
Αριθμός Απόφασης: 1219/2021 

 1 

Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 28 Iουνίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ιωάννα Θεμελή σε 

αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 27-5-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1096/28-5-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», νομίμως 

εκπροσωπούμενης. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ...», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας από 17-5-2021 με αρ. 141/2021 Απόφασης-

Αποσπάσματος Πρακτικού της 9ης /13-05-2021 Τακτικής Συνεδρίασης (ΘΕΜΑ 

ΕΗΔ 1ο) του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος στο τμήμα 

3 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ επιμέρους άνευ ΦΠΑ 

εκτιμώμενης αξίας 185.483,87 ευρώ, απεκλείσθη, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για το ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου ..., αθροιστικής εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 475.806,45 ευρώ, 

που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 28-1-2021 και δημοσιεύθηκε  

στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ ... την 2-11-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με 

συστημικό α/α ... Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 8-6-2021 Απόψεις της και ο 

προσφεύγων το από 18-6-2021 υπόμνημά του. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. ...και ποσού 927,42 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας, υπαγόμενης λόγω αξίας και 

χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, 

εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται εκ του αποκλεισθέντος 

στο ως άνω συγκεκριμένο τμήμα, προσφεύγοντος η από 26-5-2021, 

στρεφόμενη κατά της από 17-5-2021 εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, καθ’ ο μέρος αυτός 

απεκλείσθη. Επομένως, η προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να 

εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, ο προσφεύγων απεκλείσθη με την εξής αιτιολογία «Στην 

προδιαγραφή με α/α 1, ζητείται «Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης 

τεχνολογίας, κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση, ικανό να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Θα πρέπει 

να είναι κατασκευασμένο… ». Ανάλογη προδιαγραφή με την α/α 1, είναι η 

προδιαγραφή με α/α 7.4 για τον Σταθμός λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας 

ψηφιακών εικόνων, στην οποία ζητείται «Αυτόματο σύστημα προστασίας των 

ιατρικών δεδομένων του συστήματος από το ευρύτερο δίκτυο. Να αναφερθεί 

προς αξιολόγηση». Να προσθέσουμε ότι το ίδιο θα πρέπει ισχύει και για τον 

Σταθμό εργασίας και διάγνωσης ψηφιακών εικόνων ο οποίος θα είναι 

συνδεδεμένος και αυτός στο δίκτυο και θα πρέπει και αυτός να διαθέτει τις 

αντίστοιχες ασφάλειες. Όμως ο Σταθμός λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας 

ψηφιακών εικόνων και ο Σταθμός εργασίας και διάγνωσης ψηφιακών εικόνων 

λειτουργούν σε περιβάλλον Windows 7. Το εν λόγω λειτουργικό είναι 

ανεπαρκής και επισφαλής επιλογή για τη λειτουργία του ψηφιακού 

ακτινολογικού μηχανήματος διότι τα Windows 7 δεν υποστηρίζονται από την 

μητρική εταιρεία ... από το 2019 για βοήθεια και ενημερώσεις λογισμικού που 

συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή. Ως εκ τούτου τίθενται θέματα 
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ασφαλείας που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία του σταθμού εργασίας με 

το διαδίκτυο, την δυνατότητα παρεμπόδισης κακόβουλου λογισμικού και την 

ασφάλεια των δεδομένων των ασθενών, στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού 

προστασίας προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation), η 

οποία είναι νόμος του κράτους (4624/2019).». Σύμφωνα με τους ανωτέρω 

όρους και δη, την προδιαγραφή 7.4 του ως άνω όρου, θα έπρεπε κατ’ ελάχιστο 

να προσφερθεί σύστημα που επιτρέπει την προστασία ιατρικών δεδομένων στο 

δίκτυο, ενώ άλλωστε κατά την προδιαγραφή 9.1 απαιτήθηκε «9.1. Το σύστημα 

να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, 

κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλον ακτινολογικού εργαστηρίου.», όπως και η 

αναθέτουσα προβάλλει με τις Απόψεις της και όπως ήδη εξαρχής δια της 

αιτιολογίας της ανέφερε ως προς τη σύγχρονη τεχνολογία (είναι αδιάφορη, δε η 

μνεία προς τούτο και σε άλλο όρο της διακήρυξης) ενώ σημειωτέον πως κατά 

τον όρο 9.7 «9.7. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών και έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού 

οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) 

χρόνια ή πέντε (5) έτη μετά το πέρας της εγγύησης και για συνέχιση της 

διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην 

Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίστανται ως 

επιχείρηση.» και άρα, η προσφορά έπρεπε να τύχει αληθούς εγγύησης 

λειτουργίας ως προς το σύνολο των μερών, του υλισμικού και του λογισμικού 

του συστήματος του είδους 3. Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από τη 

δημόσια και δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα του https://... δήλωση 

πληροφοριών του κατασκευαστή του λογισμικού ... ακριβώς επί του ζητήματος 

των WINDOWS 7 «Η υποστήριξη για τα Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 

2020.Η ... δεσμεύτηκε να παρέχει 10 χρόνια υποστήριξης προϊόντων για τα 

Windows 7, όταν κυκλοφόρησαν στις 22 Οκτωβρίου 2009. Αυτή η περίοδος των 

10 ετών έληξε και η ... διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows 7, ώστε να 

εστιάσει στις επενδύσεις για την υποστήριξη νεότερων τεχνολογιών και 

εκπληκτικών νέων εμπειριών. Η συγκεκριμένη ημέρα λήξης υπηρεσίας για τα 

https://.../
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Windows 7 ήταν η 14η Ιανουαρίου 2020. Δεν διατίθενται πλέον για το προϊόν 

βοήθεια και ενημερώσεις λογισμικού από το Windows Update που συμβάλλουν 

στην προστασία του υπολογιστή σας. Η ... συνιστά να μετακινηθείτε στα 

Windows 10, για να μην χρειαστείτε κάποια υπηρεσία ή υποστήριξη που δεν 

είναι πλέον διαθέσιμη. Τι σημαίνει η λήξη της υποστήριξης για μένα; Μετά τις 14 

Ιανουαρίου 2020, οι υπολογιστές με Windows 7 δεν θα λαμβάνουν πλέον 

ενημερώσεις ασφαλείας. Επομένως, είναι σημαντικό να πραγματοποιήσετε 

αναβάθμιση σε ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, όπως τα Windows 10, το 

οποίο μπορεί να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας, ώστε να 

παραμείνετε πιο ασφαλείς τόσο εσείς όσο και τα δεδομένα σας. Επιπλέον, η 

εξυπηρέτηση πελατών της ... δεν είναι πλέον διαθέσιμη για την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης για τα Windows 7. Οι σχετικές υπηρεσίες για τα Windows 7 επίσης 

καταργούνται με την πάροδο του χρόνου. … Πώς μπορώ να κάνω δωρεάν 

αναβάθμιση στα Windows 10; Η προσφορά δωρεάν αναβάθμισης στα Windows 

10 έληξε στις 29 Ιουλίου 2016. Για να αποκτήσετε τα Windows 10, θα πρέπει 

είτε να αγοράσετε μια νέα συσκευή είτε, αν έχετε συμβατό υπολογιστή, να 

αγοράσετε μια πλήρη έκδοση του λογισμικού για να αναβαθμίσετε την τρέχουσα 

συσκευή σας. Σας συνιστούμε να μην εγκαταστήσετε τα Windows 10 σε μια 

παλαιότερη συσκευή, καθώς ορισμένες συσκευές Windows 7 δεν είναι 

συμβατές με τα Windows 10 ή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

περιορισμένης διαθεσιμότητας δυνατοτήτων. Τι θα συμβεί αν συνεχίσω να 

χρησιμοποιώ τα Windows 7; Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα Windows 7 

μετά τη λήξη της υποστήριξης, ο υπολογιστής σας θα λειτουργεί μεν κανονικά, 

αλλά θα είναι πιο ευάλωτος σε κινδύνους ασφαλείας και ιούς. Ο υπολογιστής 

σας θα εκκινείται και θα λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν θα λαμβάνει πλέον 

ενημερώσεις λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων ασφαλείας, από 

τη .... Θα μπορούν τα Windows 7 να ενεργοποιηθούν μετά τις 14 Ιανουαρίου 

2020; Τα Windows 7 θα μπορούν να εγκατασταθούν και να ενεργοποιηθούν 

μετά τη λήξη της υποστήριξης. Ωστόσο, θα είναι πιο ευάλωτα σε κινδύνους 

ασφάλειας και ιούς εξαιτίας της έλλειψης ενημερώσεων ασφαλείας. Μετά τις 14 

Ιανουαρίου 2020, η ... συνιστά τη χρήση των Windows 10 αντί για τα Windows 
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7….Θα συνεχίσει το ... Security Essentials να προστατεύει τον υπολογιστή μου 

μετά τη λήξη της υποστήριξης; Το ... Security Essentials (MSE) θα συνεχίσει να 

λαμβάνει ενημερώσεις υπογραφής μετά τις 14 Ιανουαρίου 2020. Ωστόσο, η 

πλατφόρμα MSE δεν ενημερώνεται πλέον. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε 

περισσότερα σχετικά με μάθετε περισσότερα σχετικά με το ... Security 

Essentials….Πώς θα επηρεάσει η λήξη της υποστήριξης για τα Windows 7 τις 

εφαρμογές ... Office που διαθέτω; Η εμπειρία σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα 

με την έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα, 

ανατρέξτε στο θέμα Λήξη υποστήριξης για τα Windows 7 και Office. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι τα Windows 7 δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις 

ασφαλείας, αφήνοντας τη συσκευή σας ευάλωτη σε απειλές ασφαλείας. Ως εκ 

τούτου, αν χρησιμοποιείτε το ... Office σε υπολογιστή Windows 7, συνιστάται να 

μεταβείτε σε έναν νέο υπολογιστή Windows 10.». Συνεπώς, είναι σαφές ότι 

πρώτον, ο κατασκευαστής παύει πλέον να υποστηρίζει, διατηρεί ενημερωμένο 

και προστατευμένο το προϊόν και να εγγυάται ούτως την ασφάλεια του και την 

αξιοπιστία του ήδη δε προ της από 8-3-2021 υποβολής της προσφοράς του 

προσφεύγοντος και δεύτερον, δεν προσφέρει πλέον και κατά τον ως άνω χρόνο 

της προσφοράς, καν δωρεάν αναβάθμιση σε τρέχουσες εκδόσεις που 

υποστηρίζει, αλλά αυτή λαμβάνει χώρα μετ’ αμοιβής, ήτοι επί της ουσίας με 

πώληση νέου λογισμικού. Ουδόλως δε στην προσφορά του προσφεύγοντος 

προσφέρεται τέτοια αναβάθμιση, η οποία δεδομένου ότι δεν λαμβάνει χώρα 

δωρεάν, θα πρέπει να λάβει χώρα με επιπλέον τίμημα εκ της αναθέτουσας, με 

συνέπεια η τεχνική και οικονομική προσφορά του προσφεύγοντος να μην 

καλύπτουν αυτή. Εκ τούτου άλλωστε, η όποια εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 

και άνευ αντικειμένου, αφού δεδομένου ότι ο ίδιος ο παραγωγός, πολυεθνική 

επιχείρηση και αναφερόμενη σε λογισμικό με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό χρηστών 

παγκοσμίως, ρητά δηλώνει ότι το λογισμικό δεν υποστηρίζεται, δεν 

αναλαμβάνει ευθύνη συντήρησης του με ανανεώσεις και χρησιμοποιείται υπ’ 

ευθύνη των χρηστών και σταδιακά παύουν και επιμέρους λειτουργίες του, 

προδήλως δεν δύναται ο προκείμενος προμηθευτής να αναλάβει να εγγυηθεί 

την καλή λειτουργία του. Εξάλλου, η ως άνω δημόσια δήλωση του παραγωγού, 
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απαλλάσσει αυτόν επί κάθε ευθύνης για το λογισμικό, μεταφέροντας κάθε 

ευθύνη στους χρήστες και προειδοποιώντας επισήμως για κατάλειψη του 

προϊόντος σε κάθε μορφής κινδύνους δυσλειτουργίας, ιών και καταχρήσεων εκ 

τρίτων. Επομένως, βασίμως η αναθέτουσα κρίνει απαράδεκτη την προσφορά 

του προσφεύγοντος, αφού αυτή και με το ως άνω λογισμικό, χωρίς επιπλέον 

τίμημα αναβάθμισης, δεν δύναται να εισφέρει οιαδήποτε προστασία και 

ασφάλεια ιατρικών δεδομένων, όπως ρητά προδιέγραψε ο όρος 7.4 ούτε 

προδήλως συνιστά σύγχρονης, πολλώ δε μάλλον «της πλέον σύγχρονης» 

τεχνολογίας, αφού κυκλοφόρησε στην αγορά το 2009 και ήδη από το 2012 το 

διαδέχθηκε το λογισμικό WINDOWS 8, το 2013 τα WINDOWS 8.1 και το 2015 

τα WINDOWS 10 που συνιστούσαν και το τρέχον λογισμικό κυκλοφορίας κατά 

τον ως άνω χρόνο υποβολής προσφοράς. Δηλαδή, εκτός της μη υποστήριξης 

του, το προσφερθέν λογισμικό απέχει ήδη 3 γεννεές από το πλέον σύγχρονο 

κατά τον χρόνο της προσφοράς λογισμικό, ενώ κατά την κοινή πείρα 

οιουδήποτε απλού χρήστη είναι και εν τοις πράγμασι ευρέως γνωστό πως τα 

WINDOWS 7 είναι πλέον όλως πεπαλαιωμένα, σε σχέση με τις τρέχουσες 

εκδόσεις, αλλά και ευπρόσβλητα σε ιους και εν γένει διαδικτυακές απειλές. 

Εξάλλου, κατά την προσφορά του προσφεύγοντος για τον ως άνω σταθμό 

προσφέρει λογισμικό WINDOWS 7 PRO και αφορά σταθερό Η/Υ, ήτοι έκδοσης 

που δεν υποστηρίζεται κατ’ εξαίρεση για επεκταμένη διάρκεια, όπως η έκδοση 

embedded standard 7, thin pc και embedded POSReady7. Εξάλλου, ναι μεν 

δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη έκδοση windows η διακήρυξη, αλλά αφενός 

ζήτησε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, αφετέρου προστασία των ιατρικών 

δεδομένων, προϋποθέσεις ουδόλως πληρούμενες από την προσφερόμενη 

λύση. Άλλωστε, ουδόλως το γεγονός πως σε άλλα σημεία για άλλα είδη, η 

διακήρυξη προσδιορίζει ως απαίτηση υπό προμήθεια συστημάτων να 

υποστηρίζουν και «λειτουργικά συστήματα windows 7», αναιρεί τα ανωτέρω, 

αφού πρώτον, δεν αφορούν το επίδικο τμήμα οι ως άνω όροι και δεύτερον, είναι 

όλως διαφορετικό να ζητείται ένα νέο σύστημα να είναι συμβατό με τυχόν ήδη 

υπάρχοντα στην αναθέτουσα συστήματα που λειτουργούν με πεπαλαιωμένο 

λογισμικό, από το να επιτρέπεται να προσφερθεί ένα νέο σύστημα με ήδη 
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πεπαλαιωμένο και μη υποστηριζόμενο λογισμικό. Επιπλέον ναι μεν ο όρος 7.1 

ζήτησε «λειτουργικό παραθυρικού περιβάλλοντος», σε αντίθεση όμως με τους 

ισχυρισμούς του προσφεύγοντα;, ουδόλως εξαντλεί εκεί το ζήτημα, αφού οι 

επιπλέον προδιαγραφές 7.4 και 9.1 απαιτούν το σύστημα να προστατεύει 

αποτελεσματικά τα δεδομένα και να είναι «της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας». 

Όλως αβασίμως δε ο προσφεύγων ισχυρίζεται πως το λογισμικό λειτουργικού 

δεν έχει σχέση με την προστασία των ιατρικών δεδομένων, αφού αν ο σταθμός 

αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων είναι ευπρόσβλητος σε 

παραβιάσεις, διακινδυνεύονται εξαρχής και απευθείας τα οικεία δεδομένα που 

σχετίζονται με τις εικόνες αυτές και τα μετ’ αυτών καταχωρούμενα στοιχεία, 

ανεξαρτήτως άλλων συστημάτων. Αντίστοιχα το γεγονός πως ο σταθμός λόγω 

προοριζόμενης χρήσης ως ιατροτεχνολογικής συσκευής και πρωτοκόλλων περί 

περιορισμού μη ιατρικής χρήσης, ουδόλως αναιρεί ότι συνιστά υπολογιστή 

(κατά την προσφορά του προσφεύγοντος mini pc tower), του οποίου η όλη 

λειτουργία, χρήση, συντονισμός εφαρμογών και επιμέρους λογισμικών, 

ερείδεται και εξαρτάται εκ του λειτουργικού συστήματος, το ευπρόσβλητο του 

οποίου, ως και η αδυναμία διαρκούς εκσυγχρονισμού, ανανεώσεων που 

ισοδυναμούν με συντήρηση εν τοις πράγμασι και εν γένει λήψης ενημερώσεων 

που επιτρέπουν τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του (δεδομένης και της 

φύσης του ως λογισμικού), διακινδυνεύουν τόσο τη λειτουργία του ως σταθμού, 

ήτοι την προοριζόμενη, όσο και την ασφάλεια των τηρούμενων δεδομένων, 

τήρηση για την οποία ρητά προορίζεται ο σταθμός. Εξάλλου, ασχέτως της 

χρήσης του, δεδομένης της μη προστασίας του από κινδύνους του διαδικτύου, 

σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί κίνδυνος καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήσης 

κακόβουλης απομακρυσμένης ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής 

κακόβουλου λογισμικού, ενώ τα όποια πρωτόκολλα προοριζόμενης λειτουργίας 

δεν αναιρούν τις ως άνω προδιαγραφές που πρέπει εξαρχής να διασφαλίζει το 

ίδιο μηχάνημα και την πιθανότητα προσβολής δια της κατ’ ελάχιστο πρόσβασης 

στο διαδίκτυο για οιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, αβασίμως ο προσφεύγων 

ισχυρίζεται ότι ούτως ή άλλως οι όποιες αναβαθμίσεις θα λαμβάνουν χώρα από 

τον ιατρικό κατασκευαστή, καθώς το λειτουργικό σύστημα συνιστά προϋπόθεση 



Αριθμός Απόφασης: 1219/2021 

 8 

για να λειτουργήσει κάθε ιατρικό λογισμικό, οι τυχόν ανανεώσεις του οποίου 

ουδεμία σχέση έχουν με το λειτουργικό ούτε επενεργούν σε αυτό ούτε ο 

κατασκευαστής ιατρικού λογισμικού δύναται να αναβαθμίσει το βασικό 

λειτουργικό του υπολογιστή ή να παράξει ανανεώσεις που επενεργούν στο 

τελευταίο και ενώ η επισφαλής λειτουργία του λειτουργικού συμπαρασύρει το 

όλο υπολογιστικό σύστημα ανεξαρτήτως αρτιότητας και συγχρόνου χαρακτήρα 

όλων των λοιπών συστημάτων. Επιπλέον, κάθε εκ του προσφεύγοντος 

μνημονευόμενο μέσο προστασίας, όπως firewall προϋποθέτουν ομαλή και 

ενημερωμένη λειτουργία του λειτουργικού και είναι φύσει επισφαλή και 

μειωμένης απόδοσης όταν δεν υποστηρίζεται το ίδιο το λειτουργικό επί του 

οποίου εγκαθίστανται. Κατά τα λοιπά δε, όλως αλυσιτελώς ο προσφεύγων 

παρουσιάζει σειρά μέτρων προς μεγαλύτερη εξασφάλιση του συστήματος, προς 

κάλυψη και αντιστάθμιση της ανεπάρκειας και της επισφάλειας του λειτουργικού 

που προσφέρει, την οποία δηλώνει παγκοσμίως και δημοσίως η ... παραγωγός 

του λογισμικού, ως και το γεγονός πως, ενώ ζητήθηκε σύγχρονο και δη, πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας σύστημα και άρα, το χαρακτηριστικό του συγχρόνου 

έπρεπε να συντρέχει σε κάθε δομικό του υλισμικό, αλλά και λογισμικό, 

προσφέρει όλως πεπαλαιωμένο λειτουργικό, χωρίς να καλύπτει το κόστος 

αναβάθμισης σε σύγχρονες ή τουλάχιστον υποστηριζόμενες εισέτι εκδόσεις. 

Εξάλλου, ούτως απαραδέκτως το πρώτον προβάλλει επί της ουσίας 

ισχυρισμούς έλλειψης σκοπιμότητας (ενόψει όσων παρουσιάζει και προτείνει) 

της ως άνω απαίτησης 9.1. Περαιτέρω δε, σε κάθε περίπτωση ζητήθηκε 

«προστασία» ιατριακών δεδομένων και με σαφήνεια εκ των ως άνω και δη, της 

δήλωσης παραγωγού προκύπτει ότι το οικείο λειτουργικό που προσφέρεται 

ουδόλως εξασφαλίζει, αλλά και καθιστά όλως επισφαλή και αναιρεί την όποια 

σχετική προστασία, ακόμη και καθ’ ο μέρος καταρχήν θα δύνατο να 

προσφέρεται από άλλα προσφερόμενα λογισμικά και μέρη του προσφερόμενου 

συστήματος. Επομένως, το σύνολο των ισχυρισμών του προσφεύγοντος είναι 

απορριπτέοι. 

4. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η 

Προδικαστική Προσφυγή.  
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5. Επειδή, ύστερα από την αμέσως προηγούμενη σκέψη πρέπει να 

καταπέσει το παράβολο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 28-6-2021 και εκδόθηκε στις 13-7-

2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


