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Η ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 20.08.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη 

Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 11.07.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε Γεληθφ 

Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

645/11.07.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], ε νπνία εδξεχεη ζην […], 

νδφο […], αξ. […], φπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη. 

Καηά φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 5/2018 δηαθήξπμεο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ […], αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Νν 1 γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ […]».  

Σεο Παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο, κε ηελ επσλπκία […], ε νπνία 

εδξεχεη ζηηο […], ιεσθφξνο […], αξ. […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη θαη ε 

νπνία θαηέζεζε ηελ απφ 20.07.2018 Παξέκβαζε. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε Πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ 

αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο Γηαθήξπμεο θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά 

ζηνπο φξνπο/ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ Μεραλεκάησλ 

Σερλεηνχ Νεθξνχ Αηκνδηήζεζεο Αηκνδηαδηήζεζεο θαη ON  -  LINE κεζφδσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπο ηεζέληεο φξνπο Α) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Νν 1, 1.ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΚΟΙ (20) 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΑΙΜΟΓΙΗΘΗΗ, ΑΙΜΟΓΙΑΓΙΗΘΗΗ 

ΚΑΙ ON – LINE, φπνπ νξίδεηαη «…5β Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη 

αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην 
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θαηαζθεπήο … 22β .Να δέρεηαη θχζηγγα ζθφλεο δηηηαλζξαθηθψλ πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ  εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο … 23 Σα αλαιψζηκα 

πιηθά γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ σο άλσ κεζφδσλ δελ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη 

απφ εξγναζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο», νη νπνίνη θαηά ηελ πξνζθεχγνπζα 

ηίζεληαη πεξηνξηζηηθψο θαη θαηαρξεζηηθψο θαη θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ 

πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζίγνληαο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκφ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ Πξνζθπγή ηεο.  

Με ηελ αλσηέξσ Παξέκβαζε, ε παξεκβαίλνπζα αηηείηαη ηελ 

απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο σο πξνο φια ηα θεθάιαηα απηήο. 

 

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

       Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νφκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 5/2018 δηαθήξπμε ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ […], πξνθεξχρζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ, δηεζλνχο, ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Νν 1 γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ […], ζε ηκήκαηα, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ε νπνία 

Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) ζηηο 03.07.2018 θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 

04.07.2018, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζκφ: α/α 61344. ηνλ ππφ θξίζε 

δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπρζέληνο 

εμνπιηζκνχ είηε γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα απηνχ, ε παξνχζα δε 

Πξνζθπγή αζθείηαη γηα ην Σκήκα 1 «πξνκήζεηα 20 Μεραλεκάησλ Σερλεηνχ 

Νεθξνχ Αηκνδηήζεζεο- Αηκνδηαδηήζεζεο θαη ON-LINE Μεζφδσλ», 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 282.258,10 €, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  
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2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν 

παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017 

(ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 223594974958 0910 0031), πνζνχ 1.412,00 

€, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο γηα ην ηκήκα πνπ αζθείηαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

ελ πξνθεηκέλσ 282.258,10 €, ρσξίο Φ.Π.Α.  

3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.  

4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(πξνκήζεηα), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 419.354,84 €, ρσξίο 

Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο απνζηνιήο 

ηεο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. (21.07.2018), ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ 

Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί 

εκπξνζέζκσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 361 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη «1. ζε 

πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα 

ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: (α) … (β) … (γ) δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ 

άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά 

ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗΣ», ε νπνία 

γλψζε επήιζε θαηά δήισζε ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηηο 03.07.2018, νπφηε θαη 

εθθηλεί ε δεθαήκεξε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε Πξνζθπγήο, θαη ε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή θαηαηέζεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ (Δ..Η.ΓΗ..) 

ζηηο 11.07.2018.  
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6. Δπεηδή, παξαδεθηψο θαη ζηε λφκηκε πξνζεζκία, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 362 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 39/2017 

παξεκβαίλεη ε εηαηξία […], αθνχ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΗΓΗ ζηηο 11.07.2018, νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε 

πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο θαη ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 

20.07.2018, ε παξεκβαίλνπζα, δε, έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα 

παξέκβεη, αθνχ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, φπσο δε 

αλαθέξεη ζην αίηεκα ηεο παξέκβαζεο ηεο δεηά λα απνξξηθζεί ε ππφ θξίζε 

πξνζθπγή ηεο θαζ’ εο ε ελ ιφγσ παξέκβαζε, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ε ηζρχο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο Γηαθήξπμεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

παξέκβαζε ηεο. Δπηπξνζζέησο, θαίηνη δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 γηα ηελ άζθεζε ηεο ππφςε Παξέκβαζεο, απφ ηελ 

επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, πξνθχπηεη φηη απηή δελ απφζρεη 

θαηά ην νπζηψδεο κέξνο ηεο απφ ηα πξνδηαηππσκέλα πεδία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεξαπεχεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο απηνχ, ζην κέηξν πνπ ε 

ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ απαηηείηαη απφ ην Νφκν επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ (ΓΔΦΚνκνηελήο Ν39/2017, ΑΔΠΠ 47/2018, 97/2017, 404/2018). 

7. Δπεηδή, κε ηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή ηεο, ε πξνζθεχγνπζα 

ζηξέθεηαη θαηά ησλ φξσλ εθείλσλ ηεο ππ’ αξηζ. 5/2018 δηαθήξπμεο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ […], πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δίδνπο 1 

ηνπ ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, άλσ ησλ νξίσλ, κε αληηθείκελν ηελ 

«Πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Νν 1 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ […] θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο/ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ Μεραλεκάησλ Σερλεηνχ Νεθξνχ 

Αηκνδηήζεζεο Αηκνδηαδηήζεζεο θαη ON  -  LINE κεζφδσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπο 

ηεζέληεο φξνπο Α) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Νν 1, 1.ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΚΟΙ (20) ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΗΣΟΤ 

ΝΔΦΡΟΤ ΑΙΜΟΓΙΗΘΗΗ, ΑΙΜΟΓΙΑΓΙΗΘΗΗ ΚΑΙ ON – LINE, 5β «Σν 
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κεράλεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο», 22β «Να δέρεηαη θχζηγγα ζθφλεο 

δηηηαλζξαθηθψλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ  εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο» 

θαη 23 «Σα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ σο άλσ κεζφδσλ δελ ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ εξγναζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο», 

επηθαινχκελε φηη θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη ηεο αλάπηπμεο πγηνχο αληαγσληζκνχ θαζηζηά ε 

αλαζέηνπζα αξρή φρη απιψο δπζρεξή αιιά αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελ 

ιφγσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία φρη κφλν ηεο ηδίαο αιιά θαη φισλ ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ κεραλήκαηα ησλ νπνίσλ ηα αλαιψζηκα πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο. Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα, αζθεί ηελ 

Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρνπζα άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο έλλνκν 

ζπκθέξνλ, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζηνλ ηνκέα πνπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο επίκαρεο πξνκήζεηαο, αθνχ δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ηαηξνηερλνινγηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα λεθξνινγίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηα δεηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε κεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ αηκνδηήζεζεο 

– αηκνδηαδηήζεζεο θαη on line κεζφδσλ κε ζπλέπεηα λα πθίζηαηαη βιάβε, θαηά 

ην άξζξν 360 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζφζνλ ε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ησλ 

πξνζβαιιφκελσλ φξσλ ζα θαηαζηήζεη, φπσο ππνζηεξίδεη, αδχλαηε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ππφςε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα εμαηηίαο ελφο 

λνκηθνχ πεξηνξηζκνχ πνπ νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηε ρξήζε θαη ηελ απφδνζε ησλ 

ππφ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, κε ζπλέπεηα λα απνθιείεηαη παξαλφκσο ε 

πξνζθνξά άιισλ πιήξσο ζπκκνξθνχκελσλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πξντφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

8. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην ππ’ αξηζ. 12319/17.07.2018 

έγγξαθφ ηεο εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο. Δπέθεηλα, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 365 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 9 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 

39/2017, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί κε ηηο απφςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή πξάμεο. ην ελ ιφγσ έγγξαθν αλαθέξεη ε αλαζέηνπζα αξρή φηη νη ελ 
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ιφγσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ πξντφλ δηαβνχιεπζεο, φηη είλαη ίδηεο κε 

απηέο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Σερλνινγίαο ζηελ 

Τγεία (Δ.Κ.Α.Π.Σ.Τ.), φηη έρνπλ νκνίσο εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ 

Τγείαο (Δ.Π.Τ.) θαη φηη έρνπλ επηιεγεί επί ζθνπψ λα κελ θαιχπηνληαη ηα 

αλαιψζηκα πιηθά κε απφξξεην θαηαζθεπήο, δηφηη απηφ εμαζθαιίδεη παγίσο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, δελ επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη επηδεηείηαη ε ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά 

θαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεηαη απφ πιένλ ηνπ ελφο πξνκεζεπηέο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ε ζπκθεξφηεξε απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο ηηκή. 

9. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο 

έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ 

4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη 

δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2. 

Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, 

αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 

λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 
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10. Δπεηδή, πεξαηηέξσ ε παξεκβαίλνπζα επηθαιείηαη ηελ έιιεηςε 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηεο πξνζθεχγνπζαο δηφηη, φπσο ηζρπξίδεηαη, δελ 

απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απφ 

ηνπο πξνζβαιιφκελνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο αιιά απφ ηελ επηινγή θαη 

εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή λα πξνζθέξεη κεράλεκα «θιεηζηνχ ηχπνπ» θαη επηρεηξεί 

λα πξνδηαγξάςεη θαηά ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε. Γηα ηε δηαπίζησζε εληνχηνηο ηεο ζπλδξνκήο ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο ζην πιαίζην ηεο θχξηαο δηαγλσζηηθήο δίθεο θαη θαη’ επέθηαζε θαη 

ηεο θξίζεο επί πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, εθαξκφδνληαη ηα γεληθά θξηηήξηα γηα 

ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ζην πξφζσπν ηνπ 

πξνζθεχγνληνο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ πάγηα λνκνινγία ησλ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ήηνη κεηαμχ άιισλ, ε χπαξμε αηηηψδνπο 

ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαη ηεο πξνζβαιιφκελεο 

βιάβεο (ηΔ 7κ. 1898/2016) θαη ν εηδηθφο ραξαθηήξαο ηεο επηθαινχκελεο εθ 

κέξνπο ηνπ πξνζθεχγνληνο, βιάβεο (ηΔ 1995/2016, 420/2002, 3905/2004, βι. 

Ππξγάθε «Σν έλλνκν ζπκθέξνλ ζηε δίθε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο», ζει. 40 επ. θαη απφθαζε ΑΔΠΠ 93/2017). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, 

απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πξνζθπγήο πξάγκαηη πξνθχπηεη βιάβε ηεο 

πξνζθεχγνπζαο θαη σο εθ ηνχηνπ πθίζηαηαη έλλνκν ζπκθέξνλ απηήο, 

δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ θξίζε ηεο, νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο εκπνδίδνπλ ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο εθ κέξνπο ηεο, θαη δε πξνθαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ππέξ αληαγσληζηηθψλ απηήο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η αδπλακία ησλ πξντφλησλ ηεο πξνζθεχγνπζαο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο, έηζη φπσο απηή είλαη 

δηαηππσκέλε θαη ε απαίηεζε αξηεξηνθιεβηθψλ γξακκψλ, θπζίγγσλ θαη 

αλαισζίκσλ πιηθψλ, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην, ηα 

νπνία ε πξνζθεχγνπζα δελ δηαζέηεη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αληαγσλίζηξηεο 

απηήο εηαηξείεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππφςε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

ζπκκνξθνχκελεο ζηηο ηεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη γηα ην ηκήκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ κεραλήκαηνο ηερλεηνχ λεθξνχ 

αηκνδηήζεζεο - αηκνδηαδηήζεζεο θαη on-line κεζφδσλ. Καηά ηελ αλσηέξσ 
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εθηεζείζα έλλνηα, ε πξνζθεχγνπζα πξάγκαηη επηθαιείηαη κε επαξθή ηεθκεξίσζε 

ηελ χπαξμε βιάβεο ζε βάξνο ηεο απφ ηνπο πξνζβαιιφκελνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, ζηνηρεηνζεηψληαο βάζηκα ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο. 

11. Δπεηδή, εληέιεη ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη ε ίδηα ζπληζηά εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ εκπνξία πξντφλησλ φκνησλ/ζπλαθψλ κε απηφ ηεο ππφςε ζχκβαζεο, 

έρνληαο αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε πνιιψλ ζρεηηθψλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, κε 

απνηέιεζκα λα έρεη ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ 

ππφςε δηαγσληζκφ, φπσο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηφλ, δηθαίσκα ην 

νπνίν θσιχεηαη αλ φρη εμαιείθεηαη εθ ησλ σο άλσ πξνζβαιιφκελσλ φξσλ. 

12. Δπεηδή, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ηίηιν 

«Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 

(άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ζηελ παξάγξαθνο 1 απηνχ νξίδεηαη φηη: 

«Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. […].» (ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 18.11.1999, Τπφζεζε C-

275/98, Unitron Scandinavia Α/S, ζθέςε 31∙ ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 7.12.2000, 

Τπφζεζε C-324/98, Telaustria Verlags GmbH, ζθέςε 61∙ ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 

18.06.2002, Τπφζεζε C-92/00, Stadt Wien, ζθέςε 45), ελψ ζην άξζξν 54 

«Σερληθέο πξνδηαγξαθέο (άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο 2014/24/Δ.Δ), παξάγξαθνη 2 

έσο 4 ηνπ Ν. 4412/2016, νξίδεηαη φηη: «2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αδηθαηνιφγεησλ εκπνδίσλ ζην άλνηγκα ησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 3. Οη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαηππψλνληαη κε έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ ηξφπνπο: α) 

σο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη παξάκεηξνη είλαη 
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επαξθψο πξνζδηνξηζκέλεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο πξνζθέξνληεο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα 

αλαζέηνπλ ηε ζχκβαζε, β) κε παξαπνκπή ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη, κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζε εζληθά πξφηππα πνπ απνηεινχλ κεηαθνξά 

επξσπατθψλ πξφηππσλ, ζε επξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο, ζε θνηλέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζε δηεζλή πξφηππα, ζε άιια ηερληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί απφ επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο ή -φηαλ απηά δελ 

ππάξρνπλ- ζε εζληθά πξφηππα, ζε εζληθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ή ζε εζληθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αγαζψλ, θάζε παξαπνκπή 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ φξν ή «ηζνδχλακν», γ) σο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄, κε παξαπνκπή, σο ηεθκήξην 

ζπκβαηφηεηαο πξνο ηηο ελ ιφγσ επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄, δ) κε παξαπνκπή 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ γηα νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κε παξαπνκπή ζηηο επηδφζεηο ή ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ γηα νξηζκέλα άιια ραξαθηεξηζηηθά. 4. Οη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, δελ πεξηέρνπλ κλεία ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο ή 

ηδηαίηεξεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα, νχηε 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο, δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, ηχπσλ ή ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαγσγήο ή παξαγσγήο πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα λα επλννχληαη ή λα 

απνθιείνληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ή νξηζκέλα πξντφληα. Η ελ ιφγσ κλεία 

επηηξέπεηαη, θαη’ εμαίξεζε, φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επαξθψο 

πξνζδηνξηζκέλε θαη θαηαλνεηή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη’ 

εθαξκνγή ηεο παξ. 3. Η ελ ιφγσ κλεία ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ φξν «ή ηζνδχλακν» 

[…]». 

13. Δπεηδή, ζηηο παξαγξάθνπο 1.β) θαη 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII 

(«Οξηζκφο νξηζκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ») ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 
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4412/2016, νξίδεηαη φηη: «Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Βηβιίνπ I λννχληαη σο: 1. 

«ηερληθή πξνδηαγξαθή»: έλα απφ ηα αθφινπζα: α) […], β) φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ: ε πξνδηαγξαθή πνπ πεξηέρεηαη 

ζε έγγξαθν ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, φπσο ηα επίπεδα πνηφηεηαο, ηα επίπεδα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο επίδνζεο, ν ζρεδηαζκφο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία), 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο, ηεο αζθάιεηαο ή ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξντφλ φζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία πψιεζεο, 

ηελ νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηηο δνθηκέο θαη κεζφδνπο δνθηκψλ, ηε ζπζθεπαζία, ηε 

ζήκαλζε θαη ηελ επίζεζε εηηθεηψλ, ηηο νδεγίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη κεζφδνπο παξαγσγήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ αγαζνχ 

ή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο· 2. 

«πξφηππν»: ε ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ έρεη εγθξηζεί απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ κε δξαζηεξηφηεηα ηππνπνίεζεο, γηα επαλαιακβαλφκελε ή δηαξθή 

εθαξκνγή, ηεο νπνίαο φκσο ε ηήξεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη εκπίπηεη ζε κία 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α)  «δηεζλέο πξφηππν»: πξφηππν πνπ έρεη 

εγθξηζεί απφ δηεζλή νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο θαη έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ 

θνηλνχ· β) «επξσπατθφ πξφηππν»: πξφηππν εγθεθξηκέλν απφ επξσπατθφ 

νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ· γ) «εζληθφ 

πξφηππν»: πξφηππν πνπ έρεη εθδνζεί απφ εζληθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο θαη 

έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ». 

14. Δπεηδή, ε κε αξηζκφ ΓΤ7/νηθ.2480/19.8.1994 θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

θαη Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο κε ηίηιν: «Δλαξκφληζε ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14.6.93 ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ζηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα», ζηα 

νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα  (Β΄ 679/13.9.1994 θαη 

δηφξζσζε ζθαικάησλ Β΄ 755/7.10.1994 θαη Β΄ 757/10.10.1994), νξίδεη ζηελ 
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παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηα εμήο: «1. Γελ εκπνδίδεηαη ε δηάζεζε ζην εκπφξην 

θαη έλαξμε ρξήζεσο ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 θαη ε νπνία δειψλεη φηη ηα πξντφληα έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ηεο πηζηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9.» 

[βι. αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 1993 πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (ΔΔ 

L 169, ζει. 1)]. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 5 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο 

απνθάζεσο, νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Τα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

αληίζηνηρα Διιεληθά εζληθά πξφηππα, πνπ ζεζπίδνληαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία αλαθνξάο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζεσξνχληαη φηη 

ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. Οη 

αξκφδηεο ειιεληθέο ππεξεζίεο δεκνζηεχνπλ ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

Διιεληθψλ Δζληθψλ πξνηχπσλ. 2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, 

ε παξαπνκπή ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο 

κνλνγξαθίεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο ηδίσο ηηο ζρεηηθέο κε ηα 

ρεηξνπξγηθά ξάκκαηα θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

θαξκάθσλ θαη πιηθψλ, πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ησλ πεξηεθηψλ εληφο ησλ 

νπνίσλ πεξηέρνληαη απηά ηα θάξκαθα, θαη ησλ νπνίσλ κνλνγξαθηψλ ηα ζηνηρεία 

αλαθνξάο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 3. Σε πεξίπησζε, πνπ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ή απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θξηζεί φηη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3, ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή φζνλ αθνξά ζηα πξφηππα απηά, 

θαζψο θαη ε δεκνζίεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, απνθαζίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2, ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ. 4. [...]» (βι. αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο πην πάλσ Οδεγίαο). Σέινο, ζην άξζξν 6, 

παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο ίδηαο θνηλήο ππνπξγηθήο απνθάζεσο, νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Όηαλ ε Αξκφδηα Αξρή δηαπηζηψλεη φηη πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

4 παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε δεχηεξε, ελψ είλαη 
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εγθαηεζηεκέλα θαη ζπληεξνχληαη νξζά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο, είλαη ελδερφκελν λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή/θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή, θαηά πεξίπησζε, άιισλ πξνζψπσλ, 

ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πξνζσξηλά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνζχξεη ηα ελ 

ιφγσ πξντφληα απφ ηελ αγνξά, λα απαγνξεχζεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ δηάζεζή 

ηνπο ζην εκπφξην ή ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο. Η αξκφδηα Αξρή θνηλνπνηεί 

ακέζσο ηα ελ ιφγσ κέηξα ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηε ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο θαη, 

εηδηθφηεξα, εάλ ε κε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξνχζα νδεγία είλαη απνηέιεζκα: α) 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

3, β) ηεο θαθήο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

εθφζνλ πξνβάιινληαη ηζρπξηζκνί πεξί εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ, γ) 

ηεο χπαξμεο θελνχ ζηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα πξφηππα. 2. Με κέξηκλα ηεο 

Αξκφδηαο Αξρήο, ζε ζπλέρεηα ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

νπνία επηιακβάλεηαη ζρεηηθψο κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 

ηεο Οδεγίαο 93/42 ΔΟΚ, ιακβάλνληαη ηα νξηζηηθά κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ γλσκνδφηεζε». Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαζηεξψλνπλ κελ ηνλ θαλφλα φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ εηδψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, πξέπεη 

θαηαξρήλ λα θαζνξίδνληαη κε ηελ αλαθνξά ζε ζρεηηθά - εθ ησλ πξνηέξσλ 

αλαγλσξηζκέλα - εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα, πιελ φκσο είλαη δπλαηή, είηε ε 

ζέζπηζε κε ηε Γηαθήξπμε απζηεξφηεξσλ έλαληη ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηα 

νηθεία ηερληθά πξφηππα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, είηε ν έιεγρνο ησλ δεηγκάησλ 

απφ ην αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε φξγαλν, πέξαλ ηεο ζπκθσλίαο απηψλ κε ην 

πξφηππν ISO ή ηεο ζήκαλζεο CE, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί πξνο ηνχην 

ιφγνη, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο αιιά θαη ην είδνο ηεο 

ρξήζεο, γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε.  

15. Δπεηδή, έηη πεξαηηέξσ, κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2007 [C-6/2005, Μedipac-
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Καδαληδίδεο ΑΔ θαηά Βεληδειείνπ-Παλαλείνπ (ΠΔ..Τ.Κξήηεο)] θξίζεθε, θαζ’ 

εξκελεία ησλ άξζξσλ 1, 2, 4, 5 παξ.1-3, 8, 10, 14β, 17 παξ.1 θαη 18 ηεο 

Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 1993 (L.169), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1882/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο επηεκβξίνπ 2003 θαη ε νπνία 

κεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε  

ΓΤ7/νηθ.2480/19-8-1994 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Σερλνινγίαο (Β’ 679), φηη «ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο θαη ε ππνρξέσζε 

δηαθάλεηαο απαγνξεχνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία θίλεζε δηαδηθαζία 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη δηεπθξίληζε 

φηη ηα πξντφληα απηά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα πξνο ηελ επξσπατθή 

θαξκαθνπνηία θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE, λα απνξξίςεη, γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, άλεπ εηέξνπ θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαζθαιίζεσο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 8 θαη 18 ηεο σο άλσ 

Οδεγίαο, ηα πξνηεηλφκελα… [ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα], εθ’ φζνλ πιεξνχλ ηνλ 

ελ ιφγσ απαηηνχκελν ηερληθφ φξν» θαη φηη «αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη 

ηα… [πξντφληα] απηά ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη ζρεηηθψο ηνλ αξκφδην εζληθφ νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε 

ελ ιφγσ δηαδηθαζία δηαζθαιίζεσο» (βι. θαη ηΔ 3207, 2630, 2622, 839/2008, 

2438/2007 , ΔΑ ηΔ 766/2010, 70/2009, 978, 631/2008, 1320/2007). [500/2014 

ΓΔθΑζ θέςε 5].  

16. Δπεηδή, ζηελ ππ΄ αξηζ. 5.β) Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζπζηεκάησλ 

ηερλεηνχ λεθξνχ αηκνδηήζεζεο θαη αηκνδηαδηήζεζεο θαη on line κεζφδσλ ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο & Σερλνινγίαο ζηελ Τγεία 

(Δ.Κ.Α.Π.Σ.Τ.), νξίδεηαη φηη: «α) Να ρξεζηκνπνηεί θίιηξα αηκνθάζαξζεο φισλ 

ησλ εξγνζηαζίσλ. β) Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη αξηεξηνθιεβηθέο 

γξακκέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο». 

Δπεηδή πεξαηηέξσ, ζηελ ππ΄ αξηζκ. 22.β) Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζπζηεκάησλ 

ηερλεηνχ λεθξνχ αηκνδηήζεζεο θαη αηκνδηαδηήζεζεο θαη on line κεζφδσλ ηνπ 
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Δ.Κ.Α.Π.Σ.Τ., νξίδεηαη φηη: «α) Να παξαζθεπάδεη δηαιχκαηα δηηηαλζξαθηθψλ θαη 

απφ ππθλφ δηάιπκα θαη απφ άλπδξν δηηηαλζξαθηθφ λάηξην […]. β) Να δέρεηαη 

θχζηγγα ζθφλεο δηηηαλζξαθηθψλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην εξγνζηαζηαθφ 

απφξξεην θαηαζθεπήο». Έηη πεξαηηέξσ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΚΑΠΣΤ 

αθνξνχλ ην έηνο 2012, ρσξίο έθηνηε ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο λα ηηο έρεη 

αλαζεσξήζεη. Δπηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΔΚΑΠΣΤ, αθελφο νξίδνπλ ηηο θαη’ ειάρηζηνλ πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ζρεηηθψλ κεραλεκάησλ, ρσξίο νπδφισο λα πεξηνξίδνπλ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

λα απαηηνχλ απζηεξφηεξα θαη βειηησκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθεηέξνπ, 

αθφκα θαη ππφ απηφλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, θαη πάιη δελ θέξνπλ ππνρξεσηηθή 

ηζρχ γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, αθνχ δελ απνηεινχλ εζληθά πξφηππα νχηε 

απνηεινχλ πξντφλ παξαπνκπήο ζε δηεζλή πξφηππα, νχηε έρνπλ ζπληαρζεί 

θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4412/2016. Πξνο ηνχην ην 

ΔΚΑΠΣΤ κε ην ππ’ αξ. πξση. 54468/7-9-2017 έγγξαθφ ηνπ θαη θαηφπηλ 

έγγξαθνπ εξσηήκαηνο ηεο Α.Δ.Π..Π, εάλ ππάξρνπλ ζήκεξα ελ ηζρχ εληαίεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη εθπνλήζεη ή 

εγθξίλεη, απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη (βι. κεηαμχ άιισλ, ζρεηηθά απφθαζε 

Α.Δ.Π.Π. 34/2017) 

17. Δπεηδή, θαηά πάγηα λνκνινγία γίλεηαη δεθηφ φηη, αθφκα θη αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή είλαη, θαη’ αξρήλ, ειεχζεξε λα δηακνξθψλεη θαηά ηελ θξίζε 

ηεο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζνξίδνληαο 

ηνπο φξνπο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλάγθεο ηεο απφ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή άπνςε, κε απνηέιεζκα ε ζέζπηζε κε ηελ δηαθήξπμε ησλ φξσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ε αξρή θξίλεη πξφζθνξεο ή αλαγθαίεο γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο λα κε ζπληζηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη ζπλεπάγεηαη αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ή θαζηζηά νπζησδψο δπζρεξή ηελ ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά ελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, 

(ηΔ Δ.Α. 9/2015, 354/2014, 1140/2010 θ.ά.), νη επίκαρεο πξνδηαγξαθέο θαη νη 

φξνη ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ απφςεσο ηεξήζεσο ηεο αξρήο 
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ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ 

θαζψο θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (ηΔ Δ.Α. 9/2015, 354/2014, 415/14, 

257/2010 θ.ά.).  

18. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 ηνπ Ν. 

4412/2016, (Βι. ζθέςε 13), πνπ ελζσκάησζε ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ηελ 

αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 42 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ, νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη επηπιένλ 

λα µελ ζέηνπλ αδηθαηνιφγεηα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη νθείινπλ λα απνθεχγνπλ φξνπο πνπ νδεγνχλ ζε ηερλεηφ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ µέζσ απαηηήζεσλ πνπ επλννχλ ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ηεο ελζσκάησζεο ζε απηέο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

δηαθξίλνπλ ζπλήζσο ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Δμάιινπ, είλαη 

αδηθαηνιφγεηνο ν πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ηερληθήο πξνδηαγξαθήο 

πνπ ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην απνθιεηζκνχ απφ ηελ αλάζεζε, φηαλ, κεηαμχ άιισλ, 

δε ζπλδέεηαη µε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Αηηηνινγηθή ζθέςε 46 Πξννηκίνπ 

Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 17.11.2002, Τπφζεζε C-513/99 

Concordia, ζθέςεηο 59 θαη 65· ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 4.12.2003, Τπφζεζε C-

448/01, Wienstrom, ζθέςε 34 θιπ) ή παξαβηάδεη αξρέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, 

φπσο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 25.04.1996, Τπφζεζε C-

87/94, Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, ζθέςε 54· ΓΔΔ, Απνθάζεηο ηεο 27.11.2001, 

Τπνζέζεηο C-285/99 θαη C-286/99, Impresa Lombardini SpA, ζθέςε 37· ΓΔΔ, 

Απφθαζε ηεο 19.06.2003, Τπφζεζε C-315/01, GAT, ζθέςε 73· ΓΔΔ Απφθαζε 

ηεο 16.12.2008, Τπφζεζε C-213/07, Μεραληθή, ζθέςε 45∙ ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 

12.03.2015, C-538/13, eVigilo, ζθέςε 33· ΓΔΔ, Απφθαζε ηεο 06.11.2014, 

Τπφζεζε C-42/13, Cartiera dell’Adda, ζθέςε 44· ΓΔΔ Απφθαζε ηεο 

24.05.2016, Τπφζεζε C-396/14, MT Højgaard A/S, Züblin A/S, ζθέςε 37 θιπ).  

19. Δπεηδή, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα αλσηέξσ, νη ηηζέκελεο δηα ηεο 

Γηαθήξπμεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνηεινχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο 

νπνίεο ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηεη θαη δελ 
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είλαη αζχλδεηεο ή δπζαλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (ΓΔΔ, 

Απφθαζε ηεο 10.05.2012, Τπφζεζε, C-368/10 Δπηηξνπή θαηά Βαζηιείνπ Κάησ 

Υσξψλ, ζθέςε 74). Η δε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα 

πξέπεη θαη λα έρνπλ γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη έγθαηξα γλσζηέο ζε επξχ θχθιν 

πξνζψπσλ θαη λα κελ πξηκνδνηνχλ αζέκηηα νξηζκέλα πξντφληα έλαληη άιισλ, 

δένλ λα είλαη νξηδφληηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, νη ππνςήθηνη ζα εθθηλνχλ απφ κία θνηλή αθεηεξία θαη ζα έρνπλ ίζεο 

επθαηξίεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (Απφθαζε 

ΑΔΠΠ 93/2017, Απφθαζε ΑΔΠΠ 128/2017, Απφθαζε ΑΔΠΠ 169/2017 θιπ).   

20. Δπεηδή, νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ νθείινπλ λα είλαη ζαθείο θαη 

πιήξεηο θαη λα κελ επηδέρνληαη παξεξκελεηψλ (Δ Πξάμε VI Σκήκαηνο 

53/2007). Δμάιινπ, ε Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ (ηΔ ΔΑ 352/2016) θαη σο θαλνληζηηθή πξάμε, 

δεζκεχεη κε ηνπο φξνπο ηεο, ηφζν ηνπο ηξίηνπο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, 

φζν θαη ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνθεξχζζεη ηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ, 

ην νπνίν ππνρξενχηαη εθεμήο θαη κέρξη ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο λα εθαξκφδεη ηα φζα νξίδνληαη ζε απηή (Δ Πξάμεηο VI Σκήκαηνο 

294/2010, 78/200, 181/2006,19/2005, 31/2003, 105/2003). Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή, ζθνπφο ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ηήξεζεο 

ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, είλαη ε δηακφξθσζε ελφο 

αζθαινχο δηθαητθνχ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο θαη 

ε απνθπγή αδηθαηνιφγεησλ αηθληδηαζκψλ ησλ ππνςεθίσλ. 

21. Δπεηδή, εηδηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη νη ηηζέκελεο 

ζην Παξάξηεκα Ι (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλεκάησλ Σερλεηνχ Νεθξνχ 

Αηκνδηήζεζεο Αηκνδηαδηήζεζεο θαη ON-LINE Μεζφδσλ) ηεο επίκαρεο 

Γηαθήξπμεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, απνθιείνπλ εθ 

πξννηκίνπ ηε ζπκκεηνρή εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ ηα αλαιψζηκα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ην εξγαζηεξηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο θαη λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, 

θαηά παξάβαζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο δηαθάλεηαο, 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, κε ζπλέπεηα λα 
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θαζίζηαηαη νπζησδψο δπζρεξήο, άιισο αδχλαηε, ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ ππφςε 

Γηαγσληζκφ θαη ζπλεπψο, λα πθίζηαηαη δπζρεξψο επαλνξζψζηκε βιάβε. 

Πεξαηηέξσ, ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη, ε απαίηεζε ηεο επίκαρεο 

Γηαθήξπμεο γηα ρξήζε αλαιψζηκσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην εξγνζηαζηαθφ 

απφξξεην θαηαζθεπήο, απεηθνλίδεη έλα ηχπν κεραλεκάησλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

αθξηβψο ην παξαπάλσ, πιήξσο δηάθνξν κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνλ σο άλσ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, 

αλαθνξηθά κε ηηο θχζηγγεο ζθφλεο δηαηηαλζξαθηθψλ θαη ηηο αξηεξηνθιεβηθέο 

γξακκέο, ηα νπνία θαη πξνζθέξνληαη, φκσο, απφ ειάρηζηνπο πξνκεζεπηέο, 

δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν νιηγνπσιηαθή πξντνληηθή θαηάζηαζε, αθνχ 

κφλν ζπγθεθξηκέλνη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά πνπ 

πιεξνί ηνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ελ πξνθεηκέλσ. Τπνζηεξίδεη, 

πεξαηηέξσ, ε πξνζθεχγνπζα φηη, φια ηα αλαιψζηκα, κεηαμχ απηψλ θαη νη 

αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο θαζψο θαη νη θχζηγγεο ζθφλεο δηηηαλζξαθηθψλ, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο 50085 ηνπ νίθνπ Fresenius medical care πνπ 

πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο θαη 

γηα κεραλήκαηα άιισλ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ θέξνπλ ή φρη 

εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο, επηπξνζζέησο δε, ηζρπξίδεηαη ε 

πξνζθεχγνπζα ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο ηεο, θαηά ην λφκν (ΦΔΚ 1952 

Β΄/2003), φινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πξνκεζεχνπλ ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία 

κε θίιηξα αηκνθάζαξζεο ηερλεηνχ λεθξνχ νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ δσξεάλ 

θαη ηηο απαηηνχκελεο αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο, είηε απηέο θαιχπηνληαη απφ 

εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο είηε φρη, ηα θίιηξα δε ηερλεηνχ λεθξνχ 

ηεινχλ ζε δηαηίκεζε. 

22. Δπεηδή, κε ηελ Παξέκβαζή ηεο, ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία […] 

επηδηψθεη, φπσο απνξξηθζεί θαζ’ νινθιεξίαλ ε θξηλφκελε Πξνδηθαζηηθή 

Πξνζθπγή θαη δηαηεξεζεί ε ηζρχο ηεο πξνζβαιιφκελεο Γηαθήξπμεο, θαζφζνλ, 

φπσο ππνζηεξίδεη, νη επίκαρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζθνπνχλ επιφγσο ζηελ 

πξνκήζεηα «αλνηθηνχ ηχπνπ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο» θαη εληεχζελ ζηελ 

πιήξε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ππφςε Ννζνθνκείνπ λα πξνκεζεχεηαη 
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ειεχζεξα ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα απφ νπνηνλδήπνηε γλσζηφ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ κεραλεκάησλ, έηζη ψζηε ε 

ζπλερήο θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ παξεκπνδίδεηαη απφ ην ηπρφλ 

πςειφ θφζηνο ή αθφκε θαη απφ ηελ χπαξμε (ή ηε δηαζεζηκφηεηα) αλαισζίκσλ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή ζην κέιινλ. Μάιηζηα, ε παξεκβαίλνπζα 

δηεπθξηλίδεη φηη ε πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 

κεραλεκάησλ (ηδηνθηεζίαο πιένλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), ζα έπξεπε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αθχξσζεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ φξσλ, λα πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαγθαζηηθψο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ κεραλήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, 

δηαηππψλεη ε παξεκβαίλνπζα φηη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ηηκψλ έρεη ν Καηαζθεπαζηήο Οίθνο, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη ην ζρεηηθφ 

κνλνπψιην (ιφγσ ηνπ εξγνζηαζηαθνχ απνξξήηνπ) ησλ θίιηξσλ, ησλ 

αξηηνθιεβηθψλ γξακκψλ θαη ησλ θπζίγγσλ, ηα νπνία νη ηξίηεο εηαηξίεο 

αλαγθαζηηθψο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ ίδην. Καηά δεχηεξνλ, ε 

δπλαηφηεηα ελδερνκέλσο πξνζθνξάο, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

αλαισζίκσλ απφ ηξίηεο εηαηξίεο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξάιιεισλ 

εηζαγσγψλ, αθφκε θαη φηαλ είλαη ζε ηηκή αληαγσληζηηθή, δελ εμαζθαιίδεη 

επ΄νπδελί ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ θαη, ζπλαθφινπζα, ηε ζπλερή 

θαη αθψιπηε πξνκήζεηα ηνπο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, δηφηη νη παξάιιειεο εηζαγσγέο έρνπλ 

έθηαθην θαη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα. H πξνκήζεηα εληέιεη, ππνζηεξίδεη ε 

παξεκβαίλνπζα ζηελ ππφ θξίζε Παξέκβαζε ηεο, ηφζν ησλ θπζίγγσλ φζν θαη 

ησλ αξηηνθιεβηθψλ γξακκψλ κπνξεί λα απνηειέζεη απηνηειέο δηαγσληζηηθφ 

αληηθείκελν, αλεμάξηεην απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ θίιηξσλ, εληνχηνηο ππφ ηα σο 

άλσ δεδνκέλα, λαη κελ ε πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ δελ εληάζζεηαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ έλδηθνπ δηαγσληζκνχ φπσο ε πξνζθεχγνπζα πξνβάιιεη, πιελ 

φκσο, απηνλνήησο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ. Δλ θαηαθιείδη, ε παξεκβαίλνπζα 

θαηαγγέιιεη φηη γηα ηνλ ιφγν αθξηβψο απηφ, νη πξνκεζεπηέο «θιεηζηνχ ηχπνπ» 

κεραλεκάησλ ζπκβαίλεη λα πξνζθέξνπλ ρακειή ηηκή γηα ην κεράλεκα, δηφηη, 

εάλ αλαδεηρζνχλ πξνκεζεπηέο, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 
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πξνζδνθψληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα είλαη πιένλ αλαγθαζκέλε λα 

θαηαβάιιεη ην νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ζπγθεθξηκέλα - θαιππηφκελα απφ 

παηέληα - αλαιψζηκα, θαζψο δελ ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα επίηεπμεο 

επλντθφηεξσλ γη’ απηήλ πξνζθνξψλ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα κπνξνχλ λα 

δηακνξθψλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο ζε ηέηνην χςνο πνπ λα θαιχπηεη θαη ηε δηαθνξά επί 

ηεο αμίαο ηνπ Μεραλήκαηνο αιιά θαη λα ηνπο εμαζθαιίδεη πςειά θέξδε.   ε φ,ηη 

αθνξά ην δηαγσληζηηθφ ζχζηεκα ηεο «ηηκήο αλά εμέηαζε ή ζεξαπεπηηθή πξάμε» 

(άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ λ. 2955/2001) ζεζκνζεηήζεθε φρη γηα λα απνηειέζεη 

δηαδηθαζία πξνκήζεηαο απνθιεηζηηθά γηα κεραλήκαηα «θιεηζηνχ ηχπνπ»,  

δηάθνξε απφ ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηα «αλνηθηνχ ηχπνπ» 

κεραλήκαηα, αιιά δηαδηθαζία κε ηελ νπνία, ιφγσ αθξηβψο ηεο επειζνχζαο 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ θαηαζπαηάιεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο απφ 

ηελ πξνκήζεηα «θιεηζηνχ ηχπνπ» κεραλεκάησλ, ειήθζε (λνκνζεηηθή πιένλ) 

κέξηκλα ψζηε ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςεθίνπ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη αλαιψζηκα + ζπλνδφο εμνπιηζκφο (είηε 

«αλνηθηνχ», είηε «θιεηζηνχ» ηχπνπ) + ζπληήξεζε θ.ιπ. Γηφηη, πεξαηηέξσ, ηζφηηκε 

θαη αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε κεηαμχ ππνςεθίσλ πνπ πξνζθέξνπλ αθ’ ελφο 

«αλνηθηνχ ηχπνπ» θαη αθ’ εηέξνπ «θιεηζηνχ ηχπνπ» κεραλήκαηα δχλαηαη λα 

ππάξμεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ κεραλήκαηα παξαρσξνχληαη γηα 

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο σο ζπλνδφο εμνπιηζκφο θαη, ελ 

ζπλερεία, επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηε ιήμε ηεο (ππφ ην ζχζηεκα 

ηεο «ηηκήο αλά εμέηαζε») θαη φρη, φηαλ ην αληηθείκελν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε απφθηεζε ηεο  θπξηφηεηαο ησλ κεραλεκάησλ απφ ην 

Ννζνθνκείν (επηρείξεκα e contrario απφ ηελ ΔΑ ηΔ 618/2003, ζθέςε 6), φπσο 

ζπκβαίλεη ελ πξνθεηκέλσ.   

23. Δπεηδή, ζρεηηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 6 κε ηίηιν Απαγφξεπζε δσξεψλ ηνπ Ν. 2955/2001 κε ηίηιν Πξνκήζεηεο 

Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 

256/η.Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νξίδεηαη φηη: «Τα Πε.Σ.Υ. θαη νη 

απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο, θαζψο θαη ηα Ννζνθνκεία ηεο παξ. 10 ηνπ 
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άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2889/2001, απαγνξεχεηαη λα απνδέρνληαη δσξεέο κε 

αληηθείκελν ηελ παξαρψξεζε ηεο θπξηφηεηαο ή ηεο ρξήζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ 

κεραλεκάησλ, πνπ επηδέρνληαη αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα πιηθά 

ζπγθεθξηκέλεο κφλν εηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηή εηαηξηψλ. Δμαίξεζε 

ζπγρσξείηαη κφλν φηαλ ε δσξεά πεξηιακβάλεη θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη 

αληηδξαζηήξηα, θαζψο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κεράλεκα». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 7 κε 

ηίηιν Γηαγσληζκφο κε πξνζθνξά ηηκήο αλά εμέηαζε ή πξάμε, παξ. 1 ηνπ ίδηνπ 

Νφκνπ, νξίδεηαη φηη: «Οη αλάγθεο ησλ Πε.Σ.Υ. θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ 

κνλάδσλ ηνπο, θαζψο θαη νη αλάγθεο ησλ δηαζπλδεφκελσλ κε ηα Πε.Σ.Υ. 

Ννζνθνκείσλ, κπνξεί λα θαιχπηνληαη κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ 

αγνξά ή ηε κίζζσζε ηαηξνηερλνινγηθψλ κεραλεκάησλ θαη αλαισζίκσλ, κε ηε 

κέζνδν ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηηκήο αλά εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

ή δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή πξάμε ή θαζνξηζκέλα ζχλνια εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ ή δηαγλσζηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ. Η πξνζθεξφκελε ηηκή 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαρψξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ηνπ 

αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

ζχκβαζεο».  

24. Δπεηδή, ζε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζθέςεο, πξνθχπηεη φηη ε 

απαγφξεπζε δηάζεζεο ζην Γεκφζην «θιεηζηνχ ηχπνπ» κεραλεκάησλ, 

απνηέιεζε αληηθείκελν εηδηθήο λνκνζεηηθήο κέξηκλαο, ηνχην δε δηαζθαιίζζεθε, 

θαηά ηνπο ζαθείο ζθνπνχο ηνπ Έιιελα λνκνζέηε, αθ’ ελφο, κε ηελ απαγφξεπζε 

δσξεάο ηέηνησλ κεραλεκάησλ (άξζξν 6 ηνπ Ν. 2955/2001) θαη αθ’ εηέξνπ, κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηάο ηνπο απφ ην Γεκφζην, κφλν ζηελ 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε ηνπ δηαγσληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο «ηηκήο αλά 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή ζεξαπεπηηθή πξάμε» (άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Ν. 

2955/2001), φπνπ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα αλαιψζηκα θαη ν ζπλνδφο εμνπιηζκφο.     

25. Δπεηδή, ηπρφλ απαινηθή ή ηξνπνπνίεζε ησλ επίκαρσλ φξσλ ηεο 

νηθείαο Γηαθήξπμεο - νη νπνίνη, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε ζθέςε 16, απνηεινχλ 
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ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ην Δ.Κ.Α.Π.Σ.Τ. γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

αλαιψζηκα − φπσο αηηείηαη ε πξνζθεχγνπζα, ζα κπνξνχζε, ππφ ην θσο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ, λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

δεζπφδνπζαο ζέζεο (dominant position) γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

πξνζθέξνπλ αλαιψζηκα θαιππηφκελα απφ ην «εξγνζηαζηαθφ απφξξεην 

θαηαζθεπήο», θαηά παξάβαζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηνπ ειεχζεξνπ θαη 

αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ απαινηθή ησλ επίκαρσλ 

απαηηήζεσλ, ζα δηλφηαλ εμ αληηθεηκέλνπ ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνδηαγξάςνπλ ζην δεκφζην Γηαγσληζκφ, 

επλντθφηεξνπο φξνπο γηα απηνχο, ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο, 

εμαλαγθάδνληαο έκκεζα θαη ηελ νηθεία αλαζέηνπζα αξρή ζηελ απνδνρή 

ππεξβνιηθά πςεινχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα ηα επίκαρα αλαιψζηκα - θαη 

κάιηζηα δπζαλάινγα πςεινχ ή ππέξνγθνπ ζε ζρέζε κε ην ηίκεκα γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κεραλήκαηνο - γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ήηνη γηα 

φζν ρξφλν ζα ιεηηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα), εμνβειίδνληαο ζπγρξφλσο 

αζέκηηα απφ ηελ νηθεία αγνξά φινπο ηνπο άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο/αληαγσληζηέο ηνπο (αληηαληαγσληζηηθή ζχκπξαμε κε 

αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάζεζεο πξντφληνο, 

κνλνπψιην, νιηγνπψιην θιπ).   

26. Δπεηδή, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα αλσηέξσ, νη ηηζέκελεο δηα ηεο 

δηαθήξπμεο επίκαρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (ΓΔΔ, C-368/10 Δπηηξνπή θαηά Βαζηιείνπ Κάησ 

Υσξψλ, ζθ. 74 θαη βι. ζθ. 20 ηεο παξνχζαο), ηηο νπνίεο ν δηαγσληδφκελνο 

πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηεη θαη δελ είλαη αζχλδεηεο ή 

δπζαλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Αληηζέησο, θαηά ηελ εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νη ηεζείζεο ζηε δηαθήξπμε απαηηήζεηο 

ζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο επξχηεξεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αληαγσληζκνχ. Η δε εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νξηδφληηα, έρνπλ γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

έγθαηξα, γλσζηέο ζε επξχ θχθιν πξνζψπσλ κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ θαη 
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δελ θαηαηέζεθαλ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 

9074/08.06.2018 απαληεηηθφ δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ζηε πξνζθεχγνπζα θαη δελ θξίλεηαη φηη πξηκνδνηνχλ αζέκηηα, νξηζκέλα 

πξντφληα ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, έλαληη άιισλ. 

27. Δπεηδή, ε πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

θαηά πξννξηζκφ ηερληθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ ηερλεηνχ λεθξνχ αηκνδηήζεζεο θαη αηκνδηαδηήζεζεο θαη on line 

κεζφδσλ. Δπεηδή πεξαηηέξσ, ε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ην «εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο» σο πξνο ηα αλαιψζηκά ηνπο, ζα 

νδεγνχζε ζε ππεξβνιηθή ηηκνιφγεζε θαη θαη΄ επέθηαζε ζε ζεκαληηθή 

παξαθψιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε ζρέζε κε ηα αλαιψζηκα ησλ αληίζηνηρσλ 

κεραλεκάησλ θαη έηζη, ζε δεκία ηεο δεκφζηαο πγείαο (άξζξν 21 παξ.3 ).  

28. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα πξνβάιιεη απαξαδέθησο πξνο 

ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο ην ζθεπηηθφ έηεξεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., ε  

νπνία έρεη ιεθζεί ππφ δηαθνξεηηθά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Καη ηνχην δηφηη, 

αλεμαξηήησο ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πεξί ηεο 

απηνηέιεηαο εθάζηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ηζρπξηζκνί ηεο 

πξνζθεχγνπζαο πνπ αθνξνχλ ζηελ 93/2017 απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. πξνο 

επίξξσζηλ ησλ δηθψλ ηεο ιφγσλ πξνζθπγήο είλαη αβάζηκνη δηφηη αθελφο ε ελ 

ιφγσ απφθαζε έθξηλε επί ιφγνπ πξνζθπγήο θαηά δηαθήξπμεο πνπ εξείδεην επί 

ηεο αηηίαζεο φηη δελ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε δηαθήξπμε πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ΔΚΑΠΣΤ, ήηνη κε δεζκεπηηθά πξφηππα, αθεηέξνπ δε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε, 

επί ηεο νπζίαο ηνπ δεηήκαηνο δηέιαβε ζην ζψκα ηεο ην εμήο ζθεπηηθφ «Η 

αδπλακία ησλ πξντφλησλ ηεο πξνζθεχγνπζαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο, έηζη φπσο απηή είλαη δηαηππσκέλε θαη ε απαίηεζε 

θπζίγγσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην, ηηο νπνίεο ε 

πξνζθεχγνπζα δελ δηαζέηεη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αληαγσλίζηξηεο απηήο 

εηαηξείεο, πξάγκαηη λα πξνζθέξνπλ αηζζεηά ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ηκήκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ κεραλήκαηνο ηερλεηνχ λεθξνχ 
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αηκνδηήζεζεο-αηκνδηαδηήζεζεο θαη on-line κεζφδσλ θαη λα επηηχρνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηα αλαιψζηκα ηνπ κεραλήκαηνο θχζηγγα». 

29. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα άζθεζε ηε κε Γεληθφ Αξηζκφ 

Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

204/28.02.2018 Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή θαηά φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 5/2018 

δηαθήξπμεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μπηηιήλεο «Βνζηάλεην», ε νπνία 

απεξξίθζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 292/2018 Α.Δ.Π.Π. (4ν Κιηκάθην) θαη ε νπνία έθξηλε 

επί ηνπ ηδίνπ λνκηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ δεηήκαηνο πνπ ηίζεηαη κε ηελ παξνχζα 

Πξνζθπγή. 

30. Δπεηδή, επέθεηλα ε πξνζθεχγνπζα άζθεζε ηελ απφ 24.04.2018 

Αίηεζε Αλαζηνιήο (ΑΝ98/26.04.2018) θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ππ’ αξηζ. 

292/2018 Α.Δ.Π.Π. (4ν Κιηκάθην) θαη ηεο ππφ θξίζε δηαθήξπμεο, ππ’ αξηζ. 

5/2018, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά, ε νπνία απεξξίθζε κε ηελ 

ππ’ αξηζ. Ν.120/2018 απφθαζε ηνπ αλσηέξσ Γηθαζηεξίνπ (Σκήκα Α1΄ 

Αθπξσηηθφο ρεκαηηζκφο). 

31. Δπεηδή, κε ηηο απνθάζεηο ππ’ αξηζ. 292/2018 Α.Δ.Π.Π. (4ν 

Κιηκάθην) θαη Ν.120/2018 Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά (Σκήκα Α1΄ Αθπξσηηθφο 

ρεκαηηζκφο) θξίζεθε επί ηνπ παξφληνο ε λνκηκφηεηα φξσλ, φκνησλ κε απηψλ 

πνπ πξνζβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Πξνζθπγή. 

32. Δπεηδή νη αθξηβψο αλσηέξσ απνθάζεηο εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. 

33. Δπεηδή, θαηά ηα σο άλσ δεδνκέλα, ε ππφ εμέηαζε Πξνζθπγή ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζεί, θαζψο νη αηηηάζεηο ηεο πξνζθεχγνπζαο θαηά ησλ 

επίκαρσλ φξσλ ηεο ππφςε δηαθήξπμεο θξίλνληαη σο αβάζηκνη. 

34. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 223594974958 

0910 0031), πνζνχ 1.412,00 €, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

363 παξ. 5ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 696/2018 

 

24 
 

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

 

Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.  

Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ 

παξάβνιν κε θσδηθφ 223594974958 0910 0031), πνζνχ 1.412,00 €. 

  

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 5 

επηεκβξίνπ 2018.  

 

     Ο Πρόεδρος                                           Η Γραμμαηέας 

 

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης              Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 

 


