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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. 41/2013 
 

Ζ παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε 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 41/2013 πνπ θαηαρσξήζεθε 

ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Η)/2010 

αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό .Τ. 170/2012 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεηξεηώλ Γιπθόδεο 

Αίκαηνο θαη Αληηδξαζηεξίσλ ζε Ταηλίεο».   

 

Καηά ηελ ελώπηόλ καο δηαδηθαζία ν Γηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ 

ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο Πξνζθπγήο θαη όηη 

δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν αξλεηηθά ην δεκόζην ζπκθέξνλ, αθνύ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ θαη κε ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, από ηνπο ίδηνπο.  ύκθσλα κάιηζηα κε δηθνύο ηνπο ππνινγηζκνύο νη 

πνζόηεηεο πνπ ζα πξνκεζεύζνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα αξθέζνπλ γηα έμη κήλεο. 

Παξάιιεια δε, ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκηά ζηα ζπκθέξνληα ησλ Αηηεηώλ. 

Από πιεπξάο ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε γξαπηό ζεκείσκά ηεο πνπ θαηαηέζεθε από 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο δειώλεη όηη «[…] νη Φαξκαθεπηηθέο Υπεξεζίεο θέξνπλ έλζηαζε 

ζηελ έθδνζε ηνπ πξνζσξηλνύ κέηξνπ ιόγσ Δεκνζίνπ Σπκθέξνληνο αθνύ νπνηαδήπνηε 

παξάηαζε ζηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζπλεπάγεηαη επηπιένλ ηαιαηπσξία ησλ 

αζζελώλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ιόγσ έιιεηςεο ή κεησκέλσλ απνζεκάησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο, κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο».   
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Πξνο ππνζηήξημε ηεο έλζηαζήο ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζεκεηώλεη πεξαηηέξσ πσο «Η 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάζεζε ζύκβαζεο έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζνβαξή έιιεηςε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο κε 

απνηέιεζκα νη Φαξκαθεπηηθέο Υπεξεζίεο λα έρνπλ εμαλαγθαζηεί λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηαηληώλ κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ θαη 

κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο από ηνλ πξνεγνύκελν πξνκεζεπηή θάησ από κνλνπσιηαθό 

θαζεζηώο γηα θάιπςε αλαγθώλ γηα ιηγόηεξν από ηξεηο κήλεο».  Γίδεη θαη ζεκεηώλεη 

πξόζζεηα ην ζεκαληηθό πνζό ησλ USD133.998,80 ην νπνίν ππνινγίδεη σο επηπιένλ 

θόζηνο γηα ην δεκόζην από ηελ ηξίκελε παξάηαζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη 

επηθαιείηαη αθόκε ηελ ηαιαηπσξία ησλ 30000 δηαβεηηθώλ αζζελώλ θαζώο θαη ηελ 

ηαιαηπσξία ησλ ιεηηνπξγώλ ησλ Φαξκαθεπηηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ θαηαβάιινπλ 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ρεηξηζκό ηνπ όινπ ζέκαηνο αθνύ 

πξέπεη λα ζπληνλίδνπλ ηε δηάζεζε ησλ πνιύ κηθξώλ απνζεκάησλ, λα δίλνπλ 

απαληήζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο. 

Καηά ηελ ελώπηόλ καο δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθπξνζσπήζεθε 

από ιεηηνπξγό ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη από θαξκαθνπνηό ησλ Φαξκαθεπηηθώλ 

Τπεξεζηώλ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, πξνζηέζεθε σο πξώηνο θαη θύξηνο 

ιόγνο αξλεηηθνύ επεξεαζκνύ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ε ζρεδόλ βεβαηόηεηα 

πιήξνπο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ πξνηνύ είλαη ζε ζέζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ηα 

αλαπιεξώζεη, αθνύ, εθηόο όισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηώλ, από ηνπο ίδηνπο ηνπο όξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβιέπεηαη ηξίκελν ρξνληθό πεξηζώξην παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ 

από ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.           

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ ζηελ αληαπάληεζή ηνπ αληέθξνπζε ηνπο πην πάλσ 

ηζρπξηζκνύο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ππέδεημε όηη ν νξζνινγηθόο ρεηξηζκόο ηνπ 

ρξόλνπ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αλαγθώλ ηεο, απνηειεί θαζήθνλ θαη 

επζύλε ηεο ίδηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη δελ δηθαηνύηαη λα επηθαιείηαη ηελ δηθή ηεο 

αδξάλεηα γηα λα ζηεξήζεη δηθαηώκαηα από ηνπο Αηηεηέο. 
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Ζ παξνύζα Πξνζθπγή ζηξέθεηαη ελαληίνλ απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 

ιήθζεθε ύζηεξα από επαλεμέηαζε σο επαθόινπζν αθύξσζεο από ηελ Αλαζεσξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ πξνεγνύκελεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο ηεο ζηνλ ίδην δηαγσληζκό. 

Απηό ην γεγνλόο θαζώο θαη νξηζκέλα άιια δηαδηθαζηηθήο θύζεσο εκπόδηα πξνβάιιεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή σο ηελ γελεζηνπξγό αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ ηεο κε ηηο επαθόινπζεο δπζκελείο ζπλέπεηεο,  ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ζηελ 

παξνύζα δηαδηθαζία, γηα λα ππνζηεξίμεη θαη δηθαηνινγήζεη ηελ έλζηαζή ηεο ζηελ 

ρνξήγεζε πξνζσξηλνύ κέηξνπ. 

Θα πξέπεη λα πνύκε κε σκή γιώζζα πσο δηθαηνινγίεο θαη πξνζρήκαηα πάληα ζα 

ππάξρνπλ θαη πάληα ζα εθεπξίζθνληαη. Σν νπζηαζηηθό όκσο γεγνλόο είλαη έλα θαη δελ 

αιιάδεη.  Όηη δειαδή ε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ ζε ζρέζε κε ηα απνζέκαηά ηεο βξίζθεηαη 

ζηνλ θύθιν αξκνδηόηεηαο θαη θξνληίδαο ηεο ίδηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε νπνία θέξεη 

θαη ηελ επζύλε. 

Βαζηθόο ιόγνο εγθαζίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ 

είλαη ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ελόο δηαγσληζκνύ πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

θαη όρη έιεγρνο θαηόπηλ ενξηήο.  Καηά ζπλέπεηα ε ρνξήγεζε ηνπ κέηξνπ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ν θαλόλαο θαη ε κε ρνξήγεζε ε εμαίξεζε.  Γηθαηνινγείηαη κηα Αλαζέηνπζα 

Αξρή λα αμηώλεη ηελ κε ρνξήγεζε ηνπ κέηξνπ αλ ε εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο 

νθείιεηαη ζε ζπκβάλ απξόβιεπην ή εθηόο ηνπ πεδίνπ ειέγρνπ ηεο.  Γελ δηθαηνινγείηαη 

όκσο αλ ε ίδηα δελ έρεη δηαρεηξηζζεί ζσζηά ην ρξόλν ή αλ ηνλ έρεη αθήζεη λα παξέιζεη 

άγνλνο. 

ηελ παξνύζα πεξίπησζε ηίπνηε ην απξόβιεπην δελ είρε επηζπκβεί θαη ηίπνηε δελ ήηαλ 

άγλσζην ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ ίδηα ζηε 

δηεμαγσγή θαη δηεθπεξαίσζε ελόο δηαγσληζκνύ θαζώο θαη απηέο πνπ απαηηνύληαη θαη 

αθνινπζνύληαη από ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ ζηελ πεξίπησζε πξνζθπγήο 

ελαληίνλ ηεο απόθαζεο ηεο, θαζώο θαη ην ελδερόκελν αθύξσζεο ηεο απόθαζήο ηεο αλ 

απηή ήζειε θξηζεί παξάλνκε, ήηαλ πξάγκαηα θαιά γλσζηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Καηά ζπλέπεηα όια δείρλνπλ πσο ε πξαγκαηηθή αηηία εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο 

νθείιεηαη ζηελ θαθή ή ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ πνπ έθακε ε ίδηα.  Αξθεί λα 
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ζεκεησζεί πσο ν δηαγσληζκόο είρε πξνθεξπρζεί ηξεηο κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο θαη ε πξώηε θαηαθύξσζε έγηλε κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ (3) 

κελώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Αλ κάιηζηα πξνζηεζεί ζ’ απηά, απηό πνπ δήισζε ε ίδηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή, όηη δειαδή 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ παξέρεηαη ζηνλ αλάδνρν πξνζεζκία ηξηώλ 

(3) κελώλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξώησλ πξντόλησλ εύθνια γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην 

επηπιένλ  θόζηνο ηνπ δεκνζίνπ θαζώο θαη ε ηαιαηπσξία ησλ δηαβεηηθώλ αζζελώλ πνπ 

επηθαιείηαη ζήκεξα ε Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιόγνο γηα ηελ κε ρνξήγεζε ηνπ κέηξνπ ήηαλ 

πξάγκαηα πξνδηαγεγξακκέλα από ηόηε.       

Θα ζεκεηώζνπκε κηα αθόκε δηαθσλία καο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  Ζ Αλαζέηνπζα 

Αξρή επηθαιείηαη θαη αλαθέξεηαη ζην επηπιένλ θόζηνο κε ην νπνίν έρεη ήδε επηβαξπλζεί 

ην δεκόζην θαη είηε ρνξεγεζεί ην κέηξν είηε όρη ζα είλαη αλαγθαζκέλν λα ην θαηαβάιεη.  

Γελ θαίλεηαη όκσο λα ηελ απαζρνιεί, νύηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ππνινγηζκνύο 

ηεο ην πνζό ησλ απνδεκηώζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα θιεζεί ην δεκόζην λα θαηαβάιεη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρνξεγεζεί ην κέηξν θαη κηα από ηηο δύν Πξνζθπγέο, πνπ 

ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο απόθαζεο ηεο, επηηύρεη. 

Παξά ηαύηα δελ είλαη δπλαηό θαη δελ κπνξνύκε λα κελ ηνπνζεηήζνπκε σο πξώηνλ θαη 

πάλσ απ’ όια ην δήηεκα πγείαο θαη απξόζθνπηεο πεξίζαιςεο ησλ 30000 δηαβεηηθώλ 

αζζελώλ, πνπ κάιηζηα ζε ηίπνηε δελ θηαίλε.  Απ’ όζα έρνπλ ηεζεί θαη ππάξρνπλ 

ελώπηόλ καο βξίζθνπκε όηη δελ είλαη θαζόινπ απίζαλν ηα νπνηαδήπνηε απνζέκαηα, πνπ 

θαηέρεη ή έρεη εμαζθαιίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, λα εμαληιεζνύλ παληειώο πξνηνύ είλαη 

ζε ζέζε πξνκεζεπηεί λέα.  Απηή ε έγλνηα είλαη θπζηθό όηη θαζνξίδεη θαη ηελ απόθαζή 

καο.        

Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ 

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

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Η)/2010 ε Αλαζεσξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη δελ ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ.  
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Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ζην δηαγσληζκό κε αξ. 170/2012 

κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο 

Πξνζθπγήο 41/2013.   

 


