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Με µια απόφαση που γεννά πολλά ερωτηµατικά η Επιτροπή Αναστολών του 

Συµβουλίου της Επικρατείας απεφάνθη µε την υπ’ αριθµ. 515/2008 απόφαση της 

(όµοια και η 516/2008) πως κατά τη διενέργεια προµήθειας µε τη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης ουδεµία έννοµη προστασία παρέχεται στους συµµετέχοντες 

διότι δεν υπάρχουν εκτελεστές πράξεις της διοίκησης οι οποίες να µπορούν να 

προσβληθούν µε αίτηση ακυρώσεως και κατά συνέπεια µε ασφαλιστικά µέτρα 

διότι «κατά την εφαρµογή του συστήµατος αυτού, ούτε κρίση περί του παραδεκτού 

των δικαιολογητικών, ούτε κρίση περί του παραδεκτού των – προσαρµόσιµων, 

άλλωστε κατά τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων – τεχνικών προσφορών γίνεται 

αφού έχει ήδη γίνει και µάλιστα προϋποτίθεται» 

 

1. Ιστορικό 

 

Με την υπ’αριθµ. 45218/ Φ. 14-140/17.4.2006 απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η προµήθεια αντιδραστηρίων αιµοδοσίας για 

εννέα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου Αίµατος προϋπολογισθείσας δαπάνης 208.250.000 

Ευρώ. Για την προµήθεια αυτή συστάθηκε ∆ιακοµµατική Επιτροπή όπως 

προβλέπεται για τις προµήθειες αγαθών σηµαντικής οικονοµικής και τεχνολογικής 

αξίας. και στη συνέχεια µε την υπ’ αριθµ. 10/2006 ανοικτή διακήρυξη προκηρύχθηκε 

ανοικτός διεθνής διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά 

και ηµεροµηνία διενέργειας την 24-4-2007. Στο διαγωνισµό αυτό έλαβαν µέρος δυο 

                                                 
1 Για λόγους διαφάνειας, ας σηµειωθεί πως ο υπογράφων είναι νοµικός σύµβουλος µιας από τις 
εταιρίες που µετείχαν στον εν θέµατι διαγωνισµό. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν είναι 
προσωπικές. 



εταιρίες. Κατά την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 

διαγωνισµό η προσφορά της εταιρίας Α απορρίφθηκε και για τα 9 Κέντρα Μοριακού 

Ελέγχου Αίµατος λόγω µη υποβολής µέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς 

αντιγράφου οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές ενώ η προσφορά της εταιρίας Β 

απορρίφθηκε για τα 4 µεγαλύτερα από τα 9 Κέντρα Μοριακού Ελέγχου ως τεχνικά 

ανεπαρκής. Εν τέλει µε την υπ’ αριθµ. 103.266/10-8-207 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 

µαταιώθηκαν συνολικά διότι η προσφορά της εταιρίας Β κρίθηκε οικονοµικά 

ασύµφορη και για τα εναποµείναντα Κέντρα.  

Εν όψει των ανωτέρω ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την υπ’ 

αριθµ. 104.651/13-8-2007 πρόσκλησή του κάλεσε τις εταιρίες σε διαπραγµατεύσεις 

και τους ζήτησε να υποβάλουν νέες προσφορές τις οποίες και υπέβαλαν. Η Επιτροπή 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού αποτελούµενη 

από 4 ειδικούς στον κλάδο της αιµοδοσίας και 5 µη ειδικούς επιστήµονες και 

διοικητικούς υπαλλήλους µε πρακτικό της αποφασίζει οµόφωνα να προτείνει στη 

∆ιακοµµατική Επιτροπή, σε πλήρη αρµονία µε την προηγούµενη τεχνική 

αξιολόγησή της, να βαθµολογηθεί η προσφορά της εταιρίας Α και για τα 9 Κέντρα 

Μοριακού Ελέγχου και να απορριφθεί η προσφορά της εταιρίας Β για τα 4 

µεγαλύτερα από τα 9 Κέντρα Μοριακού Ελέγχου ως τεχνικά ανεπαρκής. Ωστόσο, 

ύστερα από σχετική υπόδειξη της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής η Επιτροπή 

Αξιολόγησης επανέρχεται και µε πλειοψηφία 5-4 ( τη µειοψηφία αποτελούσαν οι 4 

ειδικοί επιστήµονες της αιµοδοσίας) προτείνει την οριακή αποδοχή της προσφοράς 

της εταιρίας Β και για τα 4 µεγάλα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου αλλάζοντας χωρίς 

καµία αιτιολογία την προηγούµενη θέση της. Με την υπ’ αριθµ. 7206/16-1-2008 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίστηκε η 

αποδοχή των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και των δύο εταιριών 

για όλα τα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου. 

 

Και οι δύο εταιρίες άσκησαν προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 

(η µια αφού προηγουµένως άσκησε και την ένσταση του άρθρου 15 του Π∆ 

394/1996-118/2007) οι οποίες απερρίφθησαν µε σχετικές αιτιολογηµένες αποφάσεις 

(και όχι σιωηρά) και στη συνέχεια άσκησαν ασφαλιστικά µέτρα ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας ζητώντας τη µη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού µέχρι την έκδοση αποφάσεων επί των αιτήσεων ακυρώσεως που θα 



ασκούνταν, επικαλούµενες η κάθε µία ελλείψεις στα δικαιολογητικά και στην τεχνική 

προσφορά της έτερης διαγωνιζόµενης εταιρίας.  

 

Οι αιτήσεις τους όµως αυτές απερρίφθησαν ως απαράδεκτες! 

 

2. Οι αποφάσεις  
 

Επί των ανωτέρω αιτήσεων το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε συγκεκριµένα τα 

ακόλουθα: 

 

Ι.. α ) το Π∆ 60/2007 µε τίτλο «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών …» (ΦΕΚ 64 Α΄), ορίζει στο 

άρθρο 2 παρ. 11 ότι «α) ανοικτές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των 

οποίων κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά, β) 

κλειστές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονοµικός φορέας 

µπορεί να ζητήσει τη συµµετοχή, αλλά στο πλαίσιο των οποίων µόνο οι οικονοµικοί 

φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή µπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά, γ) …., δ) διαδικασίες µε διαπραγµάτευση είναι οι διαδικασίες, στο 

πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς 

φορείς της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή 

περισσότερους από αυτούς …», στο άρθρο 22 ότι «οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν 

τις δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή ή κλειστή διαδικασία … 

στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25, 

µπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε ή χωρίς 

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού», στο άρθρο 24 (άρθρο 30 οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν δηµόσιες 

συµβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, αφού προηγηθεί 

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις α) Σε περίπτωση 

µη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις, τηρουµένων των οριζοµένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 

39 έως 52 και 55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία …, µε την προϋπόθεση 

ότι οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς.  Οι αναθέτουσες 

αρχές µπορούν να µην δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, εάν στη διαδικασία µε 



διαπραγµάτευση περιλαµβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια 

των άρθρων 43-50 και οι  οποίοι κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία …. 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, β) … γ) … δ) … 2.  Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγµατεύονται µε τους 

προσφέροντες προκειµένου να προσαρµόζουν τις προσφορές τους στους όρους της 

προκήρυξης του διαγωνισµού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών 

του διαγωνισµού και προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά σύµφωνα µε 

το άρθρο 51 παρ. 1 …» και, τέλος, στο άρθρο 25 ότι οι αναθέτουσες αρχές µπορούν 

να συνάπτουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται δηµοσίευση προκήρυξης σε ορισµένες 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, περί των οποίων δεν πρόκειται.  

 

β) Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών και ειδικότερα του άρθρου 24 παρ. 1 περ. 

α΄ εδάφιο β και παρ. 2, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση χωρίς δηµοσίευση 

προκηρύξεως διαγωνισµού προσφυγή σε διαπραγµατεύσεις όταν η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλέσει όσους στην προηγηθείσα ανοικτή η κλειστή διαδικασία 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, οπότε, µε δεδοµένο το παραδεκτό των 

προσφορών αυτών, ακολουθεί το στάδιο των διαπραγµατεύσεων, κατά το οποίο 

οι προσφέροντες µπορούν να προσαρµόσουν τις προσφορές τους, οικονοµικές και 

τεχνικές, στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συγγραφής 

υποχρεώσεων κλπ.   Συνεπώς, κατά νόµο, κατά την εφαρµογή του συστήµατος 

αυτού, ούτε κρίση περί παραδεκτού των δικαιολογητικών, ούτε κρίση περί του 

παραδεκτού των – προσαρµόσιµων, άλλωστε, κατά τη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων – τεχνικών προσφορών γίνεται, αφού έχει ήδη γίνει και, 

µάλιστα, προϋποτίθεται.  

 

 

ΙΙ. Στη συνέχεια το ΣτΕ ήρθε να υπαγάγει τα πραγµατικά περιστατικά του 

διαγωνισµού σε όσα δέχτηκε στη µείζονα σκέψη του.  

 

Έτσι, δέχεται το ΣτΕ στην προκειµένη περίπτωση, κατά τα ήδη αναφερθέντα, µε τις 

από 7-8-2007 και 8-8-2007 αποφάσεις της Επιτροπής του Ν. 2286/1995 και την 

103.666/10.8.2007 πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

µαταιώθηκε ο προκηρυχθείς διαγωνισµός ως οικονοµικά ασύµφορος και 



αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων µε την συµµετοχή 

των δυο εταιριών, βάσει του Π∆/τος 60/2007, προς τις οποίες ο Υπουργός απηύθυνε 

την 104.651/13.8.2007 πρόσκληση.  «Όπως», συνεχίζει το ΣτΕ,  «δεν 

αµφισβητείται, ελλείψει δηµοσιεύσεως προκηρύξεως σχετικού διαγωνισµού, η 

πρόσκληση αυτή (κατά την οποία, ειδικότερα, «το Υπουργείο … προσφεύγει στην 

διαδικασία της διαπραγµατεύσεως και προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση, 

καλώντας τις εταιρείες οι οποίες έχουν συµµετάσχει …») έγινε στα πλαίσια της ως 

άνω διατάξεως του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α΄ εδάφιο β΄ του Π.∆/ τος 60/2007, 

απευθύνθηκε δε στους ως άνω γιατί, προφανώς, η ∆ιοίκηση έκρινε ότι και των 

δύο οι προσφορές ήσαν παραδεκτές.  Την ενυπάρχουσα στην πρόσκληση κρίση 

αυτή της ∆ιοίκησης καµία εξ αυτών δεν αµφισβήτησε.  Και ναι µεν µε την 

πρόσκληση αυτή καλούνται οι δύο εταιρείες σε υποβολή προσφορών προκειµένου να 

αναδειχθεί ο ανάδοχος µετά από αξιολόγησή τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη 

διακήρυξη 10/2006 του ακυρωθέντος διαγωνισµού, η αναφορά, όµως, αυτή δεν 

καθιστά την πρόσκληση προκήρυξη νέου επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης, όπως και ο προηγούµενος, την συµφερότερη προσφορά, -κάτι, 

άλλωστε, που χωρίς σχετική δηµοσίευση δεν θα ήταν νόµιµο-, αλλά έγινε 

προκειµένου να επισηµανθεί, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ότι κατά τη νέα 

διαδικασία η Επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει συµπλήρωση ή 

διευκρίνιση των ήδη κατατεθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων ή την υποβολή 

νέων. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη σκέψη, κατά την εφαρµογή 

του συγκεκριµένου συστήµατος του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α΄ εδάφιο β του Π.∆/τος 

60/2007, περί του οποίου πρόκειται, κρίση περί του παραδεκτού των δικαιολογητικών 

και των τεχνικών προσφορών µε έκδοση εκτελεστών πράξεων δεν χωρεί.    Συνεπώς, 

η σχετική κρίση της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 και, πολύ 

περισσότερο, του Υπουργού, δεν παράγουν έννοµες συνέπειες και στερούνται 

εκτελεστότητας, µε αποτέλεσµα η κρινόµενη αίτηση περί αµφισβήτησης της 

νοµιµότητάς τους λόγω απαραδέκτου της προσφοράς να αποβαίνει απορριπτέα.» 

 

ΙΙΙ. Στην απόφαση περιέχεται και η σχετική µειοψηφούσα γνώµη της Συµβούλου κας 

Καλαντζή:     

«Κατά την γνώµη όµως της Συµβούλου Β. Καλαντζή, εν όψει των συντρεχόντων 

στην προκειµένη περίπτωση πραγµατικών περιστατικών και ειδικότερα της 

µαταίωσης του προκηρυχθέντος µε την 10/2006 διακήρυξη διαγωνισµού και της 



προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την πραγµατοποίηση της 

επίδικης προµήθειας, µε την εντός των πλαισίων της διαδικασίας αυτής υποβολή 

νέων προσφορών και δικαιολογητικών, συµφώνων όµως προς το περιεχόµενο και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της πιο πάνω διακήρυξης και µε τη συµµετοχή των 

προαναφεροµένων εταιρειών, παρότι µε την από 16-7-2007 (Σ.21η) απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 και την κατ’ επίκλησή της εκδοθείσα 

92.283/18-7-2007 πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

αποφασίσθηκε η απόρριψη των τεχνικών προσφορών της µιας εταιρίας για 

τέσσερα από τα εννέα ΚΜΕ  και ο αποκλεισµός της άλλης λόγω µη προσκόµισης 

απαραίτητου δικαιολογητικού, η υποβολή των από την παραπάνω διακήρυξη και 

το νόµο προβλεπόµενων δικαιολογητικών και η νοµιµότητα αυτών αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συµµετοχή των προαναφερόµενων εταιρειών και στην 

προκείµενη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, η έρευνα δε της συνδροµής ή µη 

των προϋποθέσεων αυτών λαµβάνει χώρα σε φάση προηγούµενη εκείνης της 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και είναι αναγκαία προς εξακρίβωση του 

παραδεκτού ή µη της συµµετοχής των ως άνω εταιρειών στη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων και, εποµένως, ανεξαρτήτως του νοµίµου ή µη της προσφυγής 

στη διαδικασία αυτή, οι εντός των πλαισίων των δύο ως άνω αυτοτελών φάσεων 

εκδιδόµενες πράξεις της εν λόγω Επιτροπής περί του παραδεκτού ή µη των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, αντιστοίχως, των συµµετεχουσών 

εταιρειών είναι εκτελεστές και παραδεκτώς προσβλητές.» 

 

3. Σχόλιο 

 
Η ανωτέρω απόφαση είναι δεκτική πολλαπλής κριτικής: 

 

α) Η πλειοψηφία σχηµατίζοντας την άποψή της µάλλον δεν είχε µελετήσει και πολύ 

αναλυτικά το φάκελο της υπόθεσης… Η απόφασή της να θεωρήσει πως κατά τη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης κρίση περί του παραδεκτού των δικαιολογητικών 

και των τεχνικών προσφορών µε έκδοση εκτελεστών πράξεων δεν χωρεί για τον λόγο 

ότι από µόνη την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης τεκµαίρεται 

πως οι προσφορές των συµµετεχόντων είχαν γίνει αποδεκτές κατά το στάδιο της 

ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας διαγωνισµού που προηγήθηκε έρχεται σε 



προφανή αντίθεση µε το γεγονός ότι κατά το στάδιο του ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισµού η προσφορά της µιας εταιρίας είχε απορριφθεί ολοκληρωτικά (!) λόγω 

έλλειψης αντιγράφου οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και η προσφορά της άλλης 

είχε κριθεί τεχνικά µη αποδεκτή(!) για τα 4 µεγάλα από τα 9 Κέντρα Μοριακού 

Ελέγχου!!! ∆ηλαδή από τις 2 προσφορές είχε γίνει αποδεκτή µόνο η µία και µάλιστα 

µόνο για τα 5 από τα 9 Κέντρα. Τώρα πως από το σηµείο αυτό η πλειοψηφία της 

απόφασης κατέληξε στο συµπέρασµα πως οι προσφορές είχαν γίνει στο σύνολό τους 

αποδεκτές από την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι εύκολα κατανοητό.  

 

β) Για να απαντήσει στο ζήτηµα αυτό το Συµβούλιο της Επικρατείας θα σπεύσει να 

ισχυριστεί πως είναι αδιάφορο το τι πραγµατικά συνέβη διότι µε την πρόσκληση για 

διαπραγµατεύσεις χωρίς τη δηµοσίευση νέας διακήρυξης «προφανώς» η διοίκηση 

θεώρησε αποδεκτές τις δύο προσφορές. Πέρα από το γεγονός πως µια τέτοια 

προσέγγιση απέχει έτη φωτός από την πραγµατικότητα είναι αξιοσηµειώτο και το 

εξής: στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισµού η προσφορά της µιας εταιρίας είχε γίνει 

αποδεκτή για 5 από τα 9 Κέντρα. Θα µπορούσε ίσως να γίνει δεκτό πως η διοίκηση 

θεώρησε δεκτή την προσφορά της εταιρίας αυτής και έσπευσε να προχωρήσει σε 

διαπραγµατεύσεις µόνο για για τα Κέντρα αυτά. Και πράγµατι σε πρώτη φάση κατά 

τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων η διοίκηση έσπευσε να βαθµολογήσει την 

εταιρία αυτή µόνο για τα Κέντρα αυτά. Ως εδώ ίσως η συλλογιστική της πλειοψηφίας 

να µπορούσε να σταθεί. Όµως η διοίκηση η ίδια κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων αλλάζει στάση και χωρίς να υπάρχει καµία µεταβολή στην 

προσφορά της εταιρίας αυτής τη βαθµολογεί για όλα τα Κέντρα και κάνει αποδεκτή 

συνολικά την προσφορά της. Ανεξάρτητως του αν η νέα τεχνική αξιολόγηση της 

εταιρίας είναι σωστή ή λάθος γεγονός είναι πως η διοίκηση άλλαζει τη βαθµολογία 

της και κάνει αποδεκτή µια προσφορά που κατά τη διάρκεια του ανοικτού 

διαγωνισµού είχε απορρίψει! Ούτε σε αυτή την περίπτωση παρέχεται άραγε 

δικαστική προστασία;  

 

γ) Η όλη προσέγγιση του ΣτΕ στηρίζεται στο ότι οι πράξεις της διοίκησης µε τις 

οποίες έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές δεν είναι 

εκτελεστές πράξεις. Γεννιέται στην περίπτωση αυτή το ερώτηµα περί της φύσεως 

τους. Περί τίνος πρόκειται; Είναι βεβαιωτικές πράξεις; Εσωτερικά έγγραφα της 

διοίκησης; Αλληλογραφία µε τους διοικουµένους; Γιατί τότε η διοίκηση θεωρεί 



παραδεκτές ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές κατ’ αυτών και απαντά 

αναλυτικά στις αιτιάσεις των διοικουµένων; Και κυρίως γιατί απαντά σε αυτές µια 

∆ιακοµµατική Επιτροπή στην οποία µετέχει δικαστής του Ελεγκτικού Συνεδρίου; 

Μάλλον στο πλαίσιο της διαφαινόµενης στην απόφαση λογικής πως στη διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης η διοίκηση κάνει ό,τι θέλει... 

 

δ) Αλλά σε τελική ανάλυση το ερώτηµα είναι ένα: Πώς θα προστατευτεί ο 

διοικούµενος; Πού πήγε το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του για δικαστική 

προστασία; Πού πήγε η και από την κοινοτική νοµοθεσία απορρέουσα ανάγκη για 

αποτελεσµατική δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων προµηθειών;. Πώς, (ακόµη και αν γίνει δεκτή η υποβόσκουσα άποψή της 

πλειοψηφίας πως θα έπρεπε να προσβληθεί η πράξη µε την οποία οι συµµετέχοντες 

καλούνταν σε διαπραγµατεύσεις διότι µε την πράξη της αυτή η διοίκηση έκανε δεκτές 

τις προσφορές και αυτή είναι η µόνη πράξη που µπορεί να προσβληθεί θέτοντας 

θέµατα παραδεκτού των προσφορών), θα προστατευτεί ο διοικούµενος αν στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης υποβληθεί φάκελος που δεν έχει αξιολογηθεί πριν, 

αν η διοίκηση αξιολογήσει διαφορετικά το φάκελο από ότι στη διαδικασία του 

ανοιχτού διαγωνισµού, αν αυτόν που είχε απορρίψει τον κάνει τώρα δεκτό; Πώς θα 

προστατευτεί ο διοικούµενος που βλέπει έκπληκτος αναιτιολόγητα τη διοίκηση να 

αλλάζει την τεχνική της αξιολόγηση του ίδιου φακέλου κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της διαπραγµάτευσης; Η πλειοψηφία της σχολιαζόµενης απόφασης 

καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις 

 

ε) Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί η εύστοχη θέση της µειοψηφίας η οποία 

αντιλαµβανόµενη πλήρως τις πραγµατικές και νοµικές διαστάσεις της κρινόµενης 

υπόθεσης απαντά στην πλειοψηφία µέσα σε µια πρόταση αναφέροντας πως: « η 

υποβολή των από την παραπάνω διακήρυξη και το νόµο προβλεπόµενων 

δικαιολογητικών και η νοµιµότητα αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή 

των προαναφερόµενων εταιρειών και στην προκείµενη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων, η έρευνα δε της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων αυτών 

λαµβάνει χώρα σε φάση προηγούµενη εκείνης της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών και είναι αναγκαία προς εξακρίβωση του παραδεκτού ή µη της 

συµµετοχής των ως άνω εταιρειών στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων και, 

εποµένως, ανεξαρτήτως του νοµίµου ή µη της προσφυγής στη διαδικασία αυτή, οι 



εντός των πλαισίων των δύο ως άνω αυτοτελών φάσεων εκδιδόµενες πράξεις της 

εν λόγω Επιτροπής περί του παραδεκτού ή µη των δικαιολογητικών και των 

τεχνικών προσφορών, αντιστοίχως, των συµµετεχουσών εταιρειών είναι 

εκτελεστές και παραδεκτώς προσβλητές». 

 

 


