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Η
ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 31.01.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηε κε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο 28.12.2017 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)
416/29.12.2017 θαη Δηδηθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΔΑΚ) V/69/29.12.2017, ηεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία « … », πνπ εδξεχεη ζηνλ … … , φπσο λνκίκσο
εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 35/2017 Γηαθήξπμεο ηνπ Γ.Ν. … γηα ηε δηεμαγσγή
δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ
πξνκήζεηα

«ΙΑΣΡΙΚΑ

ΑΔΡΙΑ»

(εθεμήο

«ε

πξνζβαιιφκελε»),

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 225.026,84 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ 24%, εγθεθξηκέλνπ απφ ην Π.Π.Τ.Τ. 2015 θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηεο ηηκήο.
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ
δηφξζσζε - φπσο ηζρπξίδεηαη - ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο Γηαθήξπμεο ππ’
αξηζ. 35/2017, θαηά ηξφπν ψζηε απηή λα ηεο επηηξέπεη ηελ ηζφηηκε, ρσξίο
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο, ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, πεξί ηνπ νπνίνπ ε
πξνζβαιιφκελε, ησλ πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. παξαγσγψλ ηαηξηθψλ
αεξίσλ, θαη’εθαξκνγή θαη ζε επζπγξάκκηζε κε ην αξ. πξση. 13214/14.2.2017.
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Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θέθηεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 35/2017 Γηαθήξπμε ηνπ Γ.Ν. …
απνθαζίζηεθε ε πξνθήξπμε δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ
(θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ πξνκήζεηα «ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ», πξνυπνινγηδφκελεο
δαπάλεο 225.026,84 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, εγθεθξηκέλνπ
απφ ην Π.Π.Τ.Τ. 2015 θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε νπνία
αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεµνζίσλ πµβάζεσλ
(Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 15/12/2017 (17PROC002427445) θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε

ηνπ

Δζληθνχ

πζηήκαηνο

Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(Δ..Η.∆Η..), φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 50968.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί ην λφκηκν παξάβνιν θαηά ην άξζξν
363 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5

παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017

(ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 181420506958 0220 0042), πνζνχ 908,00
€, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ζχκθσλα
κε ηε ζχκβαζε, ελψ επηζπλάπηεηαη θαη εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο
πιεξσκήο ηνπ πνζνχ ζε Σξάπεδα, θαζψο θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη
δέζκεπζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο
Α.Δ.Π.Π.
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) θαη ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 181.473,258 €
ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη αλψηεξεο αμίαο ησλ 60.000 €, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 απηνχ θαη ζπλεπψο
παξαδεθηψο, θαηά ηνχην, αζθείηαη ε ελ ιφγσ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ελψπηνλ
ηεο Α.Δ.Π.Π.
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5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί
εκπξνζέζκσο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην
άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (πεξ. γ΄), δνζέληνο φηη ε αλσηέξσ
πξνζβαιιφκελε πξάμε, αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ
ζην Δ..Η.ΓΗ. ζηηο 15.12.2017, ε πξνζθεχγνπζα ζηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή
ηεο δειψλεη (ζει. 3, πεδίν (7) πεξ. Γ΄) φηη έιαβε πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζηηο 21.12.2017, νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10
ήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζεο ηεο Πξνζθπγήο (ΑΔΠΠ 5/2017, ζθ. 10) θαη ε
Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 28.12.2017.
6. Δπεηδή, παξεκβαίλεη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία « … », πνπ
εδξεχεη ζηε … , φπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο κε Γεληθφ
Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)
ΠΑΡ 13/05.01.2018 θαη Δηδηθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΔΑΚ) V/416/05.01.2018
Παξέκβαζεο, αηηνχκελε ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο θαη ηελ απφξξηςε
ηεο ππφςε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο. Η ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθείηαη ελ γέλεη
παξαδεθηψο θαη ζηε λφκηκε πξνζεζκία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 362 παξ. 3 ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 7 ηνπ Π.Γ.39/2017, αθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηνπο
ζηγφκελνπο ηξίηνπο κέζσ Δ..Η.ΓΗ.. ζηηο 02.01.2018, νπφηε θαη εθθηλεί ε
ζρεηηθή 10ήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο θαη ε ελ ιφγσ
Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 04.01.2017, επηπξνζζέησο δε ε Παξεκβαίλνπζα
έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνχ επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή
ηεο ζηνλ επίδηθν δηαγσληζκφ θαη επί ησ ηέιεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
θαη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ κε απηή νξίδνληαη.
7. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα κε πξνθαλέο έλλνκν
ζπκθέξνλ, άκεζν, πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο (ηΔ

(Γ΄ Σκήκα) 328/2011, ΔΑ

213/2011, (Γ΄ Σκήκα, 7κειέο) 2166/2003, (Δ΄ Σκήκα) 414/2002, Οινκ.
280/1996), αζθεί ηελ ππφςε Πξνζθπγή, ζηξεθφκελε θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
35/2017 Γηαθήξπμεο δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα «ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ», κε ηελ νπνία, σο ηζρπξίδεηαη, δεκηψλεηαη απφ ηελ
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πξνζβαιιφκελε εθηειεζηή πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, θαηά ην
κέξνο πνπ δελ ηεο επηηξέπεηαη ε ηζφηηκε, ρσξίο απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο,
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. παξαγσγψλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ ηεο, πεξί ηνπ νπνίνπ ε πξνζβαιιφκελε, θαη’εθαξκνγή θαη ζε
επζπγξάκκηζε κε ην αξ. πξση. 13214/14.2.2017, σο έρεη επηθαηξνπνηεζεί απφ
ην κε αξ. πξση. 40035/28.4.2017 έγγξαθν ηνπ Δ.Ο.Φ., αηηνχκελε ηελ δηφξζσζε
ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο Γηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα
ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ
ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηελ Διιάδα ήδε απφ ην
1909 θαη δηαζέηεη εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηνλ … , νχζα κία εθ ησλ
κεγαιχηεξσλ θαη παιαηφηεξσλ πξνκεζεπηψλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ κε ηαηξηθά
αέξηα, φηη έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ,
πεξί ηνπ νπνίνπ ε δηαθήξπμε αξ. 35/2017, θαηαζέηνληαο πξνζεθφλησο ηελ
πξνζθνξά ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, απφ ηνπο
νπνίνπο θαη ζίγεηαη, σο ηζρπξίδεηαη, κε ηε δηαηήξεζε ηνπ φξνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Β – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ζην
νπνίν νξίδεηαη φηη «Οη πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο
παξαθάησ φξνπο θαη λα θαηαζέζνπλ κε πνηλή απφξξηςεο κε ηε πξνζθνξά ηνπο
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά : 1. Άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ γηα θάζε έλα
απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε».
8. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζκ. Α18/2018 Απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π.
αλεζηάιε ε πεξαηηέξσ πξφνδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζ.
35/2017 Γηαθήξπμεο δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα «ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ», πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 225.026,84 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο
Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο.
9. Δπεηδή, κε ηα ππ’ αξηζ. πξση. 257/04.01.2018 θαη 899/11.01.2018
έγγξαθά ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο θξηλφκελεο
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Πξνζθπγήο αλαθνξηθά κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε
δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηαηξηθψλ αεξηψλ.
10. 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 Σίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο».
11. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 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.
12. Δπεηδή, ε Α.Δ.Π.Π., ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο,
επηιακβάλεηαη πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ εθδίδνληαη/ζπληεινχληαη θαηά ην ζηάδην
αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο απηέο πξνζβάιινληαη ελψπηφλ ηεο,
απφ θάζε πξφζσπν ην νπνίν έρεη ή είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, εμεηάδνληαο ηνπο πξνβαιιφκελνπο πξαγκαηηθνχο θαη
λνκηθνχο

ηζρπξηζκνχο

ησλ

εκπιεθφκελσλ κεξψλ

αηηηνινγεκέλα.
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13. Δπεηδή, δπλάκεη ηεο ΚΤΑ Γ.ΤΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 «Δλαξκφληζε ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε
ρξήζε,

ζε

ζπκκφξθσζε

κε

ηελ

ππ’

αξηζκ.

2001/83/ΔΚ

Οδεγία

(L

311/28.11.200), φπσο ηζρχεη θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία
2011/62/ΔΔ…» (ΦΔΚ Β΄ 1049/29-4-2013) άξζξα 2 (θνπφο-Οξηζκνί) παξ. 1, 7
(Άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά) παξ. 1, 57-59, 63, 66 θαη 175 θαη ηελ ππ’
αξηζκ. CHMP/QWP/1719/00 Rev 1/2007 «Καηεπζπληήξηα Γξακκή γηα ηα
Φαξκαθεπηηθά Αέξηα» ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ [Guidelines on
Medicinal

Cases,

European

Medicines

Agecy]

πξνθχπηεη,

φηη

ην

πξναλαθεξφκελν ηαηξηθφ νμπγφλν (πγξφ θαη αέξην) ππάγεηαη ζηε λνκηθή έλλνηα
ηνπ θαξκάθνπ έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε δηαθίλεζή ηνπ, πνιχ
πεξηζζφηεξν ν εθνδηαζκφο δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ, δίρσο άδεηα θπθινθνξίαο
(βι. ΓΔΚ C-84/06,

Antroposana θ.ιπ., ECLI:EU:C:2007:535, ζθέςε 35), ε

νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Δ.Ο.Φ. (βι. κεηαμχ άιισλ: ηελ ππ’ αξηζ.
πξση. 400035/28.4.2017 «Αλαθνίλσζε» Πξνέδξνπ Δ.Ο.Φ. ππ’ αξηζ. 1, ηελ ππ’
αξηζ. 62060 απφθαζε Πξνέδξνπ Δ.Ο.Φ. «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ.
0−833/18ε/6.10.08 Απφθαζεο Γ/Δ.Ο.Φ. (ΦEK 135 B΄/29.01.2009) πεξί
‘‘Καζνξηζκνχ ησλ Καηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηηο Αξρέο θαη
ηνπο Καλφλεο Καιήο Παξαγσγήο γηα ηα Φάξκαθα θαη ηα δνθηκαδφκελα θάξκαθα
αλζξψπηλεο ρξήζεο’’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 23022 Απφθαζε
(ΦΔΚ Β΄779/29.4.09) θαη 69251 Απφθαζε (ΦΔΚ Β΄2255/20.10.09)» (ΦΔΚ Β΄
1586/30.9.2010),

αιιά

θαη

ηηο

πξνζθνκηδφκελεο

ππ’

αξηζ.

πξση.

50686/12.06.2017 απφςεηο, ελψπηνλ ηνπ ηΔ, ηνπ Δ.Ο.Φ., ζει. 7-9, εθδνζείζεο
ηεο απφθαζεο 193/2017 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο Αλαζηνιψλ, σο θαησηέξσ
αλαθέξνληαη.
14. Δπεηδή, ν Δ.Ο.Φ., έρνληαο ζπζηαζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφκηκεο
θπθινθνξίαο ησλ θαξκάθσλ πξνο πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (Ν.
1316/1983 ΦΔΚ Α΄ 3, φπσο ηζρχεη), αλάξηεζε εηδηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
αξρηθά ζηηο 10.2.2017, ελ ζπλερεία θαη πάιη ζηηο 28.4.2017 ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
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40035/28.4.2017 «Αλαθνίλσζε» (φπσο ηηηινθνξείηαη), ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
«2.

Δπεηδή,

ιφγσ ησλ εξσηεκάησλ πνπ

πεξηέξρνληαη

ζηνλ Δ.Ο.Φ.,

δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζχγρπζε ζηνλ ρψξν, θαζψο νη εηαηξείεο παξαγσγήο
θαη δηαθίλεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζηελ Διιάδα, δηαζέηνπλ κελ άδεηα δπλαηφηεηαο
παξαγσγήο, πιελ φκσο δελ δηαζέηνπλ φιεο άδεηα θπθινθνξίαο (θάπνηεο έρνπλ
ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ., άιιεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη άιιεο αλακέλεηαη λα
ζπκκνξθσζνχλ), θαινχληαη φιεο νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο λα ππνβάινπλ
άκεζα αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα κε ηελ
θαηάιιειε ηεθκεξίσζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε θαξκαθεπηηθή
λνκνζεζία. Πξνθεηκέλνπ λα κελ εκθαληζζεί πξφβιεκα έιιεηςεο ζε ηαηξηθά
αέξηα ζηα λνζνθνκεία, ρνξεγείηαη εχινγνο ρξφλνο ζπκκφξθσζεο ησλ εηαηξεηψλ
πνπ ήδε δηαζέηνπλ άδεηα δπλαηφηεηαο παξαγσγήο, αιιά φρη θαη άδεηα
θπθινθνξίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη έσο ηελ 30/6/2018. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή,
δελ ζα δχλαηαη λα θπθινθνξήζεη ηαηξηθφ αέξην ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο». Καηά
ηεο «Αλαθνίλσζεο» απηήο πξνζέθπγε ελψπηνλ ηνπ ηΔ, ε παξεκβαίλνπζα
εηαηξεία, « … », θαηαζέηνληαο ηελ απφ 11.4.2017 θαη κε Αξηζκφ Καηάζεζεο
1115/2017 Αίηεζε Αθχξσζεο, δηθάζηκνο ηεο νπνία νξίζηεθε ε 24.10.2017, ζηε
ζπλέρεηα ε 30.1.2018 θαη πιένλ ε 05.06.2018, απνξξηθζείζεο ηεο αληίζηνηρεο
απφ 24.5.2017 θαη κε Αξηζκφ Καηάζεζεο 121/2017 Αίηεζε Αλαζηνιήο ηεο,
δπλάκεη ηεο απφθαζεο 193/2017 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο Αλαζηνιψλ.
15. Δπεηδή, ην λνκηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη απφ ηελ ππφςε
Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έγθεηηαη ζην θαηά πφζν είλαη ζχκθσλε κε ην ελσζηαθφ
θαη ειιεληθφ δίθαην φξνο δηαθήξπμεο λνζνθνκείνπ, ε νπνία φζνλ αθνξά ηα
θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 Ν. 4412/2016 γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο
θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηάο επηβάιιεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αληίζηνηρν
δεκφζην Γηαγσληζκφ πξνκεζεπηή ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξνδηαγξαθή (άξζξν
54 Ν. 4412/216) (βι. ΓΔΔ C-368/10, Δπηηξνπή θαηά Κάησ Υσξψλ,
ECLI:EU:C:2012:284, ζθέςε 74), ζπληζηάκελε ζηελ απαίηεζε λα θαηέρεη φρη
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κφλν άδεηα παξαγσγήο αιιά επηπιένλ άδεηα εθκεηάιιεπζεο πγξνχ νμπγφλνπ
γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο αξκφδηνο είλαη ν Δ.Ο.Φ.
16. Δπεηδή, ην λνκηθφ απηφ δήηεκα εηέζε αξθεηέο θνξέο ελψπηνλ ηεο
Α.Δ.Π.Π., ήδε απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο ζχζηαζήο ηεο (ήηνη απφ ηελ
26.6.2017) θαη εθδφζεθαλ νη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο απνθάζεηο απηήο (βι.
αλαιπηηθά ζθέςεηο 18-24), κε ηηο νπνίεο θαηεβιήζε πξνζπάζεηα γηα εληαία
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνζέζεσλ
απφ ηα αξκφδηα Κιηκάθηα θαη κε ηηο νπνίεο θξίζεθε φηη ν σο άλσ επίκαρνο φξνο
φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ πξνζβαιιφκελε Γηαθήξπμε είλαη λφκηκνο θαηά ην
κεηαβαηηθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο πνπ
έρεη ζέζεη ε αλσηέξσ (ζηε ζθέςε 13) «Αλαθνίλσζε» ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Φ.,
ήηνη κέρξη ηελ 30.06.2018 (θαηαιεθηηθή πεξίνδνο ζπκκφξθσζεο).
17. Δπεηδή, ππφ ην πξντζρχζαλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πεξί έλλνκεο
πξνζηαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, Ν. 3886/2010, είραλ ήδε
εθδνζεί – θαηά ηνλ ρξφλν πνπ νη αληίζηνηρεο πξψηεο Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο
θαηαηέζεθαλ ζηελ Α.Δ.Π.Π. πξνο εμέηαζε – νη ππ’ αξηζ. ηΔ (Γ΄ Σκήκα
Αλαζηνιψλ) 193/21.08/2017 θαη ΓΔθΛαξ (Αλαζη. / Σκήκα Γ΄ Σξηκειέο)
26/22.06.2017 απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ησλ αηηεκάησλ αλαζηνιήο ηεο
παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο, « … », θαζψο θαη νη ΓΔθΠαηξ (αλαζη.)
Ν29/23.06.2017 θαη ΜνλΓΔθΥαλίσλ (αλαζη.) 10/24.03.2017, κε ηηο νπνίεο
γίλνληαλ απνδεθηέο αληίζηνηρεο αηηήζεηο αλαζηνιήο.
18. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 14/30.08.2017 Απφθαζε ηνπ 6νπ
Κιηκαθίνπ ηεο Α.Δ.Π.Π, θξίζεθε φηη «8. … Καηά ηε ζαθή έλλνηα ηεο σο άλσ
πξάμεο [Αλαθνίλσζεο Πξνέδξνπ ΔΟΦ] ρνξεγείηαη εηδηθψο ζηηο επηρεηξήζεηο
πνπ θαηά ηνλ παξαπάλσ ρξφλν έθδνζήο ηεο είραλ άδεηα παξαγσγήο ηαηξηθψλ
αεξίσλ … θαηαιεθηηθή πξνζεζκία σο θαη ηελ 30.06.2018, ψζηε λα απνθηήζνπλ
έσο ηφηε άδεηα θπθινθνξίαο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο δελ ζα κπνξνχλ λα
θπθινθνξνχλ ηέηνην πξντφλ. Σνχην πξνθαλψο ζεκαίλεη … φηη έσο ηελ
30.06.2018, ν σο άλσ πξνζδηνξηζκέλνο θχθινο επηρεηξήζεσλ-θαηφρσλ άδεηαο
παξαγσγήο έρεη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο θαη ηζφηηκεο δηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο
8

Αριθμός απόθαζης: 130/2018

ησλ πξντφλησλ απηψλ πξνο νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπφκελν, …, αλεμαξηήησο αλ
θαηέρνπλ ή φρη άδεηα θπθινθνξίαο, θαζψο έσο θαη ηελ εκεξνκελία απηή ε
θαηνρή ηέηνηαο άδεηαο δελ ζπληζηά πξνυπφζεζε ηεο ζχλλνκεο θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν δηαθίλεζεο, πψιεζεο θαη πξνκήζεηαο ηνπ αεξίνπ… 9. Δπεηδή, απφ ηελ
παξαπάλσ … δηαηχπσζε ηεο Αλαθνίλσζεο (‘‘ρνξεγείηαη εχινγνο ρξφλνο... ν
νπνίνο νξίδεηαη έσο ηελ 30.06.2018’’) δελ θαηαιείπεηαη πεξηζψξην δηαπίζησζεο
ηπρφλ πιεξνθνξηαθνχ, ελεκεξσηηθνχ, ελδνηηθνχ ή απνθείκελνπ πεξί ηελ ηήξεζή
ηνπ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα νηαζδήπνηε έηεξεο δηνηθεηηθήο (αλαζέηνπζαο ή κε)
αξρήο, ραξαθηήξα ηνπ ζθέινπο ηνπ απνθαζηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ … 10. …
δεδνκέλνπ φηη ε παξαπάλσ θπθινθνξία θαη γηα ην σο άλσ θξίζηκν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη σο λφκηκε θαη ζπγρξφλσο, γηα ην ίδην δηάζηεκα,
ε θαηνρή άδεηαο θπθινθνξίαο δελ ζπληζηά ππνρξεσηηθφ φξν ή πξνζφλ γηα ηελ
πξνκήζεηα, αληηζηξφθσο φξνο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν
νπνίνο ζέηεη ηέηνηα θαηνρή σο ππνρξεσηηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία, απνθιείεη ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθφινπζα θαη ηνλ
αληαγσληζκφ, βάζεη πξνζφληνο άλεπ εξείζκαηνο ζε ππνρξεσηηθφ θαλφλα
δηθαίνπ (θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). Αλ ε πξάμε Πξνέδξνπ
Δ.Ο.Φ. πνπ ρνξήγεζε ην παξαπάλσ πξνζσξηλφ δηθαίσκα ειεχζεξεο
θπθινθνξίαο, εθδφζεθε θαζ’ ππέξβαζε αξκνδηφηεηαο, κε εζθαικέλε αηηηνινγία,
κε

λνκίκσο,

άλεπ

ιφγνπ

δεκνζίνπ

ζπκθέξνληνο,

άλεπ

λνκνζεηηθήο

εμνπζηνδφηεζεο ή άλεπ επηθχξσζεο απφ ην Γ.. ΔΟΦ, ζπληζηά θαλνληζηηθή ή
αηνκηθή πξάμε ή αληηβαίλεη ζε θαλνληζηηθή δηάηαμε ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο,
απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ απηή θαζαπηή ηε λνκηκφηεηα ή ηελ ηζρχ ηεο
πξάμεο απηήο θαη φρη ην πεξηερφκελφ ηεο… 12. … Δπνκέλσο, έσο θαη ηνλ ρξφλν
εμέηαζεο απφ ηελ ΑΔΠΠ ηεο παξνχζαο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο, ε
παξαπάλσ πξάμε ηεο Πξνέδξνπ ΔΟΦ δελ έρεη αθπξσζεί δηθαζηηθψο, δελ έρεη
αλαθιεζεί δηνηθεηηθψο απφ ηνλ κφλν πξνο ηνχην αξκφδην ΔΟΦ νχηε έρεη
αλαζηαιεί ε ηζρχο ηεο κε δηθαζηηθή απφθαζε [γεγνλφο εμαθνινπζνχκελν θαη
ζήκεξα, βι. θαησηέξσ ζθέςε 23] θαη ζπλεπψο, βάζεη ηνπ παξαπάλσ
κλεκνλεπζέληνο ηεθκεξίνπ λνκηκφηεηαο, ηειεί αθφκε ζε πιήξε ηζρχ, παξάγεη
θάζε έλλνκε ζπλέπεηα θαη δεζκεχεη θάζε δηνηθεηηθή αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
9
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ηεο ΑΔΠΠ, ε νπνία δελ είλαη αξκφδηα γηα ηπρφλ παξεκπίπηνπζα θξίζε επί ηεο
λνκηκφηεηάο ηεο θαη νθείιεη λα ηε ιάβεη ππφςε σο δεδνκέλε. Δπηπιένλ, δελ έρεη
αθφκε εθδνζεί νχηε ηπγράλεη επίθιεζεο απφ ηνλ παξεκβαίλνληα νξηζηηθή
δηθαζηηθή απφθαζε, ε νπνία έθξηλε έζησ θαη παξεκπηπηφλησο επί ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο παξαπάλσ πξάμεο… 13. … ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη θαη ε
πξνκήζεηα ζα εθθηλήζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ε
παξαπάλσ πξάμε (έσο 30.06.2018). Η δε ζαθήο έλλνηα ηεο πξάμεο απηήο είλαη
φηη νη θάηνρνη άδεηα παξαγσγήο (θαη φρη θπθινθνξίαο) δηθαηνχληαη λα εθηεινχλ
πξάμεηο πξνκήζεηαο ηνπ πξντφληνο (αλεμαξηήησο δηάξθεηαο θαη θαηαιεθηηθνχ
ρξφλνπ ηεο ηπρφλ ζχκβαζεο βάζεη ηεο νπνίαο ζα πξνκεζεχνπλ) έσο θαη ηελ
30.06.2018 θαη φρη φηη δηθαηνχληαη απιψο λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε
απνθιεηζηηθή δηάξθεηα έσο θαη ηελ 30.06-2018… 16. …Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη
θαλέλα ζηνηρείν ζηε δηάζεζε ηνπ Κιηκαθίνπ ή ην νπνίν πξνζθνκίδεη ν
παξεκβαίλσλ, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη έζησ θαη ζε ππφζεζε πεξί θηλδχλνπ
ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηνπ ελ γέλεη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηελ επάξθεηα ηεο
άδεηαο παξαγσγήο θαη ηε κε απαίηεζε άδεηαο θπθινθνξίαο έσο ηελ
30.6.2018…19. .. Δπνκέλσο, ε εηζαγσγή απηνχ ηνπ φξνπ ζηελ πξνθείκελε
Γηαθήξπμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ

θνξέσλ,

αθνχ

επί

ηεο

νπζίαο

αθαηξεί,

απφ

θαηαξρήλ

δηθαηνχκελνπο ζε ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο, άξα θνξείο πνπ δηθαηνχληαλ
έσο θαη ηελ 30.06.2018 ηζφηηκε κεηαρείξηζε κε ηνπο θαηφρνπο άδεηαο
θπθινθνξίαο, ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο…».
19. Δπεηδή, γηα ηελ εληαία λνκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ηηζέκελνπ λνκηθνχ
δεηήκαηνο θαη πξνο απνθπγή έθδνζεο αληηθαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Α.Δ.Π.Π.,
ζηελ ίδηα λνκηθή θαηεχζπλζε κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζε, αθνινχζσο εμεδφζε ε
ππ’ αξηζκ. 50/27.09.2017 Απφθαζή ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ, ζηηο ζθέςεηο 12, 13 θαη
14 ηεο νπνίαο αλαθέξνληαη θαηά παξαπνκπή νη αλσηέξσ ζθέςεηο 8, 9, 10, 12,
13, 16 θαη 19 ηεο πξναλαθεξφκελεο 14/2017 απφθαζεο ηνπ 6νπ Κιηκαθίνπ. Με
ηελ απφθαζε απηή, 50/2017, έγηλαλ δεθηά ηα θάησζη: «9. Δπεηδή απφ ηελ
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επηζθφπεζε ηνπ θαθέινπ ηεο Πξνζθπγήο θαζψο θαη ηελ έξεπλα ζην
ΔΗΓΗ/ΚΗΜΓΗ πνπ δηεμήγαγε ην παξφλ Κιηκάθην γηα αληίζηνηρνπο
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθήξπμαλ ηα κεγαιχηεξα Ννζνθνκεία ηεο
Διιάδαο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην θξίζηκν ππφ πξνκήζεηα

πγξφ ηαηξηθφ

νμπγφλν, πξνέθπςε, πσο πξάγκαηη πθίζηαηαη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ζηηο
αληίζηνηρεο λνζνθνκεηαθέο δηαθεξχμεηο, φπνπ νξηζκέλα Ννζνθνκεία απαηηνχλ
γηα ηελ πξνκήζεηα πγξνχ νμπγφλνπ σο απαξαίηεηε, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο, ηερληθή πξνδηαγξαθή (άξζξα 54, 75 Ν. 4412/2016) λφκηκε άδεηα
θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ: βι. φισο ελδεηθηηθά ηελ ππ’ αξηζκ. 01/2016
Γηαθήξπμε

ηνπ

Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ

Διεπζίλαο

«ΘΡΙΑΙΟ»

γηα

ηνλ

«Ηιεθηξνληθφ αλνηθηφ ηαθηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ
πξνκήζεηαο Ομπγφλνπ (CPV 24111900-4)» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ – ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ζει. 39, θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6291/26-10-2016 Γηαθήξπμε ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ηιείαο – Ν.Μ. Ακαιηάδαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο
‘‘Τγξφ Ομπγφλν’’ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ν.Μ. Ακαιηάδαο» ΜΔΡΟ Δ΄:
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ζει. 17.
Αληηζέησο, άιια Ννζνθνκεία παξαιείπνπλ ηελ απαίηεζε απηή κεηαμχ ησλ
ειάρηζησλ φξσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε Γηαθήξπμε: βι. φισο ελδεηθηηθά
ηελ ππ’ αξηζκ. 38/2016 Γηαθήξπμε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο γηα ηνλ
«Πξφρεηξν αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ‘‘ηαηξηθά αέξηα’’ (24111500-0)
(ΤΓΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή» ζηελ παξ. 6
(ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ) ζει. 5 ηεο νπνίαο πξνθχπηεη πσο ην
Ννζνθνκείν αξθνχληαλ ζε άδεηα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο (θαη φρη πεξαηηέξσ
άδεηα θπθινθνξίαο), φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ηελ πξνζβαιιφκελε ελ
πξνθεηκέλσ Γηαθήξπμε ηνπ Γ.Ν.Θ. ε νπνία απαηηνχζε ξεηά άδεηα θπθινθνξίαο
απφ ηνλ ΔΟΦ κφλν γηα ην αέξην νμπγφλν, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ζει. 59.
… 15. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ζθέςεηο, πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε γλψκε
ηνπ 6νπ Κιηκαθίνπ, ζηελ νπνία ζπληάζζεηαη θαη ην παξφλ 4o Κιηκάθην, γηα ηελ
εληαία αληηκεηψπηζε ηνπ λνκηθνχ δεηήκαηνο απφ ηελ Αξρή. Ιδηαίηεξα γηα ηελ
απνζφβεζε ηνπ θηλδχλνπ ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο
30.06.2018

(θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία
11

ζπκκφξθσζεο),

ζηελ

ειιεληθή
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θαξκαθεπηηθή αγνξά φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πγξνχ νμπγφλνπ απφ ηα
λνζνθνκεία ηεο Υψξαο καο, δεδνκέλνπ πσο επί ηνπ παξφληνο βξίζθνληαη ζε
εμέιημε δεκφζηνη δηαγσληζκνί ππφ ην θαζεζηψο ηνπ Ν. 4412/2016 ζηνπο νπνίνπο
ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο επηθαινχκελνη επζέσο δηθαηψκαηα απνξξένληα
εθ ηεο παξαπάλσ ‘‘Αλαθνίλσζεο’’ ηνπ Πξνέδξνπ ΔΟΦ, αλεμάξηεηα ηεο λνκηθήο
ζαθήλεηαο θαη ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο-εθηειεζηφηεηαο ηεο ‘‘Αλαθνίλσζεο’’ ε
νπνία ζα θξηζεί απφ ην ηΔ ηειηθψο. Κπξίσο φκσο γηα λα κελ θηλδπλεχζεη ε
δεκφζηα πγεία θαηά ην άξζξν 21 παξ. 3 θαη 168 ΛΔΔ απφ ηε δεκηνπξγία κηαο
κνλνπσιηαθήο αγνξάο φπνπ γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο, ήηνη κέρξη ηηο
30.6.2018, κέρξη ηνλ ζηαδηαθφ εθνδηαζκφ αξθεηψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ κε
ηελ επίκαρε άδεηα εθκεηάιιεπζεο, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Υψξαο καο ζα
αλαγθάδνληαη λα πξνκεζεχνληαη κφλν απφ εθείλεο ηηο γλσζηέο πιελ ειάρηζηεο
εηαηξίεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ λφκηκε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ, νη
δε λνζνθνκεηαθέο αλάγθεο ζε παλειιήλην επίπεδν είλαη αδχλαην λα κπνξέζνπλ
λα θαιπθζνχλ ηαπηνρξφλσο απφ ηηο εηαηξίεο απηέο (βι. ηε ζει. 9 απφ ηηο
παξαπάλσ ππ’ αξηζκ. πξση. 50686/12.6.2017 απφςεηο ηνπ ΔΟΦ επί ηεο ηΔ Γ΄
Σκ. (Αλαζη.) 193/2017, φπνπ αλαθέξεηαη πσο ηνλ Ινχλην 2017 κφιηο 3 εηαηξίεο,
καδί κε ηε λπλ πξνζθεχγνπζα, είραλ ήδε εθνδηαζηεί κε ηελ επίκαρε άδεηα
θπθινθνξίαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ελψ αλακελφηαλ άκεζα ε έθδνζε κίαο αθφκε
αληίζηνηρεο άδεηαο)».
20. Δπεηδή, πξνο επίξξσζε ηεο εληαίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ θξίζηκνπ
απηνχ λνκηθνχ δεηήκαηνο θαη ηελ απνθπγήο έθδνζεο αληηθαηηθψλ απνθάζεσλ
εθδφζεθε θαη ε ππ’ αξηζ. 138/16.11.2017 απφθαζε ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ ηεο
Α.Δ.Π.Π. ζηελ νπνία πεξηέρνληαη φιεο νη αλσηέξσ θξίζηκεο ζθέςεηο ησλ
πξνγελέζηεξσλ απνθάζεσλ ηεο Α.Δ.Π.Π. (βι. εηδηθψο ζθέςεηο 7-9), ε νπνία
θξίλνληαο επί άιιεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο ηεο πξνζθεχγνπζαο, « … »
«αθχξσζε ηνλ φξν 1 ηεο ζει. 3 ηεο [πξνεγνχκελεο] Γηαθήξπμεο 39/2017 ηνπ
ΑΝΘ ‘‘ΘΔΑΓΔΝΔΙΟ’’ (Α/Α ΔΗΓΗ: 46792) (ΑΓΑΜ: 17PROCOO2042693
2017-10-05), θαηά ην θεθάιαην πνπ απαηηνχζε νη πξνκεζεπηέο πγξνχ νμπγφλνπ
λα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο
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άδεηα θπθινθνξίαο ΔΟΦ (ΚΤΑ 0ΤΓ3α/32221/2013, ΦΔΚ Β 1049), δίλνληαο
εχινγε πξνζεζκία παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δεκφζην Γηαγσληζκφ πξνο ελεκέξσζε ησλ
ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ», κε ζπλέπεηα αθνινχζσο ε αλαζέηνπζα
αξρή, φπσο επηζεκαίλεη ζηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 1527/23.01.2018 απφςεηο ηεο ηηο
νπνίεο αλήξηεζε ζην Δ..Η.ΓΗ.., ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αλσηέξσ Απφθαζε
(βι. άξζξν 367 παξ. 3 Ν. 4412/2016 θαη 18 παξ. 5 Π.Γ. 39/2017) πξνρψξεζε
ζε λέα δεκφζηα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κέζσ επαλαπξνθήξπμεο ηνπ θξίζηκνπ
Γηαγσληζκνχ (πξβι. ΓΔθΑζ (αλαζηνι.) 116/2017).
21. Δπεηδή, επέθεηλα νκνίσο έθξηλε θαη ε ππ’ αξηζ. 144/20.11.2017
απφθαζε ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ ηεο Α.Δ.Π.Π. (βι. εηδηθψο ζθέςεηο 7-10), ε νπνία
απέξξηςε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο παξεκβαίλνπζαο, « … », ε νπνία έβαιε
θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 13694/2017 Γηαθήξπμεο «Αλνηρηήο δηαδηθαζίαο (άλσ ησλ
νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4412/2016) γηα ηελ πξνκήζεηα πγξνχ νμπγφλνπ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ – ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ (Κσδηθφο CPV 24111900-4)» (Α/Α πζηήκαηνο
ΔΗΓΗ: 45102) (ΑΓΑΜ: 17REQ002070760 2017-10-11), επηδηψθνπζα ε
εηαηξία απηή λα ζπκπεξηιεθζεί γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ ε
ππνρξέσζε θαηνρήο θαη πξνζθφκηζεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο
άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ Δ.Ο.Φ.
22. Δπεηδή, εηέξσζελ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 137/15.11.2017 απφθαζε
ηνπ

6νπ

Κιηκαθίνπ

έγηλε

δεθηή

Πξνδηθαζηηθή

Πξνζθπγή

ηεο

ήδε

παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο, « … », θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 14.1./2017 Γηαθήξπμεο
ηνπ

Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ

Γξάκαο

(Α/Α

ΔΗΓΗ

46400.1)

(ΑΓΑΜ:

17PROC001980772 2017-22-09) θαη απέξξηςε ηελ παξέκβαζε ηεο ήδε
πξνζθεχγνπζαο, « … », επηθαινχκελε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 95939/24.10.2017
Δπηζηνιή ηνπ Δ.Ο.Φ. ηελ νπνία απέζηεηιε ν Οξγαληζκφο ζε απάληεζε ηεο
Πξάμεο

34/2017

ηνπ

Πξνέδξνπ

ηνπ

6νπ

Κιηκαθίνπ,

ζπληαρζείζα

θαη

απνζηαιζείζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 367 παξ. 3 ηνπ Ν.
4412/2016 θαη 12 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 39/2017, ε νπνία (Δπηζηνιή) θαηά ηε γλψκε
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πνπ θξάηεζε δηθαηνινγνχζε ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ έσο ηφηε θξηλφκελα (βι.
εηδηθψο ζθέςεηο 6, 7, 8, θαη 9). Καηά ηεο ππφςε, 137/2017 απφθαζεο ηεο
Α.Δ.Π.Π., αζθήζεθε απφ ηελ πξνζθεχγνπζα « … » ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπν
αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο, ε απφ 27.11.2017 Αίηεζε
Αλαζηνιήο (αξηζ. θαηαρ. ΑΝ 44/27.11.2017) θαη ε απφ 27.11.2017 Αίηεζε
Αθπξψζεσο (αξηζ. θαηαρ. ΑΚ 160/27.11.2017), νη νπνίεο, απνθαζίζηεθε
δπλάκεη ηεο Πξάμεο 24/21.12.2017 ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν.
3900/2010 (ΦΔΚ Α΄ 213), θάλνληαο δεθηή ηελ απφ 28.11.2017 αίηεζε (ΠΑ
16/28.11.2017) ηεο εηαηξίαο απηήο, πξνζθεχγνπζαο « … », λα εηζαρζνχλ ζην
ηΔ ιφγσ «ηνπ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο λνκηθνχ δεηήκαηνο πνπ ηίζεηαη, ήηνη
ηεο έθηαζεο ηεο εμνπζίαο ηεο Α.Δ.Π.Π θαη κε εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο
Αίηεζεο Αθχξσζεο ηελ 06ε.06.2018.
23. Δπεηδή, ήδε θαηά ηνλ ρξφλν εμέηαζεο ηεο ππφ θξίζε
Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο θαη ππφ ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί έλλνκεο
πξνζηαζίαο ζην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο
ζεζπίδεηαη κε ην Ν. 4412/2016 (άξζξν 345 επ.), γηα ην επίδηθν λνκηθφ δήηεκα,
ήηνη ηεο λνκηκφηεηαο ή κε ηνπ φξνπ πνπ ηίζεηαη θαη κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε,
Παξάξηεκα Β – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, νη
πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ λα πξέπεη λα θαηέρνπλ θαη άδεηα θπθινθνξίαο
απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο ή αλ ν φξνο απηφο δελ είλαη λφκηκνο εθφζνλ θαιχπηεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε

απαίηεζε

γηα

ζπγθεθξηκέλν

ρξνληθφ

δηάζηεκα

απφ

ηελ

πξναλαθεξφκελε Αλαθνίλσζε ηνπ Δ.Ο.Φ., σο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη,
έρνπλ

φισο

πξνζθάησο

εθδνζεί,

ζε

επίπεδν

παξνρήο

πξνζσξηλήο

πξνζηαζίαο ε ΓΔθΘεζ 126/16.11.2017, κε ηελ νπνία έγηλε απνδεθηή ε ππ’
αξηζ. ΑΝ150/09.10.2017 Αίηεζε Αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 50/2017
απφθαζεο ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ ηεο Α.Δ.Π.Π. πνπ θαηέζεζε ε παξεκβαίλνπζα
εηαηξείαο, « … » θαη ε ΓΔθΠαηξψλ Ν1/17.01.2018, κε ηελ νπνία νκνίσο έγηλε
απνδεθηή ε ππ’ αξηζ. ΑΝ70/01.12.2017 Αίηεζε Αλαζηνιήο θαηά ηεο ππ. αξηζ.
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144/2017 απφθαζεο ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ ηεο Α.Δ.Π.Π ηεο παξεκβαίλνπζαο
εηαηξείαο « … ».
24. Δπεηδή, κε ηελ ΓΔθΘεζ 126/2017 απφθαζε έγηλε δεθηφ φηη «10.
… ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εθηέζεθαλ ζηελ 7ε ζθέςε ηεο παξνχζαο, ηα
ηαηξηθά αέξηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ θαη γηα ηε δηαθίλεζή ηνπο
απαηηείηαη άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ. Δμάιινπ, ε επίκαρε Αλαθνίλσζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΦ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ε
νπνία έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη λνκηκνπνηεί κέρξη ηελ 30.06.2018 ηε
δηαθίλεζε ηαηξηθψλ αεξίσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ
(ΔΟΦ). ε θάζε πεξίπησζε δε, αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί φηη ε πην πάλσ
Αλαθνίλσζε ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, ε
νπνία (εθφζνλ ζηεξίδεη ηελ επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κελ απαηηήζεη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξνχ
νμπγφλνπ ηελ θαηνρή θαη πξνζθφκηζε άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ)
ειέγρεηαη παξεκπηπηφλησο ζηα πιαίζηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο πξνθεηκέλνπ λα
θξηζεί αλ ζπληξέρεη ιφγνο λα αλαζηαιεί ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (πξβι. ηΔ ΔΑ 867/2005, ηΔ 367/2001), ε έθδνζή ηεο δελ
θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 8 ηνπ λ. 1316/1983 (ΦΔΚ Α΄ 3), ην
νπνίν αθνξά ζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ
πξντφληα ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή, ε εηζαγσγή, ε δηαθίλεζε θαη γεληθψο ε
θπθινθνξία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο λφκηκεο πξνδηαγξαθέο θαη πάλησο απαηηεί
ηα κέηξα απηά λα επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΟΦ, πξνερφλησο
δηφηη δελ πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη ηέηνηα εγθξηηηθή ηεο αλαθνηλψζεσο πξάμε ηνπ
Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, ε έθδνζε ηεο ελ ιφγσ πξάμεσο δελ θαίλεηαη λα
ζηεξίδεηαη νχηε ζην άξζξν 3 παξ. 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ην νπνίν αθνξά ζηε ιήςε
κέηξσλ

γηα

ηνλ

νκαιφ

εθνδηαζκφ

ηεο

αγνξάο

κε

θαξκαθεπηηθά

θαη

παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη γηα ηελ απνθπγή ειιείςεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε
δηάηαμε απηή απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην λφκν, ε δε
θπθινθνξία θαξκάθσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ λφκν.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πηζαλνινγείηαη ζνβαξά σο βάζηκνο θαη θαηά πξέπεη λα
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γίλεη δεθηφο ν ηζρπξηζκφο πνπ πξνέβαιε ε αηηνχζα κε ηελ πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή ηεο θαη επαλαθέξεη ηψξα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, φηη ε έλδηθε
δηαθήξπμε παξαλφκσο παξέιεηςε λα νξίζεη φηη γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή
ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ απαηηείηαη
απηνί λα δηαζέηνπλ θαη άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ πγξνχ νμπγφλνπ, ρνξεγεζείζα
απφ ηνλ ΔΟΦ. 11. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε φηη δελ
πξνθχπηεη απφ ηα πεξηιακβαλφκελα ζην θάθειν ζηνηρεία φηη πθίζηαηαη
πξφβιεκα επάξθεηαο ηεο αγνξάο ζε ηαηξηθά αέξηα, ψζηε λα εξεπλεζεί αλ
ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ επηηαθηηθφο ιφγνο γεληθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ
κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλεη
ππφςε φηη ην δεκφζην ζπκθέξνλ επηηάζζεη ηε λφκηκε θπθινθνξία πξντφληνο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο θάξκαθν, αιιά θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαηά ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξνο ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο. Δλφςεη απηψλ,
ζηαζκίδνληαο ηα εθαηέξσζελ ζπκθέξνληα, θξίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε
αίηεζε γηα ηνλ ιφγν πνπ, θαηά ηα εθηεζέληα ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε,
πηζαλνινγήζεθε σο βάζηκνο…».
25. Δπεηδή, νη ίδεηο αθξηβψο αλσηέξσ ζθέςεηο επαλαιακβάλνληαη θαη
ζηελ ΓΔθΠαηξ Ν1/2018 απφθαζε, φπνπ γίλεηαη δεθηφ φηη: «8. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ εθηέζεθαλ ζηελ 6ε ζθέςε, ηα ηαηξηθά αέξηα αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ, ππνθείκελα έηζη ζηε δηαδηθαζία αδεηνδνηήζεσο ησλ
θαξκάθσλ, κε πξνθαλή ζπλέπεηα λα απαηηείηαη γηα ηε λφκηκε δηαθίλεζή ηνπο
άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ. Δμάιινπ, ε πξνδηαιεθζείζα Αλαθνίλσζε ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε,
έρνπζα θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη λνκηκνπνηνχζα έσο ηηο 30.06.2018 ηε
δηαθίλεζε ηαηξηθψλ αεξίσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ …, θάηη
άιισζηε πνπ, φπσο πξνειέρζε, έρεη ήδε απνδεηρζεί ξεηψο θαη ν ηειεπηαίνο. ε
θάζε πεξίπησζε πάλησο, δειαδή θαη ππφ ηελ εθδνρή φηη ε σο άλσ Αλαθνίλσζε
ζπληζηά εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε κε θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα, ε νπνία (εθφζνλ
ζηεξίδεη ηελ επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο λα κελ απαηηήζεη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξνχ νμπγφλνπ ηελ
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θαηνρή θαη πξνζθφκηζε άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ) ειέγρεηαη
παξεκπηπηφλησο ζηα πιαίζηα ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί
αλ ζπληξέρεη ιφγνο λα αλαζηαιεί ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(πξβι. ηΔ ΔΑ 867/2005), ε έθδνζή ηεο δελ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 6
παξ. 8 ηνπ λ. 1316/1983, ην νπνίν αθνξά ζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ πξντφληα ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή, ε εηζαγσγή, ε
δηαθίλεζε θαη γεληθψο ε θπθινθνξία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο λφκηκεο
πξνδηαγξαθέο θαη πάλησο απαηηεί ηα κέηξα απηά λα επηθπξψλνληαη κε απφθαζε
ηνπ Γ.. ηνπ ΔΟΦ, πξνερφλησο δηφηη δελ πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη ηέηνηα
εγθξηηηθή ηεο αλαθνηλψζεσο πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, ε έθδνζε
ηεο ελ ιφγσ πξάμεσο δελ θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη νχηε ζην άξζξν 3 παξ. 8 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ, ην νπνίν αθνξά ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ηεο
αγνξάο κε θαξκαθεπηηθά θαη παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη γηα ηελ απνθπγή
ειιείςεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηάηαμε απηή απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ πνπ
ζηεξίδνληαη ζηνλ λφκν, ε δε θπθινθνξία θαξκάθσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο
δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ λφκν. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πηζαλνινγείηαη ζνβαξψο σο
βάζηκνο –θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο– ν ηζρπξηζκφο πνπ
πξνέβαιε ε αηηνχζα κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο θαη επαλαθέξεη ηψξα κε
ηελ θξηλφκελε αίηεζε, φηη ε έλδηθε δηαθήξπμε παξαλφκσο παξέιεηςε λα νξίζεη
φηη γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ζηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ απαηηείηαη απηνί λα δηαζέηνπλ θαη άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ
πγξνχ νμπγφλνπ, ρνξεγεζείζα απφ ηνλ ΔΟΦ. Πεξαηηέξσ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε
φηη: 1) απφ ηα έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο δελ πξνθχπηεη, αθνχ δελ παξαηίζεληαη
ζπγθεθξηκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία, φηη πθίζηαηαη πξφβιεκα επάξθεηαο ηεο
αγνξάο ζε ηαηξηθά αέξηα (ηζρπξηζκφ, άιισζηε, πνπ ε αηηνχζα θαηεγνξεκαηηθψο
απνθξνχεη), ψζηε λα εξεπλεζεί αλ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ επηηαθηηθφο ιφγνο
γεληθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφξξηςε ηεο
θξηλφκελεο αηηήζεσο, θαη 2) ην δεκφζην ζπκθέξνλ επηηάζζεη ηε λφκηκε
θπθινθνξία πξντφληνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θάξκαθν, αιιά θαη ηελ ηήξεζε
ηεο λνκηκφηεηαο θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο
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ζχκβαζεο, θξίλεηαη φηη πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε γηα ηνλ ιφγν πνπ, θαηά ηα
εθηεζέληα, ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, πηζαλνινγήζεθε σο βάζηκνο…».
26. Δπεηδή, απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δχν, ιηάλ πξνζθάησο,
εθεηεηαθέο απνθάζεηο, ελαξγψο πξνθχπηεη, κεηά ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο σο άλσ Αλαθνίλσζεο ηνπ Δ.Ο.Φ. (βι. ζθέςε 13), ε νπνία
γέλλεζε

ηηο

αληίζηνηρεο

δηθαζηηθέο

αληηδηθίεο

σο

αλσηέξσ

αλαιπηηθά

αλαθέξνληαη, κία ζαθήο λνκηθή θαηεχζπλζε θαη ηάζε ηεο λνκνινγίαο, ηελ νπνία
θαη αθνινπζνχλ ηα αθπξσηηθά δηνηθεηηθά εθεηεία.
27. Δπεηδή, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ηα ηαηξηθά αέξηα αλήθνπλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ, ππνθείκελα έηζη ζηε δηαδηθαζία αδεηνδνηήζεσο
ησλ θαξκάθσλ, κε πξνθαλή ζπλέπεηα λα απαηηείηαη γηα ηε λφκηκε δηαθίλεζή
ηνπο άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. Δμάιινπ, ε πξνδηαιεθζείζα
Αλαθνίλσζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί εθηειεζηή
δηνηθεηηθή πξάμε, έρνπζα θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη λνκηκνπνηνχζα έσο ηηο
30.06.2018 ηε δηαθίλεζε ηαηξηθψλ αεξίσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ
ΔΟΦ, γεγνλφο πνπ, φπσο πξνειέρζε, έρεη ήδε απνδεηρζεί ξεηψο θαη ν
ηειεπηαίνο, ζε θάζε δε πεξίπησζε δελ θαίλεηαη λα αθνξά ε Αλαθνίλσζε απηή
ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο κε θαξκαθεπηηθά θαη
παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη γηα ηελ απνθπγή ειιείςεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε
δηάηαμε απηή απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ λφκν, ε δε
θπθινθνξία θαξκάθσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ λφκν.
28. Δπεηδή, ελφςεη ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε
ππφςε δηαθήξπμε λνκίκσο νξίδεη φηη γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ησλ
ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ απαηηείηαη
απηνί λα δηαζέηνπλ θαη άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ,
ρνξεγεζείζα απφ ηνλ Δ.Ο.Φ.
29. Δπεηδή, επέθεηλα, νκνίσο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δχν
εθεηεηαθέο απνθάζεηο, αιιά θαη κε ηα φζα γίλνληαη δεθηά απφ ην παξφλ
Κιηκάθην ζηηο ζθέςεηο 27 θαη 28 ηεο παξνχζαο, έθξηλε θαη ε ππ’ αξηζ. 120/2018
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απφθαζε ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ ηεο Α.Δ.Π.Π., κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή έηεξε
Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο « … » θαη αθπξψζεθε ε παξάιεηςε ηεο
κε αξηζκ. 64/2017 Γηαθήξπμεο ηνπ ΑΝΘ ‘‘ΘΔΑΓΔΝΔΙΟ’’ πεξί «Αλνηρηνχ
ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα νμπγφλνπ
(Κσδηθφο

CPV:

24111900-4)

έσο

ηνπ

πνζνχ

ησλ

€120.000

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο» (Α/Α πζηήκαηνο ΔΗΓΗ: 51626) θαηαρσξεζείζαο
ζην ΚΗΜΓΗ κε ΑΓΑΜ: 18PROCOO2517254 2018-01-02, λα ζπκπεξηιάβεη
ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ην Τγξφ Ομπγφλν, ήηνη ζηνλ φξν 1 ηεο ζει. 3
ηεο Γηαθήξπμεο, ηελ ππνρξέσζε ησλ πξνκεζεπηψλ λα δηαζέηνπλ πέξα απφ ηελ
άδεηα παξαγσγήο πγξνχ νμπγφλνπ γηα ηαηξηθή ρξήζε απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. επηπιένλ
αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ.
30. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ε ζεζκνζέηεζε ηεο Α.Δ.Π.Π., κε ην ΒΙΒΛΙΟ
IV ηνπ Ν. 4412/2016, σο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο κε αξκνδηφηεηα
επίιπζεο δηαθνξψλ (άλσ ησλ 60.000 €) απφ δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016 (άξζξν 345 παξ. 1, νκνίσο
άξζξν 1α) Π.Γ. 39/2017), ζπληζηά κελ κεγάιε λνκηθή θαηλνηνκία, ε δε Αξρή
ππάγεηαη, απφ ηε ζθνπηά ηνπ γεληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ζηελ έλλνηα ηνπ
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ αλήθεη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο, ψζηε
απηνλφεηα λα κελ ηεο επηηξέπεηαη λα αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηηο αθπξσηηθέο
απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ηηο νπνίεο νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα
εθαξκφδεη.
31. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ν ηειηθφο
έιεγρνο ηεο θάζε ππφζεζεο πνπ εηζθέξεηαη ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. κε ηελ
θαηάζεζε

Πξνδηθαζηηθήο

Πξνζθπγήο,

πξαγκαηνπνηείηαη

ελψπηνλ

ησλ

δηνηθεηηθψλ εθεηείσλ θαη, γηα ηηο κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο ππνζέζεηο ζην,
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (άξζξν 372 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/2016, πξβι ηΔ
2543/1999, 96/2003 θαη 3305/2006), ηα νπνία ππάγνπλ ηηο πξνζβαιιφκελεο
απνθάζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο (άξζξν 95
παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, άξζξν 1 επ. ηνπ Π.Γ. 18/1989 θαη άξζξν 372 παξ. 4
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ηνπ Ν. 4412/2016 (φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 27 Ν.
4491/2017 θαη άξζξν 87 παξ.2 Ν. 4478/2017).
32. Δπεηδή, ε Α.Δ.Π.Π. ππνρξενχηαη, αλαθνξηθά ην επίκαρν λνκηθφ
δήηεκα, φπσο αθνινπζήζεη ηε δηακνξθσζείζα, πιένλ, λνκηθή θαηεχζπλζε ζε
επίπεδν ζπγθξηηηθήο λνκνινγίαο, σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη, ζην θείκελν δε ησλ
αληίζηνηρσλ αλαζηαιηηθψλ απνθάζεσλ γίλεηαη θνηλά ιφγνο γηα «πηζαλνιφγεζε
βαζηκφηεηαο» ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ αθχξσζεο ηεο ήδε παξεκβαίλνπζαο
εηαηξίαο, « … », έηζη ψζηε λα αλακέλεηαη fumus boni iuris πσο θαη ε νξηζηηθή
θξίζε επί ησλ Αηηήζεσλ Αθχξσζεο ησλ αλσηέξσ δχν δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ
εθεηείσλ ζα αθνινπζήζεη ηελ θαηεχζπλζε απηή νξηζηηθά.
33. Δπεηδή, πάλησο, ν Δ.Ο.Φ., απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εγγξάθσλ
ηνπ θαθέινπ θαη εμ φζσλ είλαη γλσζηά, δελ έρεη θαηαξγήζεη - αλαθαιέζεη κέρξη
ζήκεξα ηε λνκηθά ακθηζβεηνχκελε «Αλαθνίλσζε» (βι. ζθέςε 13 ηεο
παξνχζαο), ηελ νπνία ζπλερίδνπλ λα επηθαινχληαη δηάθνξα Ννζνθνκεία ζε
παλειιήλην επίπεδν.
34. Δπεηδή, ηειηθψο, ε ακεηάθιεηε επίιπζε ηνπ επίκαρνπ λνκηθνχ
δεηήκαηνο, ζπλδέεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ
Αλσηάηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ επί ηεο πξναλαθεξφκελεο απφ 11.04.2017
θαη κε αξηζκφ θαηάζεζεο 1115/2017 Αίηεζεο Αθχξσζεο θαηά ηεο σο ππφςε
«Αλαθνίλσζεο» ηνπ Δ.Ο.Φ, απφθαζε ηελ νπνία νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ηα
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε παξφκνησλ δεηεκάησλ.
35. Δπεηδή, ελφςεη ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, ζα πξέπεη λα γίλεη
δεθηφ φηη παξαδεθηψο θαη λνκίκσο κε ηνπο ηηζέκελνπο απφ ηελ ππ’ αξηζ.
35/2017 δηαθήξπμε φξνπο δεηείηαη ε θαηνρή άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ Δ.Ο.Φ.
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ ππφςε πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αεξηψλ.
36. Δπεηδή, θαη’αθνινπζίαλ ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ε ππφ θξίζε
Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή θαη λα γίλεη δεθηή ε Παξέκβαζε.
37. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 181420506958
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0220 0042), πνζνχ 908,00 €, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν
363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή.
Κάλεη δεθηή ηελ Παξέκβαζε.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ
παξάβνιν κε θσδηθφ 181420506958 0220 0042), πνζνχ 908,00 €.

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 20
Φεβξνπαξίνπ 2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Βαζιλική Κ. Μπάκοσ
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