς και ζημανηική οικονομική επιβάρσνζη με περίοδο οικονομικής 

κρίζης.» 

 

Έρνπκε εμεηάζεη όια όζα ηέζεθαλ ελώπηνλ καο ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε ησλ 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ θαη ηδηαίηεξα ηε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο όηη ε θαζπζηέξεζε 

ζηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζα πξνθαιέζεη έιιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ κε 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ αζζελώλ, όπσο θαη όηη κε ηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ 

«Imatinib» δελ ππάξρεη πξόζεζε παξαβίαζεο ησλ λόκσλ θαη θαλνληζκώλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο.  

 

Θεσξνύκε αρξείαζην λα εθδώζνπκε Πξνζσξηλό Μέηξν κε ζθνπό λα εκπνδίζνπκε, 

ζηελ βάζε ππνςίαο γηα παξαβίαζε ηνπ δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο, ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ε νπνία εμ΄ νξηζκνύ πξέπεη λα ζέβεηαη ηνπο Νόκνπο θαη ηνπο Καλνληζκνύο, λα 

κελ ην παξαβηάζεη.  

 

Έρνπκε θαηαιήμεη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

όηη δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε ηνπο.  εκεηώλνπκε ηέινο, παξόιν πνπ δελ ηέζεθε 

από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ εμεηάδεηαη ζην παξόλ ζηάδην, όηη είλαη ηνπιάρηζηνλ 

παξάδνμν νη Αηηεηέο λα πξνζβάιινπλ όξν ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξάιιεια λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηόλ ππνβάιινληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο.   
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Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη πην πάλσ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηε κε ρνξήγεζε ησλ 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζην δηαγσληζκό αξ. 90/2014.   

 


