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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. 33/2014 

 

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 33/2014 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό 79/2014 κε ηίηιν «Προσφορά για 

Προμήθεια Imatinib για Κάλυψη Άμεσων Αναγκών».   

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 17.6.2014 πιεξνθόξεζε ηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ, ζέζε πνπ ππνζηήξημε θαη θαηά ηελ 

ελώπηνλ καο δηαδηθαζία.  Αληίζεηε ήηαλ ε ζέζε ηνπ δηθεγόξνπ ησλ Αηηεηώλ 

ζηε βάζε ησλ ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο.  ηε 

ζπλέρεηα όκσο κε επηζηνιή ηνπ ζεκεξηλήο εκεξνκελίαο 23.6.2014 απέζπξε ην 

αίηεκα ηνπ γηα ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ. 

 

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. εκεηώλνπκε όηη ζύκθσλα κε 

ηνπο Αηηεηέο ε ρξήζε ηεο νπζίαο Imatinib γηα ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία 

πξνζηαηεύεηαη από Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο. Έρνπκε θαηαιήμεη 

ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα όια ηα 

ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ όηη 
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δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε ηνπο.  Γηα ηελ πην πάλσ θαηάιεμε καο δελ 

έρνπκε παξαβιέςεη ην γεγνλόο όηη ν Γηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ κε επηζηνιή ηνπ 

ζεκεξηλήο εκεξνκελίαο δελ επηκέλεη ζηελ έθδνζε ηνπο. Παξακέλεη βέβαηα 

αλνηρηό ην δήηεκα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ ην 

νπνίν ζα εμεηάζνπκε όηαλ έρνπκε ελώπηνλ καο όια ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνύ.  

 

Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη πην πάλσ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηε κε 

ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζην δηαγσληζκό αξ. 79/2014 κέρξη ηελ 

έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο 

Πξνζθπγήο 33/2014. 


