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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. 21/2015 

 

Η παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο («ε Αλαζέηνπζα Αξρή») ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ 

Πξνζθπγή κε αξηζκφ 21/2015 αλαθνξηθά κε ην «Μίλη Δηαγσληζκό γηα ην 2
ν
 24κελν 

ηεο Σπκθσλίαο Πιαίζην γηα ηελ Πξνκήζεηα Ιαηξηθώλ θαη άιισλ Αλαισζίκσλ».   

 

ηηο 19.3.2015 ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνίεζε ζηνπο Αηηεηέο πξνθαηαξθηηθή 

ελεκέξσζε γηα ηελ απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα 16,  

 

«Σην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο 15 από ηα πξντόληα πνπ πξόζθεξαλ 

θξίζεθαλ εθηόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Σηε ζπλέρεηα ζηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιόγεζε, ε πξνζθνξά ζαο απνξξίθζεθε σο αθξηβόηεξε.  Παξακέλεηε όκσο σο 

πξώηνο επηιαρόληαο πξνζθνξνδόηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα.   

 

Σαο επηζπλάπηεηαη Πίλαθαο ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη επηηπρόληεο θαη 

επηιαρόληεο πξνζθνξνδόηεο καδί κε ηε ζπλνιηθή ηνπο πξνζθεξζείζα ηηκή γηα 

ζθνπνύο ζύγθξηζεο, γηα όιεο ηηο νκάδεο.  Επίζεο ζαο επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο κε 

ηα πξντόληα ηεο νκάδαο 16 πνπ θξίζεθαλ εθηόο πξνδηαγξαθώλ, ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθνληαη θαη νη ιόγνη απόξξηςεο ηνπο».   

 

Οη Αηηεηέο θαηά ηελ ελψπηνλ καο δηαδηθαζία δήηεζαλ ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ επεηδή ε πξνζθνξά ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα 16 αμηνινγήζεθε 
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εζθαικέλα.  πγθεθξηκέλα, ελψ δχν απφ ηα είδε πνπ πξφζθεξαλ ζα έπξεπε λα 

ζεσξεζνχλ σο κε ζπκβαηά θαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ, θξίζεθαλ εληφο πξνδηαγξαθψλ.  

Η αμηνιφγεζε αλέθεξαλ πνπ έγηλε γηα απηά δεδνκέλνπ φηη δελ δεηήζεθαλ πεξαηηέξσ 

ζηνηρεία γηα λα γίλεη ζσζηή ζχγθξηζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξζεθαλ κε ηα 

πξντφληα πνπ θαηαθπξψζεθαλ πξηλ απφ δχν ρξφληα ζηελ εηαηξεία Medisell, είλαη 

εζθαικέλε.  Δάλ, ηζρπξίδνληαη, ηα δχν είδε πνπ πξνζθέξζεθαλ θαη εζθαικέλα 

θξίζεθαλ φηη είλαη εληφο πξνδηαγξαθψλ δελ ιακβάλνληαλ ππφςε, ε πξνζθνξά ηνπο ζα 

ήηαλ θζελφηεξε.  πλεπψο θαηαιήγνπλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε είλαη εζθαικέλε 

ε δε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ δηθαηνινγείηαη ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

πξφθιεζε ζε απηνχο δεκηάο.   

 

Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε είλαη ε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν εθπξφζσπνο ηεο 

νπνίαο ηφληζε φηη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε 

ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ.  Γελ ζπληξέρεη αλέθεξε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 24(2) ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγψλ ζηνλ Σνκέα ηεο χλαςεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Νφκνπ, Ν. 104(Ι)/2010. Δηδηθφηεξα αλέθεξε δελ 

πηζαλνινγείηαη ζνβαξά παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ αθνχ ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο 

ησλ Αηηεηψλ έγηλε ζηε βάζε φζσλ νη ίδηνη ππέβαιαλ.  Δθφζνλ ηζρπξίζηεθε κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο πξφβαιαλ φηη πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δελ είλαη δπλαηφλ εθ ησλ πζηέξσλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ νξζφηεηα ηεο 

θξίζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη κέξνο φζσλ ππέβαιαλ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ.   

 

Πεξαηηέξσ, ππνζηήξημε φηη νη Αηηεηέο κε φζα πξνβάιινπλ δελ έρνπλ θαηαδείμεη 

ελδερφκελε έθδειε παξαλνκία ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε έθδνζε ησλ πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ.  Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο αλέθεξε απφ ηελ ηπρφλ έθδνζε ησλ πξνζσξηλψλ 
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κέηξσλ, δεδνκέλνπ φηη ν φγθνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πξντφλησλ ε νπνία αθνξά 

ηεηξαθφζηα ζαξάληα ελλέα (449) είδε ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ, είλαη πνιχ πην κεγάιεο 

απφ φηη εάλ δελ εθδνζνχλ. Σπρφλ ρνξήγεζε ηνπο πξφζζεζε ζα δεκηνπξγήζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ παξά ηελ 

ελαιιαθηηθή επηινγή εμαζθάιηζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ κέξνπο φζσλ Αξρψλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ είδνπο απηνχ κε δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο.  Η 

ελαιιαθηηθή επηινγή, ππέβαιε, πέξα απφ ηελ δηνηθεηηθή δαπάλε, δεκηνπξγεί ιφγσ 

ησλ κηθξφηεξσλ αγνξψλ ην ελδερφκελν ηα πξντφληα λα αγνξάδνληαη ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο.  Γηα ηνπο Αηηεηέο θαηάιεμε, ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην κφλν ην νπνίν ζα 

ηνπο ζηεξήζεη είλαη ην θέξδνο ην νπνίν ζα είραλ θαη ην νπνίν φκσο δελ ζπληζηά 

αλεπαλφξζσηε δεκηά.   

 

Σέινο ν εθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έζεζε δήηεκα κε χπαξμεο ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο ησλ Αηηεηψλ.  Γελ είλαη δπλαηφλ πξφζζεζε νη Αηηεηέο λα πξνζβάινπλ 

κέξνο απφθαζεο επλντθήο γηα απηνχο νχηε εθκεηαιιεπφκελνη εθ ησλ πζηέξσλ ηελ 

πξφλνηα ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην γηα δπλαηφηεηα πξνζθνξνδφηεζεο κέρξη ηνπ 80% 

ησλ πξντφλησλ ηεο ζρεηηθήο νκάδαο λα ακθηζβεηνχλ ηελ απφθαζε απνδνρήο κέξνπο 

ησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ λα ηνπο θαηαθπξσζνχλ ηα ππφινηπα πξντφληα ηεο ζρεηηθήο 

νκάδαο.   

 

Έρνπκε εμεηάζεη κε κεγάιε πξνζνρή ηα φζα ηέζεθαλ ελψπηνλ καο.  Γελ ζα 

εμεηάζνπκε ην βάζηκν ή φρη ηεο πξνζθπγήο ησλ Αηηεηψλ ζην παξφλ ζηάδην.  Όπσο 

έρεη αλαθεξζεί ζηελ Τπ. Κοιν. Poseidon Grand Marina of Paphos κ.α. v. Cybarco 

Plc κ.α. (2009) 3 ΑΑΔ 513 ην ζέκα ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ζπλαξηάηαη κε ηελ 

νπζία ηεο πξνζθπγήο θαη δελ είλαη νξζφ λα θξίλεηαη εθ πξννηκίνπ φπσο θαη ην ζέκα 

θαη ηεο έθδειεο παξαλνκίαο, θαζφζνλ απηφ ζπλαξηάηαη πξνο ηελ νπζηαζηηθή 
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δηάγλσζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ ζπλεπεηψλ παξάβαζεο ηνπο.  Σν ζέκα 

ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο φπσο θαη ηεο παξάβαζεο ηνπ δηθαίνπ ην αθήλνπκε αλνηθηφ 

γηα απφθαζε θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο θπξίσο πξνζθπγήο.   

 

Αθνχ ζπλππνινγίζακε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα φια ηα 

ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ θαη ηδηαίηεξα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ εδψ 

έρεη ζπγθεθξηκελνπνηεζεί απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ αλάγθε 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ κεγάινπ αξηζκνχ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ, θξίλνπκε φηη νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εάλ εθδνζνχλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηα 

νθέιε ηνπο.   

 

Ωο εθ ηνχηνπ απνθαζίδνπκε νκφθσλα ηελ κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζην δηαγσληζκφ κε αξ. 

πκθσλία Πιαίζην ΓΛ 3/2012.   


