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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία 
επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον 
μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου 
των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 
τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 
αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 
ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο 
δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα μας αφορούν τους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 
αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 
οτιδήποτε μεμπτό αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  

ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΑΠ Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (του Υπουργείου Υγείας) 

ΕΑ Επιτροπή Αξιολόγησης 

ΙΥΥΔΥ Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

ΟΚΥπΥ Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

ΣΠ Συμβούλιο Προσφορών 

ΥΥ Υπουργείο Υγείας 
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Ποσοστό επί του συνολικού ποσού που ανατέθηκε ανά εταιρεία

Scientronics LTD 
(€2.232.890)

Velorius LTD 
(€2.049.200)

MA Pharmaceuticals 
Trading LTD (€1.212.800)

Prognosis Biotech 
(€2.496.500)

K.A Pythevs LTD 
(€1.191.200)

1. Σύνοψη 

Για την αγορά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 με τη μέθοδο της 
ανοσοχρωματογραφίας κατά τη δεύτερη περίοδο έξαρσης της πανδημίας, η Διεύθυνση Αγορών 
και Προμηθειών (ΔΑΠ) του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), ως Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), διεξήγαγε μέχρι 
την ημέρα του ελέγχου 12 διαγωνισμούς/προγράμματα, εκ των οποίων εννέα με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης  στη βάση επίκλησης της κατεπείγουσας ανάγκης που είχε προκύψει και 
τρείς με την ανοικτή διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
μας από την ΔΑΠ, μέχρι την ημέρα του ελέγχου είχαν ανατεθεί οι εννέα συμβάσεις με 
διαπραγμάτευση και η μία εκ των τριών  με ανοικτό διαγωνισμό, για συνολικά 3.491.000 τεστ. 
Περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης η συνολική τους αξία ήταν €9.182.590. Οι 
αναθέσεις έγιναν σε πέντε διαφορετικές εταιρείες/αναδόχους, όπως αναλύονται στην παρούσα 
Έκθεση και όπως φαίνονται στα γραφήματα  που ακολουθούν:  
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Από τη μελέτη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τα 12 προγράμματα που διερευνήσαμε, 
διαπιστώσαμε ότι η ΔΑΠ του ΥΥ έχει σε ικανοποιητικό βαθμό ακολουθήσει και εφαρμόσει τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για τέτοιες 
κατ’ εξαίρεση έκτακτες συνθήκες, υπάρχουν ωστόσο επιμέρους παρατηρήσεις/διαπιστώσεις μας 
που καταγράφονται για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Θεωρούμε ότι, με καλύτερη διαχείριση 
των επιμέρους θεμάτων/παραλείψεων που διαπιστώσαμε για κάθε διαγωνισμό και αναλύονται 
στην παρούσα Έκθεση, θα μπορούσε ενδεχομένως να διασφαλισθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός 
και ισότιμη μεταχείριση ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και να εξασφαλισθούν πιθανόν 
χαμηλότερες τιμές από την αρχή. Η πιο πάνω διαπίστωσή μας ενισχύεται και από το αποτέλεσμα 
του μοναδικού ανοικτού διαγωνισμού ο οποίος κατακυρώθηκε από τη ΔΑΠ τον Μάρτιο του 2021, 
στον οποίο η τιμή κατακύρωσής του (€1,489/τεστ) ήταν κατά 24% περίπου χαμηλότερη από την 
πιο χαμηλή κατακυρωθείσα τιμή των εννέα διαδικασιών διαπραγμάτευσης (€1,97/τεστ), καθώς 
και 53% χαμηλότερη από τη μέση τιμή κατακύρωσης (€3,17/τεστ) και 50% χαμηλότερη από το 
μέσο κόστος ανά τεστ, βάσει των συνολικών ποσοτήτων (€2,97/τεστ), των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης. Σημειώνουμε ότι η ΔΑΠ είχε προκηρύξει, μεταξύ των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, ακόμα ένα ανοικτό διαγωνισμό στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020, ο οποίος 
ωστόσο ακυρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2021, γεγονός το οποίο επηρέασε τις μετέπειτα 
ενέργειές της. 

Από τους εννέα  διαγωνισμούς που διεξήχθησαν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για επτά 
από αυτούς η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΠ) είχε ζητήσει προσφορά από πέραν τους ενός οικονομικού 
φορέα, γεγονός που συνέτεινε στην εξασφάλιση έστω και του ελάχιστου ανταγωνισμού, ο οποίος 
εκ του αποτελέσματος οδήγησε στη σταδιακή - υπό τις περιστάσεις - μείωση των τιμών, και τη 
διατήρησή τους με την πάροδο του χρόνου σε χαμηλά επίπεδα.  Σημειώνουμε ότι παρόμοιες 
συνθήκες, όπως η παρούσα πανδημία, κατά κανόνα δεν ευνοούν την εξασφάλιση 
ανταγωνιστικών τιμών, εάν μια ΑΑ δεν δρα εφαρμόζοντας, κατά το δυνατόν, τις αρχές που πρέπει 
να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.  

Όπως μας πληροφόρησε το ΥΥ, η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που έθεσε σε εφαρμογή 
πληθυσμιακό έλεγχο με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19, από το Νοέμβριο του 
2020. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των εν λόγω τεστ από τις κατασκευάστριες εταιρείες και η 
εξέλιξή τους ώστε να είναι αξιόπιστα προς χρήση, έγινε σταδιακά. Ενόψει έλλειψης στοιχείων ως 
προς την αξιοπιστία των τεστ ταχείας ανίχνευσης που υπήρχαν στην αγορά, χρησιμοποιήθηκαν 
αρχικά οι προδιαγραφές προϊόντων που εισηγείτο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). 
Μετέπειτα, με τη χρήση των τεστ σε καθημερινή βάση οι προδιαγραφές βελτιώθηκαν και η ΑΑ 
πέτυχε την προμήθεια τεστ από 5 διαφορετικές κατασκευάστριες εταιρείες. 

Σημαντικό ρόλο στις ενέργειες της ΔΑΠ και στην προσφυγή σε τόσο μεγάλο αριθμό διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, ως εξάγεται από τα γεγονότα, διαδραμάτισε η πίεση που της προκαλείτο από 
τις πολιτικές αποφάσεις διαχείρισης της πανδημίας, που συνδέονταν άμεσα με τις αυξημένες και 
επείγουσες ανάγκες προμήθειας των υπό αναφορά τεστ, οι οποίες ωστόσο δεν κρίνονται/ 
εξετάζονται στην παρούσα Έκθεση. 
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Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, σε διάστημα τεσσάρων μηνών (Οκτώβριος του 2020 – Φεβρουάριος 
του 2021) οι τιμές ανάθεσης ανά τεστ, οι οποίες έγιναν σε τέσσερις διαφορετικές εταιρείες/ 
αναδόχους, έστω και μέσω διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, 
μειώθηκαν κατά 60% περίπου, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη (€5,00/τεστ) και τη χαμηλότερη 
(€1,97/τεστ) τιμή στις οποίες έγινε ανάθεση μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου με την πιο πάνω 
διαδικασία.   

Η διακύμανση των τιμών αγοράς των υπό αναφορά τεστ καταγράφεται στο πιο κάτω γράφημα, 
στο οποίο φαίνεται η πτωτική τάση με την πάροδο του χρόνου και η περαιτέρω μείωση στον 
τελευταίο διαγωνισμό ο οποίος έγινε με την ανοικτή διαδικασία: 

Κατακυρωμένες τιμές/ rapid test με την πάροδο του χρόνου 

Ορισμένες αυξομειώσεις/διακυμάνσεις στις τιμές παρατηρούνται στις περιπτώσεις όπου δεν 
μπορούσαν να υποβληθούν πέραν της μίας προσφοράς, επιβεβαιώνοντας τη διαπίστωση ότι ο 
έστω και ελάχιστος ανταγωνισμός βοήθησε στη συγκράτηση και μείωση των τιμών, αφού στις 
περιπτώσεις όπου υπήρχαν έστω και δύο προσφοροδότες οι τιμές μειώνονταν, σε αντίθεση με τις 
περιπτώσεις όπου ζητείτο τιμή ή συμμετείχε μόνο ένας οικονομικός φορέας. 

Όπως μας πληροφόρησε το ΥΥ, η διακύμανση των τιμών αγοράς συγκρινόμενες και με τις 
ποσότητες, για τις αγορές που έγιναν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καταγράφεται στο πιο 
κάτω γράφημα, στο οποίο φαίνεται η μικρή ποσότητα τεστ που προμηθεύτηκε στην τιμή των 
€5,00/τεστ. Μας πληροφόρησαν επίσης ότι μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του στρατηγικού 
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έγινε προμήθεια μικρότερης ποσότητας αφού 
με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις η σταδιακή μείωση 
των τιμών. Ενδεικτικά μας ανάφερε ότι, στην περίπτωση των υπό αναφορά τεστ, εάν 
αποφασιζόταν να αγοραστεί με τον πρώτο διαγωνισμό Σ.Υ.103/20 ολόκληρη η ποσότητα των 
2.691.000 τεστ που αγοράστηκαν με τις διαδοχικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης, τότε με βάση 
την τιμή των €5/τεστ του εν λόγω διαγωνισμού θα κόστιζαν €13.455.000, αντί €7.991.390 που 
έχουν κοστίσει με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή των διαδικασιών διαπραγμάτευσης η οποία 
ανέρχεται σε €2,97/τεστ (σχετικός είναι και ο Πίνακας 2 στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης). 
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Χάριν πληρότητας του συνολικού κόστους των εν λόγω προγραμμάτων αναφέρουμε ότι, με βάση 
στοιχεία που μας υποβλήθηκαν από τη ΔΑΠ, μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης του ελέγχου είχαν 
επίσης γίνει και εννέα αναθέσεις συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών από κινητές μονάδες 
δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19. Η συνολική αξία των εν λόγω 
συμβάσεων ανέρχεται σε €11.809.100+ΦΠΑ, η οποία είναι ενδεικτική, αφού το τελικό κόστος 
εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των τεστ που θα διεκπεραιωθούν από τις εν λόγω μονάδες. 
Οι πιο πάνω διαδικασίες ενδεχομένως να διερευνηθούν ξεχωριστά από την Υπηρεσία μας, και 
εάν κριθεί σκόπιμο/αναγκαίο τα αποτελέσματα θα περιληφθούν σε ξεχωριστή Έκθεση. 

Όσον αφορά στους ελέγχους ποιότητας των υπό αναφορά τεστ, σύμφωνα με το ΥΥ γίνεται 
έλεγχος κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, κατά πόσο το προϊόν 
(κωδικός) που παραλαμβάνεται είναι το ίδιο με το κατακυρωμένο προϊόν, ενώ για τον έλεγχο για 
τον οποίο απαιτείται διενέργεια μεγάλου αριθμού δειγμάτων, τα τεστ δίδονται αρχικά 
στοχευμένα σε συγκεκριμένα συνεργεία, στα οποία παρακολουθείται από το Υπουργείο στενά η 
πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με το ΥΥ, για τον έλεγχο των εν λόγω 
τεστ πραγματική αξία έχει ο προσδιορισμός της θετικής προγνωστικής τους αξίας, διαδικασία η 
οποία γίνεται ανά κατασκευαστή και, οι οδηγίες στα συνεργεία διενέργειας των εξετάσεων είναι 
η επανάληψη των θετικών αποτελεσμάτων με δεύτερο τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
διαφορετικής εταιρείας, για σκοπούς επιβεβαίωσης.  

Διερεύνηση στην παρούσα Έκθεση έγινε και για  καταγγελίες/παράπονα και δημοσιεύματα, που 
αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας VELORIUS LTD, 
οι οποίες αφορούσαν σε ισχυρισμούς για ευνοϊκή μεταχείριση της εν λόγω εταιρείας εκ μέρους 
του ΥΥ, το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, καθώς και την καταλληλότητα των προϊόντων που είχε 
προσφέρει. Από τη διερεύνηση διαπιστώσαμε ότι, όσον αφορά στη διαδικασία ανάθεσης και 
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εκτέλεσης των συμβάσεων, εφαρμόστηκαν από τη ΔΑΠ οι σχετικές πρόνοιες σχετικά με την 
αποκοπή των προβλεπόμενων ρητρών καθυστέρησης από τις πληρωμές της πρώτης σύμβασης με 
την εν λόγω εταιρεία. Διερευνήσαμε επίσης το θέμα των προβλημάτων που παρουσίασε μερίδα 
των τεστ, τα οποία είχε παραδώσει η εταιρεία VELORIUS LTD κατά την εκτέλεση της δεύτερης 
σύμβασής της, για τα οποία, όπως περιγράφεται στη παρούσα Έκθεση, έγιναν ενέργειες για τον 
έλεγχό τους από τη ΔΑΠ, σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του 
ΥΥ. Τελικά, μετά από έλεγχο και αποδοχή τους από την Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού και κατόπιν τροποποίησης των οδηγιών χρήσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, τα 
εν λόγω τεστ έχουν χρησιμοποιηθεί και έχει πληρωθεί η αρχική ποσότητα των 150.000 τεστ, ενώ 
η ποσότητα των 150.000 τεστ του δικαιώματος προαίρεσης έχει παραληφθεί και χρησιμοποιηθεί, 
με την πληρωμή τους να εκκρεμεί μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης του παρόντος ελέγχου.  

Πέραν των πιο πάνω, καθ΄ όλη την περίοδο των ελέγχων που γίνονταν αναφορικά με την 
καταλληλόλητα των προϊόντων της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώσαμε ότι η ΔΑΠ την είχε 
αποκλείσει από πέντε διαδικασίες διαπραγμάτευσης.  

Τέλος, με βάση τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας μέσω του Εφόρου Εταιρειών, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχει διαπιστωθεί 
συμμετοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω εταιρείας άλλων προσώπων πέραν ενός, το 
οποίο είναι μοναδικός μέτοχος, διευθυντής και γραμματέας της εταιρείας.  

Σημειώνουμε ότι τυχόν τεκμηριωμένες πληροφορίες/στοιχεία περί του αντιθέτου, θα πρέπει να 
υποβληθούν για να διερευνηθούν από άλλη αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του κράτους, η οποία 
έχει την εκ του Νόμου δυνατότητα να το πράξει. 

Τέλος, καταγγελίες οι οποίες είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από πολίτες κατά τη διάρκεια 
της ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, ότι ενώ είχαν κάνει μια φορά την υπό αναφορά εξέταση 
τούς είχαν σταλεί πέραν του ενός αποτελέσματος στο κινητό τους τηλέφωνο ή, ενώ δεν είχαν 
κάνει καθόλου εξέταση, λάμβαναν αποτελέσματα στο κινητό τους, στάλθηκαν στο Υπουργείο 
Υγείας/ΔΑΠ για διερεύνηση. 

Όπως μας πληροφόρησε το ΥΥ, κατά τις διερευνήσεις των περιστατικών αποστολής μηνύματος 
χωρίς τη διενέργεια τεστ, εντοπίστηκε ότι είχε γίνει λανθασμένη καταγραφή τηλεφώνου και, ως 
εκ τούτου, το μήνυμα λαμβανόταν από άλλο παραλήπτη και όχι το άτομο που διενήργησε το 
τεστ. Επίσης, εντοπίστηκαν έλεγχοι σε ανήλικα άτομα ή άτομα ΑΜΕΑ σε στέγες, για τα οποία 
καταγραφόταν ο αριθμός του γονέα/κηδεμόνα. Επειδή η διαδικασία της καταγραφής του 
τηλεφώνου είναι σε έντυπο εξέτασης και, ακολούθως γίνεται μεταφορά του αριθμού σε 
ηλεκτρονικό αρχείο και μαζική αποστολή μηνυμάτων, υπάρχει η πιθανότητα λανθασμένης 
μεταφοράς των αριθμών. 

Εισηγηθήκαμε όπως εφαρμοσθούν αυστηροί έλεγχοι και δικλείδες ασφαλείας κατά τις πληρωμές 
των υπηρεσιών που παρέχονται από τις κινητές μονάδες δειγματοληψίας. Παρόμοιες εισηγήσεις 
είχαν γίνει από την Υπηρεσία μας και είχαν υιοθετηθεί από το ΥΥ για τις πληρωμές των μοριακών 
εξετάσεων για COVID-19 (σχετική είναι η Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΥΠΥΓ/01/2020), 
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για αποφυγή πληρωμής εξετάσεων που δεν έχουν διενεργηθεί, και είχαν γίνει ανάλογες και 
σημαντικές αποκοπές.  

Κατά τη διάρκεια ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, από τη διερεύνηση μιας τέτοιας 
καταγγελίας, το ΥΥ, εφαρμόζοντας όπως μας πληροφόρησε ενδελεχείς και σε βάθος ελέγχους 
όλων των κατατεθειμένων αρχείων που υπέβαλλαν, ως είχαν υποχρέωση οι ανάδοχοι, προέβη σε 
καταγγελία στην Αστυνομία συγκεκριμένου αναδόχου/παρόχου υπηρεσιών διενέργειας των εν 
λόγω τεστ, ενώ αποτάθηκε και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για γνωμάτευση για λήψη 
περαιτέρω μέτρων εναντίον του.  
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2. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν από τη Κυπριακή Δημοκρατία για αντιμετώπιση 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CοV-2, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως 
Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατά την περίοδο Μαρτίου–Απριλίου του 2020 εξέδωσε 
σειρά εγκυκλίων, με μέτρα που αφορούσαν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Τα μέτρα 
περιλάμβαναν διαφοροποιημένες διαδικασίες για τις περιπτώσεις αλλαγών υφιστάμενων 
συμβάσεων, για τη σύναψη ήδη ανατεθειμένων συμβάσεων, καθώς και μέτρα που αφορούσαν 
σε  νέους και εκκρεμείς διαγωνισμούς προσφορών. 

Όπως και κατά την πρώτη περίοδο έξαρσης της πανδημίας στην Κύπρο (Μαρτίου–Μαΐου του 
2020), έτσι και κατά τη δεύτερη η οποία συνεχίζεται ακόμα, οι αναθέτουσες αρχές και 
αναθέτοντες φορείς της Δημοκρατίας προχώρησαν στη σύναψη και εκτέλεση σειράς συμβάσεων 
έργων/προμηθειών/υπηρεσιών για κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας από τη νόσο COVID-19.  

Σε σχέση με τις αγορές αυτές η Υπηρεσία μας έλαβε σειρά καταγγελιών από φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, ενώ υπήρξε και μεγάλος αριθμός δημοσιευμάτων σχετικά με τις διαδικασίες 
προμήθειας σχετικών υλικών/αναλωσίμων. 

Μεταξύ των αγορών για τις οποίες υπήρξε αριθμός καταγγελιών, είτε γραπτές είτε προφορικές, 
και οι οποίες απασχόλησαν και απασχολούν ακόμα έντονα τόσο την κοινή γνώμη όσο και τον 
ημερήσιο τύπο, ήταν και οι αγορές τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ).    

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήσαμε 
μέχρι τις 13.4.2021, για τις πιο πάνω αγορές.  

Σημειώνουμε ότι, για σκοπούς πληρότητας της πληροφόρησης σχετικά με τα πιο πάνω 
προγράμματα, στην παρούσα Έκθεση γίνεται αναφορά και στο εκτιμώμενο κόστος αγοράς 
υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19, οι 
οποίες σχετίζονται άμεσα με το συνολικό κόστος διεκπεραίωσης των εν λόγω προγραμμάτων. 
Όσον αφορά στον έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων αγοράς 
υπηρεσιών, αυτός δεν αποτελεί μέρος του παρόντος ελέγχου και ενδεχομένως να περιληφθεί σε 
μελλοντικούς ελέγχους της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
παρόμοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου ζητήθηκε από το ΥΥ να μας 
πληροφορήσει για τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των πληρωμών προς τους αναδόχους 
των πιο πάνω υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες καταγγελίες που είχαν υποβληθεί με 
τον ισχυρισμό ότι άτομα λάμβαναν στα κινητά τους τηλέφωνα διπλά μηνύματα για 
αποτελέσματα διεξαγωγής ελέγχου ταχείας ανίχνευσης, ή μηνύματα χωρίς να έχουν, σύμφωνα 
με τους ισχυρισμούς τους, υποβληθεί στην εν λόγω εξέταση. 

Όπως ενημερωθήκαμε από το ΥΥ, οι ανάδοχοι δεν αποζημιώνονται ανά τηλεφωνικό μήνυμα αλλά 
είναι μία επιπλέον ενημέρωση των πολιτών στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία, πέραν της 
γραπτής απάντησης εξέτασης που λαμβάνουν. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εδάφιο (3) του άρθρου 24 του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(I)/1999) επιβάλλει όπως τα λεπτομερή πρακτικά, που 
αφορούν στην κατακύρωση δημοσίων συμβάσεων δημοσιοποιούνται, για σκοπούς διαφάνειας, 
στην ιστοσελίδα του συλλογικού οργάνου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ότι 
γενικά στα θέματα δημοσίων συμβάσεων προβλέπεται πλήρης διαφάνεια και δημόσια 
ανακοίνωση των προσφοροδοτών και των τιμών που έχουν προσφέρει, έχουμε διατηρήσει τα 
ονόματα των προσφοροδοτών στους διαγωνισμούς που έχουμε εξετάσει. 
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία   

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή  

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει, 
εν ονόματι της Δημοκρατίας, όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της.  Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται δια Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών  της Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός 
του, έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων συμβουλίων προσφορών και 
επιτροπών αξιολόγησης ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Να αξιολογηθούν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το ΥΥ για τη σύναψη συμβάσεων κατά 
την περίοδο Οκτωβρίου του 2020 – Μαρτίου του 2021, ως προς τη συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, τις αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής 
διοίκησης, καθώς και τις αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

3.3 Μεθοδολογία 

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-
πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους 
αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών 
προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

Πηγή: Iστοσελίδα www.intosai.org/documents/open-access 

 INTOSAI-P1: Η Διακήρυξη της Λίμα 

 ISSAI 100:  Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 
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 ISSAI 400:  Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

 ISSAI 4000:  Πρότυπο Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Το πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια την Διακήρυξη η οποία υιοθετήθηκε το 
1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI  στην Λίμα του Περού (“The Lima Declaration”). 
Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna Carta” στην 
άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου ελέγχου. Η 
Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα που είναι αναγκαίες ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στην Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014). 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο, όσο και τις 
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 
Τα Πρότυπα ISSAI 400 και ISSAI 4000 ορίζουν τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη 
εκτίμηση του κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως 
κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του 
ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες 
αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή 
συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς 
δημοσίων αξιωματούχων.   

3.3.2  Ελεγκτική προσέγγιση 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε από επισκόπηση σχετικών εγγράφων, 
αναφορών και αλληλογραφίας και τη διενέργεια συνεντεύξεων με αρμόδιους λειτουργούς των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Υπουργό Υγείας. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι 
δραστηριότητες συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές ή κανόνες που 
διέπουν τις ελεγχόμενες οντότητες. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρχές ή/και κανόνες αυτοί είναι:  

α. Οι αρχές ή/και κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων : 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2016 (73(I)/2016). 
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 Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 (ΚΔΠ 201/2007). 

 Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 

β. Οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου που εκδόθηκαν κατά την περίοδο που εξετάζεται: 

 Εγκύκλιος ΚΕΑΑ Αρ.15 του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 23.3.2020, με θέμα τη 
διαχείριση δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). 

 Εγκύκλιος ΓΛ/ΑΑΔΣ 109 του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 26.3.2020, με θέμα τα μέτρα 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων λόγω του κορωνοϊού (COVID-19). 

 Εγκύκλιος ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 15.4.2020, με θέμα τα πρόσθετα 
μέτρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων λόγω του κορωνοϊού (COVID-19). 

γ. Οι νομοθεσίες που διέπουν τις αρχές χρηστής διοίκησης και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης: 

 Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν. 158(I)/1999). 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 
(Ν. 20(I)/2014). 

δ. Η αρχή της οικονομίας (ελαχιστοποίησης του κόστους), η οποία εξετάζεται ως προς τις 
ακόλουθες πτυχές: 

 Η αντικειμενικότητα της αρχικής εκτίμησης κόστους.  

 Η επάρκεια της έρευνας αγοράς.  

 Η εξέταση εναλλακτικών επιλογών ικανοποίησης των αναγκών που προέκυψαν. 

 Η εξέταση εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης της σύμβασης.  

 Η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της σύμβασης σε σχέση με την αρχική 
εκτίμηση.  
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4. Ευρήματα  

Σημειώνουμε καταρχάς ότι, για τον έλεγχο των διαδικασιών αγοράς των τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου COVID-19, τα ευρήματα της Υπηρεσίας μας βασίστηκαν σε στοιχεία τα οποία 
λήφθηκαν από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (ΔΑΠ) του ΥΥ, ως ΑΑ για τη διεκπεραίωση 
της όλης διαδικασίας. 

Η αγορά των τεστ ταχείας ανίχνευσης γινόταν σταδιακά υπό μορφή προγραμμάτων, με βάση τις 
αποφάσεις που λαμβάνονταν από τους αρμοδίους, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Ο 
έλεγχος της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης, αφορά στη διαδικασία ανάθεσης 
και εκτέλεσης των συμβάσεων και όχι στις αποφάσεις των αρμοδίων για την αναγκαιότητα των εν 
λόγω προγραμμάτων, ούτε και στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου τεστ, εφόσον αυτά 
αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας.  

Όπως διαπιστώνεται και στη συνέχεια της παρούσας Έκθεσης, οι πλείστες των διαδικασιών 
αγοράς των εν λόγω τεστ έγιναν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη μορφή του 
κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 29.2(γ) του Νόμου Ν.73(Ι)/20161 και τις πρόνοιες των 
Κανονισμών 27(3) και 27(4) της Κ.Δ.Π. 201/20072,, για τις οποίες η Υπηρεσία μας έτυχε 
ενημέρωσης εκ των υστέρων και αφού αυτές είχαν ολοκληρωθεί, όπως προνοείται και από τις 
πιο πάνω πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Επίσης, στην παρούσα Έκθεση εξετάσαμε θέματα σχετικά με τις πιο πάνω διαδικασίες τα οποία 
προέκυψαν είτε από παράπονα/καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας είτε από 
σχετικά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο.   

Σημειώνουμε, τέλος, ότι η αγορά των εν λόγω τεστ συνεχίζει να γίνεται και μετά την ετοιμασία 
της παρούσας Έκθεσης και, ως εκ τούτου, ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας αφορά στην περίοδο 
μέχρι τις 13.4.2021, ημερομηνία κατά την οποία μας υποβλήθηκαν τα τελευταία σχετικά 
στοιχεία/πληροφορίες από τη ΔΑΠ. 

4.1 Διαγωνισμοί για την αγορά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 

Πιο κάτω ακολουθεί πίνακας, στον οποίο καταγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν και οι παρατηρήσεις/σχόλια της Υπηρεσίας μας.  

                                                        
1 29.(2) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

(γ) στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα 
μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 
2 27.(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1) ανωτέρω, η κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών οφειλόμενων σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις 
ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33(α)(iί) του Νόμου, δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση από τον 
προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του 
αρμόδιου Υπουργού. 

(4) Μετά την εκτέλεση της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή, όταν πρόκειται για συμβάσεις που ανατίθενται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
παράγραφο (3) ανωτέρω, ενημερώνει γραπτώς και με λεπτομέρεια για τα πεπραγμένα, τον αρμόδιο Υπουργό καθώς επίσης το Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΥ/02/2021 

  

 

14 

α/α
Αρ. 

Διαγωνισμού
Διαδικασία

Αρ.Οικονομικών 
Φορέων που 
κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν

Αρ.Οικονομικών 
Φορέων που 
συμμετείχαν

Ανάδοχος
Εκτιμώμενη 

τιμή/τεστ 
(χωρίς ΦΠΑ)  € 

Κατακυρωμένη 
τιμή/τεστ (χωρίς 

ΦΠΑ)  € 

Συνολική 
Ποσότητα

Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

€ 
Σχόλια

1 Σ.Υ.103/20
Διαδικασία 
Διαπραγμάτευσης/ 
Προκαρατική διαβούλευση

5 2 Scientronics LTD 5,00 5,00 200.000 1.000.000
Δεν έγινε αποκοπή ρήτρας καθυστέρησης ποσού €10.160 για συγκεκριμένη παραλαβή, ενώ σε άλλη παραλαβή της ίδιας 
ημέρας έγινε αποκοπή της προβλεπόμενης ρήτρας.

2 Σ.Υ.112/20
Διαδικασία 
Διαπραγμάτευσης/ 
Προκαρατική διαβούλευση

3 2 Velorius LTD 5,00 3,23 400.000 1.292.000 Μείωση τιμής μονάδας από €5,00 σε €3,23/τεστ

3 Σ.Υ.115/20 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 1 1 Scientronics LTD 5,00 5,00 50.000 250.000
Μετά από διερεύνηση της αγοράς που έγινε από τη ΔΑΠ, μόνο μια εταιρεία κλήθηκε να συμμετάσχει, με αποτέλεσμα να 
επανέλθει η τιμή μονάδας ξανά στα €5,00/τεστ

4

Σ.Υ.118/20 Ανοιχτός Διαγωνισμός 3,23

Προστέθηκαν νέοι όροι στα έγγραφα του διαγωνισμού για υποβολή με την προσφορά ανεξάρτητων κλινικών μελετών και 
πιστοποιητικού ποιότητας CYS EN ISO 9000:2005 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, τα οποία δεν απαιτούνταν στις 
προηγούμενες δύο διαδικασίες, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο διαγωνισμός αφού κανένας προσφοροδότης δεν 
ικανοποιούσε τις πιο πάνω νέες απαιτήσεις. Επίσης, ένας εκ των  οικονομικών φορέων που είχε απορριφθεί από την εξέταση 
του δείγματος που υπέβαλε, αμφισβήτησε τη διαδικασία αξιολόγησης των δειγμάτων, και ζήτησε επαναξιολόγηση τους στη 
βάση αρμόζουσας εργαστηριακής μεθοδολογίας και πρωτοκόλλων τα οποία ισχύουν για το εν λόγω προϊόν, κάτι το οποίο δεν 
έγινε αποδεκτό απο την ΑΑ.

5

Σ.Υ.01/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 3 3 Velorius LTD 3,23 2,52 300.000 757.200

Ενώ τα εν λόγω τεστ παρουσίασαν προβλήματα, με αποτέλεσμα να ανασταλεί δύο φορές η χρήση τους μέχρι να ελεχθούν 
από τα αρμόδια όργανα, τελικά τα τεστ έγιναν αποδεκτά μετά από έλεγχο και αποδοχή τους από την Αρμόδια Αρχή 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και κατόπιν τροποποίησης των οδηγιών χρήσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, τα εν λόγω 
τεστ έχουν χρησιμοποιηθεί και έχει πληρωθεί η αρχική ποσότητα των 150.000 τεστ, ενώ η ποσότητα των  150.000 τεστ του 
δικαιώματος προαίρεσης έχει παραληφθεί και χρησιμοποιηθεί, με την πληρωμή τους να εκκρεμεί μέχρι την ημέρα 
ολοκλήρωσης του παρόντος ελέγχου.

6

Σ.Υ.03/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 2 1 Scientronics LTD 3,82 4,89 201.000 982.890
Προσφορά υπέβαλε τελικά μόνο ένας εκ των δύο οικονομικών φορέων απο τους οποίους ζητήθηκε προσφορά, και παρόλο ότι
η τιμή του παρουσίαζε 28% αύξηση σε σύγκριση με την εκτίμηση κόστους, λόγω της επιτακτικής ανάγκης όπως ανάφερε η
ΑΑ για άμεση προμήθεια των τεστ, του έγινε τελικά ανάθεση της σύμβασης στην πιο πάνω ψηλή τιμή

7

Σ.Υ.04/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 2 2
MA 

Pharmaceuticals 
Trading LTD

3,82 3,79 320.000 1.212.300
Παρόλο ότι η πρώτη παραλαβή έγινε στις 9.2.2021 και η δεύτερη στις 12.2.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάληκαν
στην Υπηρεσία μας από την ΑΑ, μέχρι την ημερομηνία του παρόντος ελέγχου το ποσό για την πρώτη παραλαβή δεν είχε
πληρωθεί στον Ανάδοχο, ενώ είχε πληρωθεί η δεύτερη παραλαβή

8

Σ.Υ.06/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 1 1 Prognosis Biotech 3,79 3,30 70.000 231.000

Μετά από διερεύνηση της αγοράς που έγινε από τη ΔΑΠ, κλήθηκε μια νέα εταιρεία για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, 
περαν αυτών που είχαν προεπιλεγεί στον διαγωνισμό αρ. Σ.Υ.112/20, εφόσον είχαν ερωτηθεί οι δύο που συμμετείχαν μέχρι 
τότε και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, ενώ η τρίτη εταιρεία είχε αποκλειστεί λόγω προβλημάτων των τεστ που είχε 
παραδώσει στον διαγωνισμό αρ. Σ.Υ.01/21. Δεν φαίνονται απο τα στοιχεία που μας έχουν υποβληθεί να είχαν ερωτηθεί και 
άλλες εταιρείας πέραν των πιο πάνω.

9 Σ.Υ.08/21

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 3 3 Prognosis Biotech 2,80 1,97 500.000 985.000

Από τη διαδικασία αποκλείστηκε η εταιρεία που είχε παραδώσει τα προβληματικά τεστ στον διαγωνισμό αρ. Σ.Υ.01/21, λόγω 
της απόκλισης από τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού, στον οποίο δεν συμμετείχαν οι τρεις εταιρείες που κλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αξιολογηθούν με τον ίδο τρόπο με την πιο πάνω εταιρεία. Επίσης, 
η επιτυχούσα εταιρεία στον παρόντα διαγωνισμό όπου συμμετείχαν και άλλοι οικονομικοί φορέις, μείωσε την τιμή του απο 
€3,30 σε €1,97/τεστ

10 Σ.Υ.10/21

Ανοιχτός Διαγωνισμός 58 22 K.A Pythevs LTD 2,80 1,489 800.000 1.191.200

Με την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού,η τιμή/τεστ (€1,489/τεστ) μειώθηκε κατά 24% σε σχέσημε την πιο χαμηλή 
κατακυρωθείσα τιμή των εννέα διαδικασιών διαπραγμάτευσης (€1,97/τεστ), κατά 53% από τη μέση τιμή κατακύρωσης 
(€3,17/τεστ) και 50%  από το μέσο κόστος ανά τεστ βάσει των συνολικών ποσοτήτων (€2,97/τεστ), των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης. 

11 Σ.Υ.11/21

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 3 3 Prognosis Biotech 1,97 1,97 650.000 1.280.500

Έγινε κατακύρωση σε τιμή ψηλότερη από αυτήν του ανοικτού διαγωνισμού. Επίσης, μετά την παραλαβή της πρώτης 
παραγγελίας έγινε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την κατασκευάστρια εταιρεία και, ως εκ τούτου, η εν λόγω 
παραλαβή δεν χρησιμοποιήθηκε. Κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του θέματος από την εταιρεία και διευθέτησης του 
προβλήματος μέσω ελέγχων που έγιναν απο την ΑΑ, τα τεστ κρίθηκαν αποδεκτά για χρήση στις 19.3.2021, όπου και 
ενημερώθηκε η εταιρεία ώστε να προχωρήσει άμεσα με την παράδοση των τεστ.  Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν 
είχαν γίνει πληρωμές για την εν λόγω σύμβαση.

12 Σ.Υ.12/21
Ανοιχτός Διαγωνισμός 1,97

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΔΕΝ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
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Στο Παράρτημα δίνεται  αναλυτική περιγραφή για κάθε διαγωνισμό για το κάθε πρόγραμμα αγοράς 
των τεστ, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τη ΔΑΠ. Σχετικός 
είναι και ο Πίνακας 1 στο Παράρτημα, στον οποίο φαίνονται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για 
κάθε πρόγραμμα, οι ποσότητες και τα ποσά κατακύρωσης ανά πρόγραμμα και ανά Ανάδοχο. 

Παρατηρήσεις/Διαπιστώσεις 

Η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται πλήρως τις ιδιάζουσες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι 
διαδικασίες αγοράς των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19 κατά την περίοδο της 
πανδημίας, οι οποίες ακολουθούσαν όπως αναφέρεται πιο πάνω τις αποφάσεις των αρμοδίων, 
ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, από τις οποίες εξαρτάτο το άνοιγμα και η επανεκκίνηση της 
οικονομίας και η άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί. Κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης φάσης της πανδημίας, ακολουθήθηκε μεταξύ άλλων από το ΥΥ η στρατηγική διενέργειας 
μεγάλου αριθμού εξετάσεων με τεστ ταχείας ανίχνευσης σε όλα τα πιο πάνω στάδια, στα 
αποτελέσματα των οποίων βασιζόταν αφενός η παρακολούθηση και επιτήρηση της πορείας της 
πανδημίας στην Κύπρο, μέσω της διαδικασίας της έγκαιρης ιχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων 
και, αφετέρου η λήψη απόφασης για τα επόμενα βήματα.  

Χαρακτηριστικά είναι και τα γραφήματα που ακολουθούν, στα οποία φαίνεται ότι κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2021, η Κύπρος βρισκόταν στην πρώτη θέση στη διενέργεια τεστ ταχείας 
ανίχνευσης σε αναλογία πληθυσμού στην Ευρώπη, με τη διενέργεια 3.816 τεστ ανά 1.000 κατοίκους, 
ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν και στο γκρουπ των χωρών της Ευρώπης με το χαμηλότερο ποσοστό 
θετικότητας, με ποσοστό 0,80% επί των διενεργηθέντων εξετάσεων. 

Για τις υπό αναφορά αγορές, η ΔΑΠ, ως ΑΑ διεξαγωγής των σχετικών διαγωνισμών, ακολούθησε 
τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες παρέχουν στις 
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αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης 
συμβάσεων, να είναι πιο ευέλικτες, σε σχέση με τις διαδικασίες που θα έπρεπε να τηρηθούν υπό 
κανονικές συνθήκες. Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η ΔΑΠ έκανε χρήση των προνοιών της 
νομοθεσίας για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που είχε 
προκύψει από την πανδημία, και της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από τον Προϊστάμενο της 
αναθέτουσας αρχής ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, νοουμένου ότι εξασφαλιζόταν η 
εκ των προτέρων έγκριση του αρμόδιου Υπουργού.  Νοείται, ωστόσο, ότι κατά την εφαρμογή της πιο 
πάνω διαδικασίας, όπως και όλων των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην περί δημοσίων 
συμβάσεων νομοθεσία, θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις αναθέτουσες αρχές όλες οι αρχές που 
προβλέπονται σε αυτήν, με βάση τις οποίες οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς 
ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και να ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο. 

Εκφράζουμε ωστόσο επιφύλαξη κατά πόσο, 12 μήνες από την έναρξη της πανδημίας, ή έστω 4-5 
μήνες μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας, μπορούσε ακόμη να γίνεται 
επίκληση του κατεπείγοντος ή αν θα μπορούσε, εναλλακτικά, να ακολουθηθούν ανοικτές 
διαδικασίες με χρήση των πιο συντετμημένων χρόνων υποβολής των προσφορών ή, όταν είχε 
ακυρωθεί ο πρώτος ανοικτός διαγωνισμός να προκηρυχθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω 
διαβούλευσης, όπως τις πρώτες δύο διαδικασίες, δίδοντας έτσι το δικαίωμα και σε άλλους 
οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος, για καταρτισμό καταλόγου αποδεκτών οικονομικών 
φορέων/τεστ, από τους οποίους θα ζητείτο η υποβολή τιμής όποτε προέκυπτε ανάγκη, 
διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων, με αυξημένες 
παράλληλα πιθανότητες ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου. 
Παραταύτα, λόγω της πολύ δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρισκόταν η χώρα, δεν 
καταλήγουμε σε κάποιο εύρημα για αυτή την πτυχή. 

Όπως μας πληροφόρησε το ΥΥ, ο ECDC έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των Rapid 
Test τον Αύγουστο του 2020. Ακολούθως, και στα πλαίσια δοκιμαστικής χρήσης τους, το 
Νοέμβριο του 2020 το ΥΥ εισήγαγε τα εν λόγω τεστ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι 
τότε, οι έλεγχοι για τον COVID-19, γίνονταν με τη μοριακή μέθοδο PCR και, ακολούθως με τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.  Το παράδειγμα της Κύπρου ακολούθησαν και άλλες χώρες ανά το 
παγκόσμιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Από τη μελέτη των πιο πάνω διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, για τους δώδεκα (12) 
διαγωνισμούς τους οποίους διερευνήσαμε, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται 
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1 στο Παράρτημα 1, θεωρούμε ότι η ΔΑΠ έχει σε ικανοποιητικό 
βαθμό ακολουθήσει και εφαρμόσει τις πιο πάνω διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική 
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, με τις επιμέρους παρατηρήσεις/διαπιστώσεις μας που 
καταγράφονται για το κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά πιο πάνω. Είναι η άποψή μας ωστόσο, ότι η 
καλύτερη διαχείριση των επιμέρους θεμάτων/παραλείψεων που διαπιστώθηκαν για κάθε 
διαγωνισμό, όπως αναλύονται στην παρούσα Έκθεση, θα οδηγούσε πιθανόν στην εξασφάλιση 
χαμηλότερων τιμών από την αρχή, μέσω της διασφάλισης μεγαλύτερου ανταγωνισμού και, 
ταυτόχρονα, θα διασφάλιζε και την ισότιμη μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών 
φορέων, χωρίς να παραγνωρίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις το κατεπείγον της όλης κατάστασης.   
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Η πιο πάνω διαπίστωσή μας ενισχύεται/επιβεβαιώνεται και από το αποτέλεσμα του μοναδικού 
ανοικτού διαγωνισμού ο οποίος κατακυρώθηκε από τη ΔΑΠ τον Μάρτιο του 2021, η τιμή 
κατακύρωσης του οποίου (€1,489/τεστ) ήταν κατά 24% περίπου χαμηλότερη από την πιο χαμηλή 
κατακυρωθείσα τιμή των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (€1,97/τεστ), καθώς και 53% χαμηλότερη 
από τη μέση τιμή κατακύρωσης (€3,17/τεστ) και 50% χαμηλότερη από το μέσο κόστος ανά τεστ βάσει 
των συνολικών ποσοτήτων (€2,97/τεστ), των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Σημειώνουμε ότι η ΔΑΠ 
είχε προκηρύξει, μεταξύ των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, ακόμα ένα ανοικτό διαγωνισμό στο 
τέλος Δεκεμβρίου του 2020, ο οποίος ωστόσο ακυρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2021. 

Παρόλο ότι από τους δώδεκα (12) διαγωνισμούς που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης στην 
παρούσα Έκθεση, οι εννέα διεξήχθησαν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με επίκληση του 
κατεπείγοντος, το γεγονός ότι στους επτά από αυτούς η ΑΑ είχε ζητήσει προσφορά από πέραν 
τους ενός οικονομικού φορέα, συνέτεινε στην εξασφάλιση έστω και του ελάχιστου 
ανταγωνισμού, ο οποίος εκ του αποτελέσματος οδήγησε στη σταδιακή, υπό τις περιστάσεις, 
μείωση των τιμών, και τη διατήρησή τους με την πάροδο του χρόνου σε χαμηλά επίπεδα.  
Σημειώνουμε ότι παρόμοιες συνθήκες, όπως την παρούσα πανδημία, κατά κανόνα δεν ευνοούν 
την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών, εάν μια ΑΑ δεν δρα εφαρμόζοντας, κατά το δυνατόν, τις 
αρχές που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.  

Η πιο πάνω διαπίστωση βασίζεται στο γεγονός ότι, όπως προκύπτει μέσα από την παρούσα 
έρευνα και φαίνεται και στο σχετικό γράφημα πιο κάτω, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη 
(€5,00/τεστ) και τη χαμηλότερη (€1,97/τεστ) τιμή στις οποίες έγινε ανάθεση με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σε τέσσερις διαφορετικές εταιρείες/ 
αναδόχους, οι τιμές μειώθηκαν κατά περίπου 60%.  Ορισμένες αυξομειώσεις/διακυμάνσεις στις 
τιμές παρατηρούνται στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούσαν να υποβληθούν πέραν της μίας 
προσφοράς, επιβεβαιώνοντας τη διαπίστωση ότι ο έστω και ελάχιστος ανταγωνισμός βοήθησε 
στη συγκράτηση και μείωση των τιμών.  

Κατακυρωμένες τιμές/ rapid test με την πάροδο του χρόνου 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΥ/02/2021 

  

 

18 

Ενδεικτικός των πιο πάνω είναι επίσης και ο Πίνακας 3 στο Παράρτημα, από τον οποίο διαπιστώνουμε ότι 
στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν έστω και δύο προσφοροδότες οι τιμές μειώνονταν, σε αντίθεση με τις 
περιπτώσεις όπου ζητείτο τιμή ή συμμετείχε μόνο ένας οικονομικός φορέας. Εξαίρεση αποτελεί ο 
διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 06/21, κατά τον οποίο ενώ ζητήθηκε προσφορά από ένα οικονομικό φορέα, την 
εταιρεία PROGNOSIS BIOTECH (ο οποίος πρώτη φορά συμμετείχε στην όλη διαδικασία), είχε σημειωθεί 
μείωση στην τιμή από €3,79/τεστ σε €3,30/τεστ. Και πάλι όμως, στην περίπτωση της εν λόγω εταιρείας, 
όταν συμμετείχε μετά σε ανταγωνιστική διαδικασία με άλλους 2 οικονομικούς φορείς στον διαγωνισμό 
με αρ. Σ.Υ.08/21, μείωσε την τιμή του κατά περίπου 40%, από €3,30/τεστ σε €1,97/τεστ. 

Σημειώνουμε επίσης το γεγονός ότι, από τις εννέα διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι επτά βασίστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό στη διαδικασία προεπιλογής - μέσω προκαταρκτικής διαβούλευσης - που είχε γίνει για τον 
διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 112/20, η οποία είχε αρχίσει στις 20.11.2020 και ολοκληρώθηκε στις 30.11.2020, όταν 
είχε εγκριθεί από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ η εισήγηση για να ζητηθεί προσφορά με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης από τις εταιρείες VELORIUS LTD, MA PHARMACEUTICALS TRADING LTD και 
SCIENTRONICS LTD, οι οποίες κρίθηκαν τότε ότι είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που 
ικανοποιούσαν τους όρους της εν λόγω προεπιλογής. Στην πορεία περιλήφθηκε σε ορισμένες από τις πιο 
πάνω διαδικασίες διαπραγμάτευσης και η εταιρεία PROGNOSIS BIOTEC, ενώ από ορισμένες διαδικασίες 
είχε αποκλειστεί η εταιρεία VELORIUS LTD, για τους λόγους που αναφέρονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους στο Παράρτημα. Σημειώνουμε επίσης ότι η τελευταία διαδικασία η οποία βασίστηκε στην 
πιο πάνω προεπιλογή (της 20.11.2020) ήταν ο διαγωνισμός αρ. Σ.Υ.11/21 (παρ. 4.1.11), για τον οποίο 
ζητήθηκε και δόθηκε έγκριση για διαδικασία διαπραγμάτευσης με τρεις εκ των τεσσάρων πιο πάνω 
εταιρειών στις 23.2.2021, τρεις δηλαδή μήνες μετά την εν λόγω προεπιλογή.  

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζεται το συνολικό ποσό που ανατέθηκε ανά εταιρεία και 
το ποσοστό επί του συνολικού ποσού που ανατέθηκε ανά εταιρεία αντίστοιχα, με βάση τις αναθέσεις 
που έγιναν μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης.  

 

€ 2232890, 

€ 2049200, 

€ 1212800, 

€ 2496500, 

€ 1191200, 

Συνολικό ποσό που ανατέθηκε ανά Εταιρεία
Scientronics LTD

Velorius LTD

MA Pharmaceuticals
Trading LTD

Prognosis Biotech

K.A Pythevs LTD
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Αποτέλεσμα των πιο πάνω, σε συνδυασμό με την πίεση που ασκείτο στη ΔΑΠ από τις πολιτικές 
αποφάσεις διαχείρισης της πανδημίας, που συνδέονταν άμεσα με τις αυξημένες και επείγουσες 
ανάγκες προμήθειας των υπό αναφορά τεστ, οι οποίες, όπως αναφέρουμε και στην εισαγωγή μας 
δεν κρίνονται/εξετάζονται στην παρούσα Έκθεση, ήταν να μην δοθεί για όλες τις πιο πάνω 
διαδικασίες η ευκαιρία σε άλλους οικονομικούς φορείς, πέραν των πιο πάνω να λάβουν μέρος σε 
νέα διαδικασία διαγωνισμού. Δεν παραγνωρίζεται φυσικά το γεγονός ότι, μετά τις πρώτες 3 
διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η ΑΑ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό (Σ.Υ.118/20), ο οποίος όμως 
ακυρώθηκε τελικά για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, ενώ νέοι ανοικτοί διαγωνισμοί 
προκηρύχθηκαν στις 10.2.2021 και 26.2.2021  

Έχουμε την άποψη ότι, εφόσον είχαμε ήδη μπει στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, μετά τη 
δεύτερη προκαταρκτική διαβούλευση, θα έπρεπε το ΥΥ να δώσει ανάλογη κατεύθυνση στη ΔΑΠ, 
έτσι ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα τις διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού για μεγαλύτερες 
ποσότητες και δικαίωμα υποβολής παραγγελιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως έπραξε με 
τον διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 12/21, ο οποίος ωστόσο προκηρύχθηκε στις 26.2.2021, 3 μήνες μετά. Αντί 
αυτού, δίδονταν οδηγίες για κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών σταδιακά, ανάλογα με τις 
πολιτικές αποφάσεις για την επάνοδο στην κανονικότητα με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, 
με αποτέλεσμα να μην γίνει έγκαιρα ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός προς αποφυγή της 
επίκλησης του κατεπείγοντος για περίοδο 4 μηνών.  

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να μην σημειώσουμε την ταχύτητα με την οποία δρούσε η ΔΑΠ, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες και επείγουσες απαιτήσεις για την προμήθεια των εν 
λόγω τεστ, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες, όπως τους υποβάλλονταν σταδιακά από τις ΙΥΥΔΥ και 
το γραφείο του Υπουργού Υγείας, όπως καταγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Έκθεση. 

25%

22%
13%

27%

13%

Ποσοστό επί του συνολικού ποσού που ανατέθηκε 
ανά εταιρεία

Scientronics LTD 
(€2.232.890)

Velorius LTD (€2.049.200)

MA Pharmaceuticals 
Trading LTD (€1.212.800)

Prognosis Biotech 
(€2.496.500)

K.A Pythevs LTD 
(€1.191.200)
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Για τις πιο πάνω διαδικασίες διαπραγμάτευσης, υποβλήθηκε και σχετικό παράπονο, από εταιρεία 
που συμμετείχε στις πρώτες διαδικασίες με διαβούλευση, χωρίς να κληθεί στις διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης που ακολούθησαν, με επιστολή την οποία κοινοποίησε, μεταξύ άλλων και στην 
Υπηρεσία μας. Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχε απαντηθεί από την ΔΑΠ η πιο 
πάνω επιστολή/παράπονο της εν λόγω εταιρείας. 

Επίσης, σε μία πληρωμή για τη σύμβαση αρ. Σ.Υ.103/20 της εταιρείας SCIENTRONICS LTD, όπου είχε 
παρατηρηθεί καθυστέρηση στην παράδοση 50.800 τεστ, δεν εφαρμόστηκε από την ΑΑ η ανάλογη 
ρήτρα καθυστέρησης, η οποία είχε υπολογιστεί σε €10.160, με υποσημείωση στο τιμολόγιο ότι αυτό 
έγινε λόγω του ότι η συμβατική ημερομηνία παράδοσης ήταν Σάββατο, και είχαν παραδοθεί 
Δευτέρα. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι σε άλλη παραλαβή της ίδιας ημέρας για ποσότητα 80.000 τεστ, 
έγινε αποκοπή της προβλεπόμενης ρήτρας ποσού €24.000. Σημειώνουμε ότι οι σχετικές πρόνοιες της 
σύμβασης αναφέρονται σε ημερολογιακές ημέρες και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε κατά την άποψή μας 
να γίνει και στην πιο πάνω περίπτωση αποκοπή της ανάλογης ρήτρας καθυστέρησης. 

Το ΥΥ, μας πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των 50.800 τεστ δεν ήταν εξ’ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, αλλά της ΑΑ, η οποία αδυνατούσε να παραλάβει τα προϊόντα Σάββατο, 
ενώ αυτά είχαν καταφθάσει στην Κύπρο, ως είχε ενημερωθεί από την εταιρία. 

Μια άλλη γενική διαπίστωση/παρατήρηση, η οποία καταγράφεται περισσότερο ως σύσταση για 
μελλοντικές παρόμοιες περιπτώσεις, εφόσον δεν έχει επηρεάσει με την εφαρμογή της τις υπό 
διερεύνηση διαδικασίες, είναι το λεκτικό και η εφαρμογή του όρου της διαπραγμάτευσης, ο οποίος 
είχε καθοριστεί στα έγγραφα των διαγωνισμών, ως ακολούθως: 

«Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών προτίθεται να διαπραγματευθεί για διαφοροποίηση 
τόσο των όρων της προσφοράς όσο και της προσφερόμενης τιμής, εφόσον θεωρήσει ότι οι 
προσφορές που έχουν υποβληθεί δεν είναι ικανοποιητικές.» 

Το πιο πάνω λεκτικό δεν διασφαλίζει επαρκώς, κατά την άποψή μας, τη διαφάνεια και την ίση 
μεταχείριση των προσφοροδοτών, εφόσον δεν καθορίζεται σαφώς ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η 
διαπραγμάτευση, δηλαδή με ποιους/πόσους οικονομικούς φορείς θα γίνει διαπραγμάτευση, σε 
πόσες φάσεις, πώς και πότε θα υποβληθούν οι νέες τιμές κλπ, τα οποία θα πρέπει εκ των προτέρων 
να είναι γνωστά στους συμμετέχοντες.  

Πέραν των πιο πάνω, κατά την εφαρμογή του πιο πάνω όρου στους πλείστους εκ των υπό 
διερεύνηση διαγωνισμών, ενώ οι υποβληθείσες τιμές, είτε του χαμηλότερου είτε και άλλων 
προσφοροδοτών, ήταν στο επίπεδο ή και χαμηλότερες της εκτίμησης δαπάνης, γινόταν 
διαπραγμάτευση με όλους, σε κάποιες περιπτώσεις πέραν της μίας φοράς και σε κάποιες ακόμα και 
τηλεφωνικώς, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι υποβληθείσες προσφορές δεν 
ήταν ικανοποιητικές. Η πιο πάνω πρακτική εφαρμογής του εν λόγω όρου μπορεί να φαίνεται, 
καταρχήν, ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον εφόσον μέσω της έχουν μειωθεί οι τιμές, ωστόσο, η 
μη διασφάλιση των πιο πάνω βασικών αρχών δίδει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του όρου προς 
όφελος κάποιου οικονομικού φορέα. Επαναλαμβάνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει 
παρατηρηθεί το πιο πάνω, αφού σε καμία περίπτωση δεν έχει αλλάξει η σειρά των χαμηλότερων 
οικονομικών φορέων μετά τη διαπραγμάτευση, καταγράφεται ωστόσο ως σύσταση προς την ΑΑ. 
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4.2 Έλεγχος της ποιότητας των αποτελεσμάτων των τεστ ταχείας ανίχνευσης 

Κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, και ενόψει των προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά 
τη χρήση των εν λόγω τεστ, τα οποία είχαν δημιουργήσει ερωτηματικά/αμφιβολίες σχετικά με την 
ποιότητά τους, ζητήσαμε από τη ΔΑΠ να μας πληροφορήσει για τους ελέγχους που γίνονται γενικά 
για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των τεστ με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της 
εκάστοτε σύμβασης ξεχωριστά, οι οποίοι να επιβεβαιώνουν την πληρότητα/συμβατότητα κάθε 
παραλαβής με τις απαιτήσεις τόσο της σύμβασης, όσο και των τεχνικών προδιαγραφών του 
κατασκευαστή του προσφερόμενου κάθε φορά τεστ, υποβάλλοντάς μας σχετικά στοιχεία.  

Η ΔΑΠ μάς πληροφόρησε ότι γίνεται έλεγχος κατά την παραλαβή των τεστ από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής, κατά πόσο το προϊόν (κωδικός) που παραλαμβάνεται είναι το ίδιο με το κατακυρωμένο 
προϊόν, ενώ για τον έλεγχο για τον οποίο απαιτείται διενέργεια μεγάλου αριθμού δειγμάτων τα τεστ 
δίδονται αρχικά στοχευμένα σε συγκεκριμένα συνεργεία, στα οποία παρακολουθείται από το 
Υπουργείο στενά η πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με το ΥΥ, για τον έλεγχο 
των εν λόγω τεστ πραγματική αξία έχει ο προσδιορισμός της θετικής προγνωστικής τους αξίας, 
διαδικασία η οποία γίνεται ανά κατασκευαστή, και οι οδηγίες στα συνεργεία διενέργειας των 
εξετάσεων είναι η επανάληψη των θετικών αποτελεσμάτων με δεύτερο τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου διαφορετικής εταιρείας, για σκοπούς επιβεβαίωσης.  

Σε απάντηση του αιτήματος μας για να μας υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία για τους πιο πάνω 
ελέγχους, το ΥΥ μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είναι 
πολύ απλά τεστ με ελάχιστες προδιαγραφές και για αυτό είναι δυνατή η χρήση τους γενικά από 
επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευμένο προσωπικό και εκτός κλινικών εργαστηρίων. Με την έναρξη 
χρήσης των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή περιέλαβε 
μέσα στον ορισμό κρούσματος, την υποχρεωτική επιβεβαίωση των τεστ αντιγόνου με τη μοριακή 
μέθοδο PCR. Ως εκ τούτου, δινόταν η ευχέρεια επιβεβαίωσης όλων των θετικών αποτελεσμάτων και 
έλεγχο κατά πόσο η θετική προγνωστική αξία του τεστ εμπίπτει στις προδιαγραφές που είχαν γίνει 
αποδεκτές. Με την αλλαγή του ορισμού κρούσματος στις 28.12.2020 και αποδοχή του 
αποτελέσματος rapid test, γίνονταν πλέον δειγματοληπτικοί έλεγχοι με μοριακή μέθοδο PCR. Όλα τα 
νέα τεστ που παραλαμβάνονται, δίνονται στοχευμένα σε 1-2 συνεργεία και παρακολουθείται η 
διενέργεια των τεστ (δειγματοληψία, διαδικασία, αποτέλεσμα) από την ομάδα συντονισμού και 
ελέγχου του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου των ΙΥΥΔΥ. Κατά τον στοχευμένο αυτό έλεγχο 
γίνονται δειγματοληπτικά μοριακά τεστ COVID-19 και έλεγχος εάν τα αποτελέσματα συνάδουν με τις 
προδιαγραφές του προϊόντος που κατακυρώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική εικόνα 
της χώρας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών 
Νοσημάτων. Όσον αφορά στον έλεγχο αριθμού τεστ κατά την παραλαβή και πριν από τη χρήση τους, 
μας πληροφόρησε ότι αυτός δεν είναι εφικτός, αφού απαιτεί τη διεκπεραίωση σημαντικού αριθμού 
θετικών κυρίως δειγμάτων, διαδικασία αρκετά χρονοβόρα εάν λάβει κανείς υπόψη του τις μεγάλες 
καθημερινές ανάγκες του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου και την ανάγκη για άμεση χρήση 
των τεστ που παραλαμβάνονται. Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφίβολων αποτελεσμάτων ζητείται η 
διενέργεια μοριακού ελέγχου PCR.  
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4.3 Καταγγελίες/παράπονα για την εταιρεία VELORIUS LTD 

Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας 
παράπονα/καταγγελίες σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων στην εταιρεία 
VELORIUS Ltd, οι οποίες αφορούσαν σε ισχυρισμούς για ευνοϊκή μεταχείριση της εν λόγω 
εταιρείας εκ μέρους του ΥΥ, το γεγονός ότι ήταν μια νεοσύστατη εταιρεία, χωρίς εμπειρία στην 
προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων και χωρίς να ικανοποιεί τα προς τούτο απαιτούμενα κριτήρια, 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της καθώς και την καταλληλόλητα των προϊόντων που είχε προσφέρει. 

Σχετική με τα πιο πάνω ήταν και επιστολή του Σωματείου Αντιπροσώπων Ιατρικού και 
Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΑΙΕΕΚ), ημερ. 3.12.2020, προς τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, 
σχετικά με τη δεύτερη διαδικασία αγοράς των υπό αναφορά τεστ με αρ. Σ.Υ. 112/20 και πρώτη 
σύμβαση της εν λόγω εταιρείας, για την οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στην παρ. 4.1.2 στο 
Παράρτημα. Η εν λόγω επιστολή αφορούσε μεταξύ άλλων, στις ελάχιστες απαιτήσεις και τις 
ψηλές προϋποθέσεις συμμετοχής που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στην εν λόγω διαδικασία 
τις οποίες κατέχουν τα μέλη του ΣΑΙΕΕΚ, όπως πιστοποίηση με ISO 9001:2005 ή/και ISO 
13485:2016, επιστημονικό προσωπικό ψηλών προδιαγραφών και εγκαταστάσεις και υποδομές 
σύμφωνα με τη νομοθεσία κλπ. Επίσης, όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, μια εταιρεία 
με έλλειψη εμπειρίας στον εν λόγω τομέα όπως η εταιρεία VELORIUS LTD ήταν σχεδόν 
αυταπόδεικτο ότι δεν μπορούσε να διαθέτει κανένα πιστοποιητικό ποιότητας και κανένα εχέγγυο 
ότι μπορούσε να πληροί τα πιο πάνω. 

Σε απαντητική του επιστολή, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ τους ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι η 
διαδικασία που είχε ακολουθηθεί ήταν στη βάση κάλυψης κατεπείγουσας ανάγκης για την 
προμήθεια των εν λόγω τεστ, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής Εγκυκλίου αρ. 109 του 
Γενικού Λογιστηρίου και των προνοιών του Άρθρου 29(2)(γ) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016. Στη βάση 
των πιο πάνω, είχε αναπτυχθεί, κατά το δυνατόν, ανταγωνιστική διαδικασία με το μέγιστο της 
διαφάνειας, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τύχει ίσης μεταχείρισης και είχαν αξιολογηθεί στο 
πλαίσιο των απαιτήσεων που είχαν δημοσιευθεί, και η ΔΑΠ προχώρησε στην υπογραφή της 
σύμβασης με τον Ανάδοχο διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Όσον αφορά στην εταιρεία VELORIUS LTD, τους πληροφόρησε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που είχαν τεθεί, διατηρούσε σύστημα ποιότητας και το προϊόν που είχε προσφέρει 
είχε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με τη νομοθεσία, και πληρούσε τα ελάχιστα 
προαπαιτούμενα τα οποία ζητούνται σε εξειδικευμένους διαγωνισμούς ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Όσον αφορά στον ισχυρισμό του ΣΑΙΕΕΚ ότι σε όλους τους διαγωνισμούς του ΥΥ 
διαχρονικά καθορίζονται πολλές και αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής, κάτι το οποίο δεν είχε 
ισχύσει στην προκειμένη περίπτωση, τους πληροφόρησε ότι είχαν τεθεί οι προϋποθέσεις οι 
οποίες ζητούνται κάθε φορά με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες για διαγωνισμούς οι οποίοι 
διεξάγονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με βάση το άρθρο 29(2)(γ) του Νόμου 
Ν.73(Ι)/2016. 
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Από τη διερεύνηση της εν λόγω διαδικασίας από την Υπηρεσία μας, παρατηρούμε ότι πράγματι 
οι απαιτήσεις/κριτήρια/προϋποθέσεις συμμετοχής που είχαν τεθεί, δεν ήταν τα συνήθη τα οποία 
περιλαμβάνονται σε παρόμοιους, ανοικτούς ωστόσο, διαγωνισμούς της ΔΑΠ για την προμήθεια 
ιατρικών υλικών/αναλωσίμων κατά τις συνήθεις διαδικασίες που γίνονται, τα οποία είναι 
αυστηρότερα.  

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των θεμάτων τα οποία είχαν τεθεί για την εν λόγω εταιρεία, από τη 
μελέτη των εγγράφων που μας είχαν σταλεί για τον υπό αναφορά διαγωνισμό διαπιστώθηκε ότι 
στα έγγραφα και των δύο φάσεων του διαγωνισμού δεν είχε περιληφθεί παράγραφος/πρόνοια η 
οποία να καλύπτει τις πρόνοιες του άρθρου 57 (1) – (3) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016 σχετικά με τους 
λόγους αποκλεισμού οικονομικών φορέων, οι οποίες δεν είναι δυνητικές αλλά υποχρεωτικές από 
τον νόμο και, λόγω της πιο πάνω παράλειψης, δεν είχε ζητηθεί από τους προσφέροντες να 
υποβάλουν τη σχετική Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης. Επίσης, στα έγγραφα της δεύτερης 
φάσης (υποβολή προσφοράς) από το Έντυπο 6 – Κατάσταση Πιστοποιητικών Αναδόχου έχει 
διαγραφεί η πρώτη παράγραφος η οποία αφορά στην απαίτηση για υποβολή Λευκού Ποινικού 
Μητρώου. Πέραν των πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι με βάση τα έγγραφα που είχε υποβάλει η 
επιτυχούσα εταιρεία/Ανάδοχος της σύμβασης, ενώ είχε εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών στις 
19.10.2020, στις 27.10.2020 (8 ημέρες δηλαδή μετά) φαίνεται να έχει εξασφαλίσει από την 
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας για το 
Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015» για την εμπορία ιατρικών αναλωσίμων. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ να μας πληροφορήσει: 

α.  Τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν περιλάβει στα έγγραφα του διαγωνισμού τις πιο 
πάνω πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων, ενώ είχε 
διαγραφεί και η πρόνοια για απαίτηση υποβολής Λευκού Ποινικού Μητρώου από τον Ανάδοχο, 
και με ποιο τρόπο είχαν διασφαλίσει ότι ικανοποιούνταν οι πιο πάνω πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του δημοσίου. 

β.  Κατά πόσο τους είχε προβληματίσει και είχαν διερευνήσει την πιο πάνω διαπίστωση 
σχετικά με τον χρόνο εξασφάλισης του εν λόγω Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος 
Ποιότητας από τον Ανάδοχο. 

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ, μας πληροφόρησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57.3(α) του Ν73(Ι)/2016 « 
Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
όπως δημοσίας υγείας ή προστασία του περιβάλλοντος, να παρεκκλίνουν από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό που προβλέπετε στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).»   

Στην προκειμένη περίπτωση, για σκοπούς κάλυψης της κατεπείγουσας ανάγκης του ΥΥ και την 
άμεση υπογραφή της συμφωνίας (η υπογραφή της συμφωνίας έγινε αυθημερόν) για την όσο το 
δυνατό πιο σύντομη παραλαβή των προϊόντων δεν είχε ζητηθεί η σχετική Δήλωση Προσωπικής 
Κατάστασης καθότι η προσκόμιση λευκού ποινικού μητρώου θα καθυστερούσε την υπογραφή 
της συμφωνίας, η οποία έγινε αυθημερόν. Σε καμία περίπτωση η διαγραφή του εν λόγω όρου δεν 
αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση του οποιουδήποτε οικονομικού φορέα.   
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Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, επιπρόσθετα μας πληροφόρησε ότι σε κατοπινό ανοικτό 
διαγωνισμό (Σ.Υ.118/20) που προκηρύχθηκε, ζητήθηκε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς η 
υποβολή του Εντύπου 3 «ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και η εταιρεία 
VELORIUS LTD, η οποία υπέβαλε προσφορά, υπέβαλε και το εν λόγω Έντυπο, το οποίο μας 
απέστειλαν.     

Όσον αφορά στο θέμα του πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας, παρόλο που 
αυτό δεν αποτελούσε απαίτηση του διαγωνισμού, εντούτοις όλοι οι συμμετέχοντες, το είχαν 
υποβάλει. Ο σύντομος χρόνος έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού της εταιρείας VELORIUS LTD 
είχε διαπιστωθεί και από τους ίδιους, ωστόσο λόγω του ότι δεν απαιτείτο στα έγγραφα του 
διαγωνισμού, ο χρόνος έκδοσης του και ο χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση του δεν 
άπτεται των αρμοδιοτήτων τους και, ότι ήταν εις γνώση τους ότι ο διευθυντής της εταιρείας 
VELORIUS LTD διατηρεί παράλληλα και άλλη εταιρεία με την οποία είχαν ως Διεύθυνση 
υπογράψει άλλες συμβάσεις και στις οποίες είχαν διαπιστώσει ότι διατηρούσε σύστημα 
ποιότητας, δεν διενήργησαν περαιτέρω έλεγχο για το θέμα. Επιπλέον επισήμανε  ότι το ουσιώδες 
σε αυτή την περίπτωση, δεν ήταν ο χρόνος εξασφάλισής του εν λόγω πιστοποιητικού, αλλά κατά 
πόσο το εν λόγω πιστοποιητικό εξασφαλίστηκε νόμιμα, για το οποίο δεν υπήρχαν ενδείξεις περί 
του αντιθέτου. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω παρατηρούμε ότι πράγματι οι πιο πάνω πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας για διαγωνισμούς που διεξάγονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δίδουν στις 
Αναθέτουσες Αρχές τη δυνατότητα να αποκλίνουν από κάποιες πρόνοιές της, αλλά μέρους των 
προνοιών του Άρθρου 57 της σχετικής νομοθεσίας και όχι όλων. Η απαίτηση, ωστόσο, του 
Εντύπου 6 για προσκόμιση Λευκού Ποινικού Μητρώου έχει διαγραφεί από τα έγγραφα όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, και όχι μόνο από τον υπό αναφορά διαγωνισμό. Όσον αφορά στο 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας για το Πρότυπο CYS EN ISO 9001:201 για την 
εμπορία ιατρικών αναλωσίμων της εταιρείας VELORIUS LTD, το οποίο είχε και κατάθεσε με την 
προσφορά της η εν λόγω εταιρεία, δεν μπορεί να σχετίζεται και να συνδέεται με το γεγονός ότι ο 
διευθυντής της διατηρεί παράλληλα και άλλη εταιρεία με την οποία η ΔΑΠ είχε υπογράψει άλλες 
συμβάσεις και στις οποίες είχαν διαπιστώσει ότι διατηρούσε σύστημα ποιότητας, εφόσον αυτό 
αφορά σε άλλη εταιρεία και όχι στον Ανάδοχο. 

Από τον έλεγχο που διεξήχθη από την Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  
διαπιστώσαμε ότι παρόλο ότι η εν λόγω εταιρεία, με βάση και τα σχετικά έγγραφα που υπέβαλε 
κατά την υποβολή των προσφορών της, είχε συσταθεί στις 19.10.2020, από την αξιολόγησή της 
είχε κριθεί ότι ικανοποιούσε τις απαιτήσεις/προϋποθέσεις συμμετοχής, ενώ τεχνικά το προϊόν 
που είχε υποβάλει είχε κριθεί ότι ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών/ 
απαιτήσεων που είχαν τεθεί. Όσον αφορά στην καταλληλόλητα/ποιότητα των προσφερόμενων 
προϊόντων της εν λόγω εταιρείας, λεπτομερής αναφορά γίνεται στην παρ. 4.1.5 του 
Παραρτήματος της παρούσας Έκθεσης.  

Αναφορικά με δημοσιεύματα/καταγγελίες, περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εν λόγω 
εταιρείας, με βάση τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας μέσω του Εφόρου Εταιρειών και με 
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βάση τα στοιχεία τα οποία η ίδια η εταιρεία υπέβαλε με τις προσφορές της, μοναδικός μέτοχος, 
Διευθυντής και Γραμματέας είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει και στην πιο 
πάνω εταιρεία στην οποία έγινε αναφορά από την ΔΑΠ. Περαιτέρω διερεύνηση, σχετικά με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει και δεν 
μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας περαιτέρω έλεγχος σχετικά με διάφορους ισχυρισμούς 
περί συμμετοχής άλλων προσώπων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι τα κριτήρια/προϋποθέσεις συμμετοχής που είχαν τεθεί στον διαγωνισμό 
αρ. Σ.Υ. 112/20 στον οποίο Ανάδοχος ήταν η εταιρεία VELORIUS LTD, ήταν τα ίδια με αυτά του 
διαγωνισμού με αρ. Σ.Υ. 103/20 στον οποίο Ανάδοχος ήταν η εταιρία SCIENTRONICS LTD, για τα 
οποία δεν φαίνεται ή δεν περιήλθε τουλάχιστον στην αντίληψη μας να είχε υποβληθεί σχετικό 
παρόμοιο παράπονο. 

4.4 Αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19 

Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή της παρούσας Έκθεσης, για σκοπούς πληρότητας της 
πληροφόρησης σχετικά με τα προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού με τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταγράφεται πιο κάτω το εκτιμώμενο 
κόστος αγοράς υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας των εν λόγω τεστ, χωρίς με την 
παρούσα Έκθεση να γίνεται έλεγχος των διαδικασιών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το 
συνολικό κόστος διεκπεραίωσης των εν λόγω προγραμμάτων. Αντικείμενο των πιο κάτω 
συμβάσεων αποτελεί η αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια των τεστ από συνεργεία 
καταρτισμένα από εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
εγγράφων των αντίστοιχων διαγωνισμών, στα οποία παρέχονται από το ΥΥ τα τεστ τα οποία 
προμηθεύεται μέσω των δικών του διαδικασιών που περιγράφονται στο Παράρτημα. Η ανάθεση 
των συμβάσεων γινόταν στον οικονομικό φορέα με τη χαμηλότερη έγκυρη υποβληθείσα 
προσφορά, για τον αριθμό των συνεργείων τα οποία είχε υποβάλει με την προσφορά του, και 
ακολούθως στους επόμενους χαμηλότερους έγκυρους οικονομικούς φορείς, μέχρι τη 
συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συνεργείων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από το Υπουργείο Υγείας, μέχρι την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσης είχαν προκηρυχθεί οι ακόλουθοι διαγωνισμοί: 

Αρ. Διαγωνισμού 
Αριθμός 

απαιτούμενων 
μονάδων 

Εύρος τιμών ανάθεσης/τεστ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

Μέγιστο Εκτιμώμενο Ποσό 
Δαπάνης 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Σ.Υ.105/20 5 €3,28 - €4,00 €356.000 

Π.Β.50/20 5 €3,75 - €4,00 €25.000 

Σ.Υ.113/20 34 €2,00 - €4,00 €1.200.000 
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Αρ. Διαγωνισμού 
Αριθμός 

απαιτούμενων 
μονάδων 

Εύρος τιμών ανάθεσης/τεστ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

Μέγιστο Εκτιμώμενο Ποσό 
Δαπάνης 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Σ.Υ.119/20 24 €3,20 - €3,79 €2.242.500 

Σ.Υ.2/21 24 €2,80 - €3,19 €2.484.000 

Σ.Υ.7/21 12 €1,69 - €3,00 €2.160.000 

Π.Β.10/21 24 €2,00 - €3,00 €25.000 

Σ.Υ.16/21 40 €1,83 - €2,33 €3.291.600 

Π.Β.11/21 11 €1,99 - €2,00 €25.000 

Σύνολο:   €11.809.100 

Παρόλο ότι τα πιο πάνω ποσά δαπάνης είναι ενδεικτικά, αφού το τελικό κόστος εξαρτάται από 
τον συνολικό αριθμό των τεστ που θα διεκπεραιωθούν από τα εν λόγω συνεργεία, αποτελούν 
ωστόσο μια σοβαρή ένδειξη του τελικού κόστους αφού τα ποσά αυτά είναι τα μέγιστα ανά 
σύμβαση. 

Οι πιο πάνω διαδικασίες ενδεχομένως να διερευνηθούν ξεχωριστά από την Υπηρεσία μας, και 
εάν κριθεί σκόπιμο/αναγκαίο τα αποτελέσματα θα περιληφθούν σε ξεχωριστή Έκθεση. 

4.5 Καταγγελία από συγκεκριμένα άτομα ότι, ενώ είχαν κάνει μια φορά 
εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19 σε κινητές μονάδες, 
τους στάλθηκαν στα κινητά τους πέραν του ενός αποτελέσματος της 
ανάλυσης τους 

Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας 
καταγγελίες από πολίτες με τον ισχυρισμό ότι ενώ είχαν κάνει μια φορά την υπό αναφορά 
εξέταση, τους είχαν σταλεί πέραν του ενός αποτελέσματος στο κινητό τους τηλέφωνο, ή ενώ δεν 
είχαν κάνει καθόλου εξέταση λάμβαναν αποτελέσματα στο κινητό τους. Οι πιο πάνω καταγγελίες 
στάλθηκαν στο Υπουργείο Υγείας/ΔΑΠ για διερεύνηση, στο πλαίσιο του ελέγχου της εφαρμογής 
των όρων των συμβάσεων και της πληρωμής των αναδόχων των κινητών μονάδων 
δειγματοληψίας, για πρόληψη αποφυγής πληρωμής εξετάσεων που να μην είχαν διενεργηθεί. 

Το ΥΥ, μας πληροφόρησε ότι κατά τις διερευνήσεις των περιστατικών αποστολής μηνυμάτων 
χωρίς τη διενέργεια τεστ, εντοπίστηκε ότι είχε γίνει λανθασμένη καταγραφή τηλεφώνου και, ως 
εκ τούτου, το μήνυμα λαμβανόταν από άλλο παραλήπτη και όχι το άτομο που διενήργησε το 
τεστ. Επίσης εντοπίστηκαν έλεγχοι σε ανήλικα άτομα ή άτομα ΑΜΕΑ σε στέγες, για τα οποία 
καταγραφόταν ο αριθμός του γονέα/κηδεμόνα. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι με βάση την 
ακολουθούμενη διαδικασία, γίνεται καταγραφή του τηλεφώνου σε έντυπο εξέτασης, 
μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, και ακολούθως γίνεται μαζική αποστολή μηνυμάτων. 
Σύμφωνα με τις συμβάσεις, οι ανάδοχοι δεν αποζημιώνονται ανά μήνυμα αλλά είναι μία 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΥ/02/2021 

  

 

27 

επιπλέον ενημέρωση των πολιτών στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία, πέραν της γραπτής 
απάντησης εξέτασης που λαμβάνουν. 

Το ΥΥ, εφαρμόζοντας ενδελεχείς και σε βάθος ελέγχους όλων των κατατεθειμένων αρχείων, τα 
οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν οι ανάδοχοι, προέβη σε καταγγελία συγκεκριμένου 
αναδόχου/παρόχου υπηρεσιών διενέργειας των εν λόγω τεστ στην Αστυνομία, για χρέωση 
υπηρεσιών που δεν είχε παρέχει, ενώ αποτάθηκε και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για 
γνωμάτευση για λήψη περαιτέρω μέτρων εναντίον του. 
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5. Συμπεράσματα και συστάσεις 

Όπως αναφέρεται στην παρούσα Έκθεσή μας, η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται πλήρως τις ιδιάζουσες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι διαδικασίες αγοράς των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για 
COVID-19 κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, οι οποίες ακολουθούσαν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
τις αποφάσεις των αρμοδίων, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και από αυτές εξαρτάτο το 
άνοιγμα και η επανεκκίνηση της οικονομίας και η άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί. 

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις/συνθήκες, οι οποίες επικρατούσαν επί καιρώ πανδημίας, η ΔΑΠ, ως ΑΑ 
διεξαγωγής των σχετικών διαγωνισμών, ακολούθησε τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες παρέχουν στις αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα, μέσω των 
προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, να είναι πιο ευέλικτες, σε σχέση με τις 
διαδικασίες που θα έπρεπε να τηρηθούν υπό κανονικές συνθήκες. 

Από τη μελέτη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, για τα 12 προγράμματα τα οποία διερευνήσαμε, 
θεωρούμε ότι η ΔΑΠ έχει σε ικανοποιητικό βαθμό ακολουθήσει και εφαρμόσει τις πιο πάνω 
διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, με τις επιμέρους 
παρατηρήσεις/διαπιστώσεις μας που καταγράφονται γενικά και για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά στο 
Παράρτημα. 

Η ΔΑΠ έκανε χρήση των προνοιών της νομοθεσίας για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, λόγω της 
κατεπείγουσας ανάγκης που είχε προκύψει λόγω της πανδημίας και της απευθείας ανάθεσης 
συμβάσεων από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του, νοουμένου ότι εξασφαλιζόταν η εκ των προτέρων έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Εκφράσαμε 
αμφιβολίες κατά πόσο τούτο μπορούσε να συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας αφού μετά 
την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος η επείγουσα φύση ενός ζητήματος εξ ορισμού εκλείπει. 

Νοείται, επίσης, ότι κατά την εφαρμογή της πιο πάνω κατ’ εξαίρεση διαδικασίας, όπως και όλων των 
διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται από τις αναθέτουσες αρχές όλες οι αρχές που προβλέπονται σε αυτήν, με βάση τις 
οποίες οφείλουν να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και να 
ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από τη γενική 
παρατήρηση που έχουμε καταγράψει, με την οποία διαπιστώνεται ότι παρόλο που και με τον έστω 
ελάχιστο ανταγωνισμό που είχε διασφαλιστεί κατά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης είχε γίνει 
κατορθωτό να συγκρατούνται ή να μειώνονται οι υποβληθείσες τιμές, με τον μοναδικό ανοικτό 
διαγωνισμό που ανατέθηκε, στον οποίο είχε αναπτυχθεί πραγματικός/ικανοποιητικός ανταγωνισμός, 
οι τιμές είχαν μειωθεί ακόμη περισσότερο. Σημειώνουμε ότι μεταξύ των πιο πάνω διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, όταν είχε προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός ο οποίος είχε ακυρωθεί, η ΑΑ θα 
μπορούσε να προκηρύξει διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω διαβούλευσης, όπως είχε κάνει για τις 
πρώτες δύο διαδικασίες, δίδοντας έτσι το δικαίωμα και σε άλλους οικονομικούς φορείς να λάβουν 
μέρος, διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων, με αυξημένες παράλληλα 
πιθανότητες ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Έλεγχος Διαγωνισμών 

Π.1.1 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 103/20 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

Η αγορά των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον COVID-19, έγινε μετά από δύο 
διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης και υποβολής προσφορών με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τη μορφή του κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 29.2(γ) του νόμου 
Ν.73(Ι)/2016, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. 

Π.1.1.1 Πρώτη Διαδικασία, η οποία κατέστη άγονη 

1η Προκαταρκτική Διαβούλευση  

Ο Υπουργός Υγείας, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων που είχε παρατηρηθεί, ζήτησε 
με επιστολή του ημερ. 16.10.2020 από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας όπως δώσει 
οδηγίες στη ΔΑΠ για αγορά 200.000 τεστ, για ανίχνευση αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS-
COV-2, για διάθεση στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτήρια και άλλα οργανωμένα σύνολα 
π.χ. Εθνική Φρουρά, σχολεία κλπ. και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, για την άμεση παραχώρηση 
αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης του ιού. Επίσης, ανέφερε ότι τα τεστ θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμα για χρήση το 
αργότερο σε δύο εβδομάδες. 

Την ίδια ημέρα, η Γενική Διευθύντρια έδωσε οδηγίες για να επιληφθεί άμεσα του θέματος η ΔΑΠ, 
η οποία δημοσίευσε αυθημερόν πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Διαβούλευσης με την αγορά, 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (e-procurement), με ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων ενδιαφέροντος την 20.10.2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Στις 21.10.2020, η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης της Προκαταρκτικής 
Διαβούλευσης στον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, στην οποία καταγράφονταν αναλυτικά οι 
υποβληθείσες προτάσεις των 16 οικονομικών φορέων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, εκ των 
οποίων οι τέσσερις ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της διαβούλευσης. Ωστόσο, ενόψει του 
γεγονότος ότι είχε διαπιστωθεί ότι εκ παραδρομής δεν λήφθηκε υπόψη ο χρόνος έκθεσης του 
εξεταζόμενου στον ιό ώστε να είναι ανιχνεύσιμος από το κιτ, και κάποια από τα προσφερόμενα 
κιτ δήλωναν τον χρόνο αυτό ενώ άλλα όχι, και επειδή ο σκοπός χρήσης του συγκεκριμένου τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του COVID-19 είναι η ανίχνευση του ιού πριν ο ασθενής εμφανίσει 
συμπτώματα, η ΕΑ εισηγήθηκε όπως γίνει εκ νέου προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς, με 
την προσθήκη των ακόλουθων όρων που να αφορά τη διαπραγμάτευση με τις εταιρείες: 

α. Να ανιχνεύει τον ιό από την ημέρα έκθεσης σε αυτόν, και  

β. Η επιλογή των οικονομικών φορέων για υποβολή οικονομικής προσφοράς, να γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη ευαισθησία του προσφερόμενου κιτ ως προς την ανίχνευση 
του ιού τις πρώτες ημέρες έκθεσης.  

Η πιο πάνω εισήγηση εγκρίθηκε την ίδια ημέρα από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΥ/02/2021 

  

 

2 

2η Προκαταρκτική Διαβούλευση 

Στις 21.10.2020, με βάση την πιο πάνω απόφαση της 1ης προκαταρκτικής διαβούλευσης, 
πραγματοποιήθηκε 2η προκαταρκτική διαβούλευση με προκήρυξη πρόσκλησης για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (e-procurement), με 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενδιαφέροντος την 22.10.2020 και ώρα 08:00π.μ.. Στην 2η 
διαβούλευση προστέθηκαν οι δύο πιο πάνω όροι, καθώς επίσης τροποποιήθηκε, χωρίς να 
φαίνεται στα στοιχεία τα οποία μας έχουν σταλεί κάποια αιτιολόγηση, η απαίτηση για την 
ευαισθησία από ≥92,5% σε ≥91%.  

Με την πιο πάνω αλλαγή της απαίτησης για την ευαισθησία, παρατηρήσαμε ότι μία εκ των 
προτάσεων στην πρώτη διαβούλευση καθίστατο ως έγκυρη, αφού είχε αποκλειστεί λόγω του ότι 
είχε προσφέρει κιτ με ευαισθησία ≥92%. Ωστόσο, από τον έλεγχο της 2ης διαβούλευσης 
διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής.   

Στις 22.10.2020, η ΕΑ υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, στην οποία 
καταγράφονταν αναλυτικά οι υποβληθείσες προτάσεις των 19 οικονομικών φορέων που είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, διαπιστώθηκε 
ότι από τους 19 οικονομικούς φορείς, μόνο οι πέντε από αυτούς πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις 
που τέθηκαν (τρεις εκ των οποίων είχαν υποβάλει έγκυρη πρόταση και κατά την 1η 
διαβούλευση), και για τους οποίους γινόταν εισήγηση όπως κληθούν για να γίνει 
διαπραγμάτευση της τιμής τους. Οι πέντε εταιρείες ήταν η C AND V KRITICOS SUPPLIERS LTD, 
DWS CLINI-PHARMA LTD, SCIENTRONICS LTD, ELINCOU DIAGNOSTICS LTD και O.S.K.LEDPHARM. 

Η πιο πάνω εισήγηση εγκρίθηκε την ίδια ημέρα από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ. 

Την ίδια μέρα, Λειτουργός της ΔΑΠ ζήτησε με επιστολή από τον Προϊστάμενο της, έγκριση για την 
προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 με τη 
μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 
29.2(γ) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, με τις πιο πάνω εταιρείες που κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο 
της 2ης Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, με τη μορφή του κατεπείγοντος, αφού σύμφωνα με το 
πιο πάνω αίτημα του Υπουργού Υγείας υπήρχε ανάγκη για την άμεση προμήθεια 200.000 τεστ. Η 
Εκτιμώμενη Αξία καθορίστηκε στα €5,00/τεστ, σύνολο €1.000.000 πλέον Φ.Π.Α, η οποία 
βασίστηκε στην τιμή αγοράς στην Ελλάδα.  

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Στις 22.10.2020, στάλθηκαν έγγραφα μέσω του e-procurement και ζητήθηκε προσφορά από τις 
πέντε εταιρείες που είχαν κριθεί αποδεκτές κατά την 2η Προκαταρκτική Διαβούλευση, με 
ημερομηνία υποβολής την 23.10.2020. 

Στις 23.10.2020, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ, με σημείωμά προς τον Υπουργό Υγείας μέσω της 
Γενικής Διευθύντριας, τον ενημέρωσε για τα πιο πάνω και ζήτησε έγκριση για τη χρήση της 
διαδικασίας για απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα που θα υποβάλει τη χαμηλότερη 
έγκυρη προσφορά, και ο οποίος θα προκύψει κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την ΑΑ, 
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σύμφωνα με τον Κανονισμό 27(3) της Κ.Δ.Π. 201/2007. Στις 26.10.2020, ο Υπουργός Υγείας 
ενέκρινε την πιο πάνω διαδικασία.  

Η ΕΑ, υπέβαλε στις 26.10.2020 έκθεση αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, σύμφωνα με την 
οποία είχαν υποβληθεί τρεις προσφορές, εκ των οποίων η μία, της εταιρείας SCIENTRONICS, 
αποκλείστηκε μετά από καθοδήγηση του Γενικού Λογιστηρίου, αφού δεν είχε υποβληθεί με βάση 
τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού. Οι άλλες δύο προσφορές που υποβλήθηκαν 
συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/τεστ Τελική Τιμή/τεστ 
(μετά τη διαπραγμάτευση) 

Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

C AND V KRITICOS 
SUPPLIERS LTD 

€5,97 €5,97 ------------------ 

ELINCOU DIAGNOSTICS €7,20 €6,70 ------------------ 

Οι πιο πάνω τιμές είχαν κριθεί μετά από διαπραγμάτευση ως πολύ ψηλές σε σχέση με την 
εκτίμηση δαπάνης, και η ΕΑ εισηγήθηκε ομόφωνα την ακύρωση του διαγωνισμού λόγω υψηλής 
προσφερθείσας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 34.5.(γ) του Κ.Δ.Π. 201/2007 και τον όρο 9.3.2(γ) 
των εγγράφων του διαγωνισμού, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε αυθημερόν από τον Προϊστάμενο 
της ΔΑΠ. 

Την ίδια ημέρα στάλθηκαν οι επιστολές γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους 
προσφοροδότες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 

Π.1.1.2 Δεύτερη Διαδικασία  

Μετά την ακύρωση του πρώτου διαγωνισμού, στις 26.10.2020 Λειτουργός της ΔΑΠ ζήτησε με 
επιστολή από τον Προϊστάμενο έγκριση για την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια των 
υπό αναφορά τεστ, με τη μορφή του κατεπείγοντος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει 
του άρθρου 29.2(γ) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, με τις πέντε πιο πάνω εταιρείες που συμμετείχαν 
στον ακυρωθέντα διαγωνισμό, αφού σύμφωνα με το πιο πάνω αίτημα του Υπουργού Υγείας 
υπήρχε ανάγκη για την άμεση προμήθεια 200.000 τεστ. Η Εκτιμώμενη Αξία καθορίστηκε και σε 
αυτή τη διαδικασία στα €5,00/τεστ, σύνολο €1.000.000 πλέον Φ.Π.Α, η οποία βασίστηκε στην 
τιμή αγοράς στην Ελλάδα.  

Την ίδια ημέρα, και αφού είχε δοθεί η σχετική έγκριση για τη διαδικασία από τον Υπουργό 
Υγείας, στάλθηκαν τα έγγραφα στους πέντε οικονομικούς φορείς με τελευταία ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών την 27.10.2020. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών 
συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
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Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/ 
τεστ 

Τελική Τιμή/τεστ 
(μετά τη διαπραγμάτευση) 

Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €5,00 €1.000.000 

ELINCOU DIAGNOSTICS €5,90 €5,80 ------------------ 

Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, μόνο δύο οικονομικοί φορείς υπέβαλαν τελικά προσφορά, και 
η ΕΑ εισηγήθηκε ανάθεση στον χαμηλότερο προσφοροδότη, εταιρεία SCIENTRONICS LTD, για το 
ποσό των €5,00/τεστ και συνολική τιμή €1.000.000 πλέον Φ.Π.Α. για ποσότητα 200.000 τεστ, 
όση και η εκτίμηση δαπάνης του διαγωνισμού. 

Η πιο πάνω εισήγηση εγκρίθηκε στις 27.10.2020 από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, και την ίδια 
ημέρα υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση η οποία προνοούσε παράδοση 50.000 τεστ εντός 10 
ημερολογιακών ημερών (δηλαδή μέχρι τις 6.11.2020), και 150.000 τεστ σταδιακά, με την 
προϋπόθεση η παράδοση να ολοκληρωθεί εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης (δηλαδή μέχρι την 20.11.2020).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν  όπως φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα : 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό που 
πληρώθηκε 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Επιβολή 
Ρήτρας 

50.000 6.11.2020 23.200 6.11.2020 €116.000 - 

  26.800 Σταδιακά μέχρι 
16.11.2020 

€108.700 €25.300 

150.000 21.11.2020 150.000 Σταδιακά μέχρι 
26.11.2020 

€726.000 €24.000 

Από τη μελέτη των πληρωμών που έγιναν για την υπό αναφορά σύμβαση διαπιστώνεται ότι η ΑΑ 
εφάρμοσε σε όλες τις περιπτώσεις καθυστέρησης στην παράδοση, τις ανάλογες ρήτρες, όπως 
σημειώνονται στον πιο πάνω πίνακα, εκτός από μία περίπτωση για ποσότητα 50.800 τεστ, όπου 
ενώ η παράδοση έγινε στις 23.11.2020 αντί στις 21.11.2020, δεν έγινε αποκοπή της ανάλογης 
ρήτρας η οποία είχε υπολογιστεί σε €10.160, με υποσημείωση στο τιμολόγιο ότι αυτό έγινε λόγω 
του ότι η 21.11.2020 ήταν Σάββατο. Σημειώνεται ωστόσο ότι σε άλλη παραλαβή της ίδιας ημέρας 
για ποσότητα 80.000 τεστ, έγινε αποκοπή της προβλεπόμενης ρήτρας ποσού €24.000. 

Το ΥΥ, μας πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των 50.800 τεστ δεν ήταν εξ’ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, αλλά της ΑΑ, η οποία αδυνατούσε να παραλάβει τα προϊόντα 
Σάββατο, ενώ αυτά είχαν καταφθάσει στην Κύπρο, ως είχαν ενημερωθεί από την εταιρεία. 
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Π.1.2 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 112/20 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

Διαδικασία 

Προκαταρκτική Διαβούλευση  

Η πιο πάνω αγορά έγινε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη μορφή του κατεπείγοντος, 
βάσει του άρθρου 29.2(γ) του νόμου Ν.73(Ι)/2016. 

Στις 20.11.2020, ο Υπουργός Υγείας έδωσε οδηγίες στη ΔΑΠ για κατάλληλη προετοιμασία, αφού 
όπως ανάφερε θα υπέβαλλε σχετική Πρόταση για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο για 
στρατηγικό σχεδιασμό παραχώρησης 400.000 rapid test για διενέργεια δειγματοληπτικών 
εξετάσεων για τον νέο κορωνοϊό, κατόπιν εισηγήσεων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής 
Επιτροπής. Την ίδια ημέρα, η ΔΑΠ δημοσίευσε στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων 
(e-procurement) Προκαταρκτική Διαβούλευση για την προμήθεια 400.000 τεστ, η οποία 
υποβλήθηκε στις 24.11.2020. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
λήφθηκε στις 25.11.2020. 

Στις 30.11.2020, η ΕΑ υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης στον 
Προϊστάμενο της ΔΑΠ, στην οποία καταγράφονταν αναλυτικά οι υποβληθείσες προτάσεις των 26 
οικονομικών φορέων που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, εκ των οποίων μόνο οι 3 είχαν κριθεί ότι 
ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της διαβούλευσης.  

Στις 30.11.2020, εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης 
για να ζητηθεί προσφορά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης από τις εταιρείες VELORIUS LTD, 
MA PHARMACEUTICALS TRADING LTD και SCIENTRONICS LTD, οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν 
προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που ικανοποιούσαν τους πιο πάνω όρους.  

Η πάνω διαδικασία εγκρίθηκε την 1.12.2020 από τον Υπουργό Υγείας, με βάση σχετικό σημείωμα 
το οποίο ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε, μέσω της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, από τον 
Προϊστάμενο της ΔΑΠ. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Την 1.12.2020, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη μορφή 
του κατεπείγοντος με τους τρεις πιο πάνω οικονομικούς φορείς, με ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών στις 2.12.2020. Η Εκτιμώμενη Αξία καθορίστηκε στα €5,00/τεστ, σύνολο €2.000.000 
πλέον Φ.Π.Α για 400.000 τεστ, η οποία βασίστηκε στην τιμή κατακύρωσης του προηγούμενου 
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών συνοψίζονται στον πιο κάτω 
πίνακα: 
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Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/τεστ 
Τελική Τιμή/τεστ 

(μετά τη διαπραγμάτευση) 
Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

VELORIUS LTD €3,23 €3,23 €1.292.000 

SCIENTRONICS LTD €5,15 €5,00 ------------------ 

O τρίτος οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε τελικά προσφορά.  

Με βάση τα πιο πάνω, η ΕΑ εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση του διαγωνισμού στον 
χαμηλότερο έγκυρο προσφοροδότη, την εταιρεία VELORIUS LTD, για το ποσό των  €3,23/τεστ, και 
συνολικό ποσό €1.292.000 πλέον Φ.Π.Α. για ποσότητα 400.000 τεστ, για το προϊόν της εταιρείας 
HANGZHOU LYSUN BIOTECHNOLOGY LTD COV-201, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε στις 3.12.2020 
από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ και υπογράφτηκε και η σχετική σύμβαση. 

Στις 4.12.2020, η ΔΑΠ ενημέρωσε ηλεκτρονικά όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στην 
Προκαταρκτική Διαβούλευση, δίδοντας γενικά σε όλες τους λόγους για τους οποίους είχαν 
απορριφθεί όσες εταιρείες δεν είχαν κληθεί να λάβουν μέρος στο δεύτερο μέρος του 
διαγωνισμού, για να υποβάλουν προσφορά. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, 100.000 τεστ θα έπρεπε να παραδοθούν εντός 10 ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 13.12.2020, και οι υπόλοιπες 
300.000 μπορούσαν να παραδοθούν σταδιακά εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 28.12.2020. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν  όπως φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα: 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό που 
πληρώθηκε 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Επιβολή 
Ρήτρας 

100.000 13.12.2020 100.000 17.12.2020 €297.160 €25.840 

300.000 28.12.2020 300.000 31.12.2020 €930.240 €38.760 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας υπέβαλε η ΔΑΠ σχετικά με τις πληρωμές της πιο πάνω 
σύμβασης, έχουν αποκοπεί από τον Ανάδοχο οι προβλεπόμενες ρήτρες για τις πιο πάνω 
καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην παράδοση, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό 
των €64.600. 

Π.1.3 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 115/20 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

Διαδικασία 

Στις 7.12.2020, μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργού Υγείας, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΙΥΥΔΥ) υπέβαλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτημα προς τη 
ΔΑΠ για επείγουσα ανάγκη άμεσης προμήθειας 50.000 τεστ, για να συνεχιστεί ο πληθυσμιακός 
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έλεγχος μέχρι και την παράδοση των τεστ που είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο του πιο πάνω 
διαγωνισμού Σ.Υ.112/20, τα οποία αναμένονταν να παραδοθούν στις 12.12.2020.  

Στις 9.12.2020, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ απέστειλε σημείωμα προς τον Υπουργό Υγείας μέσω της 
Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, ενημερώνοντας τον ότι η ΔΑΠ, μετά από το πιο πάνω 
κατεπείγον αίτημα είχε επικοινωνία με τις τρεις εταιρίες που πληρούσαν τις προδιαγραφές στον 
προηγούμενο διαγωνισμό Σ.Υ.112/20, και είχε διαφανεί ότι μόνο η εταιρία SCIENTRONICS LTD 
μπορούσε να παραδώσει άμεσα την πιο πάνω ποσότητα και να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες. 
Στη βάση των πιο πάνω, ζητήθηκε και δόθηκε αυθημερόν από τον Υπουργό η έγκριση για τη 
χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με το άρθρο 29(2)(γ) του Ν73(Ι)/2016, για απευθείας 
ανάθεση στον εν λόγω οικονομικό φορέα, από τον οποίο θα ζητείτο να υποβάλει προσφορά η 
οποία θα αξιολογείτο από την ΑΑ. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Στις 10.12.2020, στάλθηκαν έγγραφα και ζητήθηκε προσφορά από την εταιρία SCIENTRONICS 
LTD. Σημειώνεται ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού απαιτείτο όπως από τη συνολική ποσότητα 
των 50.000 τεστ, δεσμευτικές ήταν μόνο οι 25.000 οι οποίες θα παραδίδονταν άμεσα, ενώ οι 
υπόλοιπες 25.000 θα παραδίδονταν και πάλι άμεσα αλλά εφόσον υφίστατο η ανάγκη και κατόπιν 
παραγγελίας. Η εκτιμώμενη αξία ήταν €5,00/τεστ +ΦΠΑ, δηλαδή €250.000+ΦΠΑ για τη συνολική 
ποσότητα των 50.000 τεστ, η οποία βασίστηκε στην προσφερόμενη τιμή της εν λόγω εταιρίας στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού Σ.Υ 112/20, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη άμεσης παράδοσης. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσφοράς συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Οικονομικός 
Φορέας 

Αρχική Τιμή/τεστ 
Τελική Τιμή/τεστ 

(μετά τη διαπραγμάτευση) 
Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €5,00 €250.000 

Ενόψει των πιο πάνω, η ΕΑ εισηγήθηκε ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρία 
SCIENTRONICS LTD, για το ποσό των €5,00/τεστ, δηλαδή σύνολο €250.000+ΦΠΑ για ποσότητα 
50.000 τεστ, εισήγηση η οποία εγκρίθηκε αυθημερόν από τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση η οποία υπογράφτηκε στις 10.12.2020, από τις 50.000 τεστ δεσμευτικές 
ήταν μόνο οι 25.000 οι οποίες θα παραδίδονταν εντός 24 ωρών από την υπογραφή της 
σύμβασης, ενώ οι υπόλοιπες 25.000 θα παραδίδονταν εντός 24 ωρών εφόσον υφίστατο η ανάγκη 
και κατόπιν παραγγελίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν τελικά όπως φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα. 
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Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό που 
πληρώθηκε 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

25.000 11.12.2020 25.000 11.12.2020 € 125.000 

25.000 εντός 24 ωρών 
(από 14.12.2020) 

25.000 14.12.2020 € 125.000 

Π.1.4 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 118/20 με ανοικτή διαδικασία 

Διαδικασία 

Στις 29.12.2020, μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργού Υγείας, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΙΥΥΔΥ) υπέβαλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτημα προς τη 
ΔΑΠ για προμήθεια 400.000 τεστ, για διενέργεια στοχευμένων δειγματοληψιών σε εργασιακούς 
χώρους όπου συναθροίζεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Η προμήθεια των τεστ είχε κριθεί ως 
κατεπείγουσα, ώστε να ήταν εφικτή – σύμφωνα με το αίτημα  - η αύξηση των κινητών μονάδων 
για εβδομαδιαίο έλεγχο σε μεγάλους οργανισμούς, ορεινές περιοχές, ολοκλήρωση του 
προγράμματος ελέγχου σε σχολεία κτλ.  

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Στις 31.12.2020, προκηρύχτηκε ανοικτός διαγωνισμός με αρ. Σ.Υ. 118/20 για αγορά των εν λόγω 
τεστ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 15.01.2021. Στον διαγωνισμό περιλαμβάνονταν και 
100.000 τεστ τα οποία είχαν ζητηθεί από τον ΟΚΥπΥ για κάλυψη των αναγκών του. Η συνολική 
εκτιμώμενη δαπάνη ανερχόταν σε €2.422.500+ΦΠΑ για συνολικά 750.000 τεστ (€3,23/τεστ 
+ΦΠΑ), εκ των οποίων €1.615.000+ΦΠΑ για 500.000 τεστ, και €807.500+ΦΠΑ για 250.000 τεστ 
δικαίωμα προαίρεσης. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως είχαν τροποποιηθεί, 250.000 τεστ θα έπρεπε να 
παραδοθούν εντός 12 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, και οι υπόλοιπες 250.000 εντός 
25 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείτο 
μεταξύ άλλων η υποβολή με την προσφορά ανεξάρτητων κλινικών μελετών οι οποίες θα 
βασίζονταν σε τουλάχιστον 100 θετικά δείγματα για την απόδειξη της απαιτούμενης ευαισθησίας 
των τεστ, απαίτηση η οποία δεν υπήρχε στις προηγούμενες διαδικασίες όπου η αντίστοιχη 
απαίτηση ήταν για υποβολή μελετών ποιότητας. Τέλος, προστέθηκε η απαίτηση για υποβολή 
πιστοποιητικού ποιότητας CYS EN ISO 9000:2005 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, το οποίο 
επίσης δεν απαιτείτο στις προηγούμενες δύο διαδικασίες. 

Στις 4.2.2021, η ΕΑ υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, στην οποία 
καταγράφονταν αναλυτικά οι υποβληθείσες προτάσεις των 19 οικονομικών φορέων που είχαν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον (τα έγγραφα του διαγωνισμού έλαβαν 71 εταιρίες). Κατά την αξιολόγηση 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε ότι καμία από τις πιο πάνω προσφορές δεν 
πληρούσε όλες τις απαιτήσεις που τέθηκαν, αφού όλες κρίθηκαν ως μη αποδεκτές είτε στο 
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στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, είτε στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης παρατηρούμε ότι οι τρεις από τις 19 υποβληθείσες 
προσφορές είχαν απορριφθεί γιατί δεν είχαν υποβάλει μεταξύ άλλων πιστοποιητικό ISO 
9000:2005, οι 14 γιατί δεν είχαν υποβάλει τις πιο πάνω ανεξάρτητες κλινικές μελέτες, και 2 (οι 
οποίες αφορούσαν τεστ του ίδιου κατασκευαστή) οι οποίες παρόλο ότι είχαν κριθεί ότι 
ικανοποιούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ζητήθηκε και υπέβαλαν δείγματα για έλεγχο. 
Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη διασφάλιση 
του σωστού επιδημιολογικού ελέγχου του πληθυσμού με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας, ζητήθηκε από τους δύο πιο πάνω οικονομικούς 
φορείς η προσκόμιση δειγμάτων για επιβεβαίωση των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος 
που προσέφεραν, κάτι το οποίο αποδέχτηκαν. Κατά τον πιο πάνω έλεγχο το εν λόγω προϊόν 
απέτυχε σύμφωνα με την ΕΑ, αφού η ευαισθησία του βάση των αποτελεσμάτων ήταν 56%, αντί 
μεγαλύτερη ή ίση με 91% ή μεγαλύτερη από 80% από την 3η - 4η ημέρα έκθεσης μέχρι την 7η 
ημέρα, όπως απαιτείτο από τα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν προβλεπόταν ο έλεγχος δειγμάτων κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών, ενώ με το Διορθωτικό Έγγραφο αρ. 1 είχε απορριφθεί εισήγηση 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα για απαίτηση προσκόμισης 500 δειγμάτων για αξιολόγηση, 
αφού σύμφωνα με την απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής τα πολύ στενά περιθώρια δεν παρείχαν 
την ευχέρεια αξιολόγησης μεγάλου αριθμού δειγμάτων. 

Το Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ) του ΥΥ, εξέτασε στις 9.2.2021 την πιο πάνω έκθεση αξιολόγησης, 
και αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. 

Κατόπιν αιτήματος της ΑΑ, εγκρίθηκε από το ΣΠ στις 15.2.2021 η επαναξιολόγηση του 
διαγωνισμού, αφού σύμφωνα με το πιο πάνω αίτημα είχε εκ παραδρομής απορριφθεί ένας 
οικονομικός φορέας για τα κριτήρια συμμετοχής, και θα μελετείτο εκ νέου η προσφορά του.  Στις 
17.2.2021 το ΣΠ εξέτασε την έκθεση επαναξιολόγησης, και αποφάσισε εκ νέου την ακύρωση του 
διαγωνισμού υιοθετώντας την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, αφού και πάλιν κρίθηκε ότι 
καμία προσφορά δεν ικανοποιούσε τους όρους/τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

Ενόψει των πιο πάνω, μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η οποία έγινε 
στις 19.2.2021, ένας εκ των δύο πιο πάνω οικονομικών φορέων που είχε απορριφθεί από την 
εξέταση του δείγματος που υπέβαλε, απέστειλε επιστολή στη ΔΑΠ, με την οποία αμφισβητούσε 
μεταξύ άλλων τη διαδικασία αξιολόγησης των δειγμάτων, και ζητούσε επαναξιολόγηση τους στη 
βάση – όπως ανάφερε – αρμόζουσας εργαστηριακής μεθοδολογίας και πρωτοκόλλων τα οποία 
ισχύουν για το εν λόγω προϊόν. Επίσης, ζήτησε όπως μη προχωρήσουν με την ακύρωση του 
διαγωνισμού, πριν την επανεξέταση των δειγμάτων τους. 
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Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης δεν είχε απαντηθεί από την ΔΑΠ η  πιο πάνω επιστολή 
του εν λόγω οικονομικό φορέα, ενώ σημειώνουμε ότι δεν είχε καταχωρηθεί οποιαδήποτε προσφυγή 
ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. 

Π.1.5 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 01/21 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Διαδικασία 

Στις 7.1.2021, δόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας οδηγίες στην ΔΑΠ για κατεπείγουσα εξασφάλιση 
150.000 τεστ, ενόψει – όπως ανέφερε – του προγραμματισμού για επιβολή νέων μέτρων και 
παράλληλα αύξηση των διαγνωστικών ελέγχων με rapid test τόσο στον πληθυσμό όσο και 
στοχευμένα στις υπηρεσίες/χώρους που θα παρέμεναν ανοικτοί, και λαμβάνοντας μεταξύ άλλων 
υπόψη το μέχρι τότε απόθεμα που υπήρχε (130.000 τεστ) καθώς και το γεγονός ότι δεν αναμενόταν 
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου του 2021 να παραληφθούν ποσότητες από τη νέα 
σύμβαση.  

Στις 8.1.2021, ο Υπουργός Υγείας ενέκρινε σημείωμα του Προϊστάμενου της ΔΑΠ, με το οποίο τον 
πληροφόρησε ότι θα προέβαιναν σε άμεσες ενέργειες για παράδοση 150.000 τεστ,  100.000 τεστ  
εντός 10 ημερών και ακόμη 50.000 τεστ με παράδοση εντός 15 ημερών, με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29.2(γ) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016. Επιπλέον, στο πιο πάνω 
σημείωμα αναφερόταν ότι η ΔΑΠ είχε έρθει σε επαφή με τις τρεις εταιρίες που πληρούσαν τις 
προδιαγραφές σύμφωνα με τον προηγούμενο διαγωνισμό Σ.Υ. 112/20, για να διαπιστωθεί κατά πόσο 
μπορούσαν να παραδώσουν την απαιτούμενη ποσότητα εντός χρονοδιαγράμματος, από την οποία 
είχε διαφανεί ότι και τρεις ακόλουθες εταιρίες, SCIENTRONICS LTD, MA PHARMACEUTICALS, 
VELORIUS LTD, μπορούσαν να συμμετάσχουν. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Η εκτίμηση κόστους του διαγωνισμού ανερχόταν σε €484.500+ΦΠΑ για την ποσότητα των 150.000 
τεστ, με προαίρεση για παραγγελία επιπλέον ποσότητας μέχρι 150.000 τεστ σε περίπτωση που θα 
υφίστατο ανάγκη. Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος του διαγωνισμού εκτιμήθηκε στις 
€969.000+ΦΠΑ, σύμφωνα με την τελευταία κατακυρωμένη τιμή του διαγωνισμού Σ.Υ. 112/20, η 
οποία ανερχόταν στα €3,23/τεστ +ΦΠΑ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 12.1.2021, με 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 13.1.2021. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
προσφορών συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/τεστ 
Τελική Τιμή/τεστ 

(μετά τη διαπραγμάτευση) 
Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

VELORIUS LTD €2,585 €2,524 €757.200 

MA PHARMACEUTICALS €3,85 €3,82 ------------------ 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €4,95 ------------------ 
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Με βάση τα πιο πάνω, η ΕΑ εισηγήθηκε ομόφωνα στις 13.1.2021 την ανάθεση του διαγωνισμού 
στον χαμηλότερο προσφοροδότη, την εταιρεία VELORIUS LTD, για το ποσό των  €2,524/τεστ 
+ΦΠΑ και συνολικό ποσό €757.200+Φ.Π.Α για την ποσότητα των 300.000 τεστ (150.000 με 
δικαίωμα προαίρεσης ακόμα 150.000 τεστ), εισήγηση η οποία εγκρίθηκε αυθημερόν από τον 
Προϊστάμενο της ΔΑΠ. 

Με βάση τη σύμβαση η οποία υπογράφτηκε στις 18.1.2021, η παράδοση των πρώτων 100.000 
τεστ  θα έπρεπε να γίνει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
δηλαδή μέχρι τις 28.1.2021, και των υπόλοιπων 50.000 τεστ εντός 15 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 2.2.2021. Όσον αφορά στο δικαίωμα 
προαίρεσης των 150.000 τεστ, η παράδοση τους προβλεπόταν να γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε 
παραγγελίες και ο χρόνος παράδοσης της κάθε παραγγελίας ήταν εντός 10 ημερών από την 
υποβολή της. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό που 
πληρώθηκε 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Επιβολή 
Ρήτρας 

100.000 28.1.2021 100.000 25.1.2021 € 252.400 ----------- 

50.000 2.2.2021 40.000 25.1.2021 € 100.960 ----------- 

10.000 26.1.2021 € 25.240 ----------- 

150.000 20.2.2021 150.000 1.3.2021 ------------ ----------- 

Εκτέλεση σύμβασης – Ακατάλληλα τεστ 

Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από το Υπουργείο Υγείας, διερευνήθηκε το 
θέμα το οποίο είχε δημιουργηθεί με ποσότητα ακατάλληλων τεστ τα οποία αγοράστηκαν στο 
πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, το οποίο είχε απασχολήσει έντονα και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν σταλεί, η συντονίστρια της σύμβασης 
ενημέρωσε στις 27.1.2021 τον Ανάδοχο ότι η παρτίδα των τεστ που είχε παραδοθεί στις 
25.1.2021 παρουσίαζε πρόβλημα, αφού σε έλεγχο που είχε γίνει σε 250 τεστ, το 50% των κιτ δεν 
λειτουργούσαν σωστά (προβλήματα στη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου, μη ανταπόκριση 
στον προβλεπόμενο χρόνο έκδοσης του αποτελέσματος), με αποτέλεσμα να καθίστανται 
αναξιόπιστα και να προκύπτει ανάγκη και δεύτερης δειγματοληψίας. 

Ενόψει των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επομένη και για 4 ημέρες είχε 
προγραμματιστεί υποχρεωτική εξέταση περί των 80.000 ατόμων που θα 
επαναδραστηριοποιούνταν με την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ την επόμενη εβδομάδα 
αναμενόταν να γίνουν περί των 100.000 υποχρεωτικών ελέγχων ήδη εργαζομένων, ζήτησε από 
τον Ανάδοχο την άμεση αντικατάσταση τους με άλλα τεστ, αναφέροντας του ότι τα σχετικά 
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τιμολόγια δεν θα προχωρούσαν για πληρωμή. Το πιο πάνω πρόβλημα παραπέμφθηκε την ίδια 
ημέρα από τη ΔΑΠ στην Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του ΥΥ για διερεύνηση.  

Μετά από διάφορες ενέργειες που έγιναν τόσο από πλευράς του Υπουργείου/Αρμόδιας Αρχής 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού όσο και του Αναδόχου μέσω του κατασκευαστή των τεστ, καθώς 
μετά από διάφορους ελέγχους που έγιναν από τις 27.1.2021 μέχρι και τις 9.2.2021 και επιπλέον 
οδηγίες που δόθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρία και από τον Ανάδοχο της σύμβασης, 
φαίνεται, όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Υγείας, να είχε εντοπιστεί το πρόβλημα που 
παρουσίαζαν και να είχε επιλυθεί. Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο δειγμάτων που 
πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Αναφοράς (Γ.Ν. Αμμοχώστου) με τα εν λόγω τεστ, στο 
πλαίσιο της εξακρίβωσης του κατά πόσο επηρεάζεται ένα θετικό δείγμα, διαπιστώθηκε ότι ο 
εντοπισμός θετικού κρούσματος διασφαλιζόταν μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιούνταν 10 
σταγόνες του διαλύματος, και όχι όταν χρησιμοποιούνταν περισσότερες από 6 σταγόνες, όπως 
γινόταν κατά τη μέχρι τότε χρήση τους και όπως ήταν και οι οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον εν 
λόγω έλεγχο ενημερώθηκε ο Ανάδοχος της σύμβασης ο οποίος ενημέρωσε και το εργοστάσιο 
κατασκευής, το οποίο έστειλε νέες αναθεωρημένες οδηγίες χρήσης και δεσμεύτηκε για την 
παροχή επαρκούς ποσότητας διαλυμάτων για να καλυφτούν οι ανάγκες των 150.000 τεστ που 
είχαν παραδοθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα. 

Η επιβεβαίωση των πιο πάνω έγινε με την επιστολή της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού του ΥΥ ημερ. 9.2.2021 προς τον Προϊστάμενο της ΔΑΠ, με την οποία τον 
πληροφόρησε ότι μετά από τις πιο πάνω ενέργειες/ελέγχους είχε διαφανεί ότι τα εν λόγω τεστ 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνταν οι πιο πάνω νέες 
οδηγίες. 

Στις 9.2.2021, η συντονίστρια της σύμβασης ζήτησε από την ΔΑΠ όπως γίνει άμεσα η εξάσκηση 
του δικαιώματος προαίρεσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης, ζητώντας επίσης να ενημερωθεί για 
την ημερομηνία παραλαβής επιπλέον διαλύματος ώστε να είναι δυνατή η χρήση των τεστ που 
υπήρχαν στην αποθήκη.  

Στις 10.2.2021, στάλθηκε στον Ανάδοχο επιστολή από την ΔΑΠ με την οποία τον πληροφορούσε 
ότι είχε αποφασιστεί η εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για ακόμα 150.000 τεστ, στη 
συνολική τιμή των €378.600+Φ.Π.Α, επισημαίνοντας τη δέσμευση του κατασκευαστή για την 
παροχή επαρκούς ποσότητας διαλυμάτων, με χρόνο παράδοσης 10 ημέρες από την αποστολή της 
εν λόγω παραγγελίας, δηλαδή μέχρι τις 20.2.2021. Όσον αφορά στην επιπλέον ποσότητα του 
απαιτούμενου διαλύματος, ο Ανάδοχος πληροφόρησε τη συντονίστρια της σύμβασης ότι αυτή 
αναμένονταν στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. 

Στις 22.2.2021, η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του ΥΥ ενημέρωσε τον Ανάδοχο 
ότι την ίδια ημέρα είχαν παρουσιαστεί και παραπεμφθεί κοντά τους από την ΔΑΠ αναφορές 
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων των τεστ που είχαν παραδώσει με την πρώτη παράδοση, 
ζητώντας του όπως ενημερώσει σχετικά τον κατασκευαστή και τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους προωθήσει τις απόψεις τους σχετικά με την 
αιτία των προβλημάτων, όχι αργότερα από τις 26.2.2021. Την ίδια ημέρα, ο Ανάδοχος ζήτησε 
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μεταξύ άλλων από την πιο πάνω Αρχή να του αποστείλει άμεσα, ολοκληρωμένα και 
τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για τους πιο πάνω ισχυρισμούς, για να είναι σε θέση να 
επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αναφέροντας ότι είχε και ο ίδιος αναστείλει προσωρινά την παραγγελία για τη δεύτερη 
παρτίδα των 150.000 (προαίρεση) τεστ  που αναμενόταν να αφιχθεί εντός της εβδομάδας, μέχρι 
να ξεκαθαρίσει το θέμα. 

Με αφορμή ηλεκτρονικό μήνυμα της πιο πάνω Αρχής με το οποίο ζήτησε από τη συντονίστρια της 
σύμβασης να αποστείλει τα πιο πάνω στοιχεία στον Ανάδοχο, ο τελευταίος απέστειλε νέα 
επιστολή με την οποία αμφισβητούσε μεταξύ άλλων την ορθότητα της διαδικασίας που είχε 
ακολουθηθεί για την επαναλαμβανόμενη ανάκληση των προϊόντων του, την οποία θεωρούσε ότι 
είχε γίνει χωρίς πλήρη τεκμηρίωση και διερεύνηση. Ζήτησε επίσης αναθεώρηση της απόφασης 
ανάκλησης εάν δεν είχαν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που είχε θέσει αναλυτικά, 
μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι τα τεστ του είχαν εξεταστεί ενδελεχώς κατά την 
προηγούμενη αναφορά προβλήματος και το θέμα είχε λυθεί όπως περιγράφεται πιο πάνω, ενώ 
έθεσε και θέμα δυσφήμισης τόσο της εταιρείας όσο και του Διευθυντή της προσωπικά. 

Στις 23.2.2021, η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του ΥΥ ενημέρωσε τον Ανάδοχο 
ότι όταν λαμβάνει αναφορά περιστατικού όπως στην προκειμένη περίπτωση, ενημερώνει βάσει 
των σχετικών Κανονισμών άμεσα την κατασκευάστρια εταιρεία, μέσω της προμηθεύτριας 
εταιρείας, προκειμένου να καταγραφεί από την εταιρεία στο πλαίσιο της επιτήρησης των 
προϊόντων που έχει τοποθετήσει στην αγορά. Τον πληροφόρησε επίσης ότι στην πρώτη 
περίπτωση που είχαν εμφανιστεί προβλήματα είχαν να κάνουν με τη λειτουργικότητα των τεστ, 
τα οποία είχαν ελεγχθεί και επιλυθεί άμεσα καθιστώντας τα εν λόγω τεστ λειτουργικά. Ωστόσο, 
οποιαδήποτε ένδειξη για εκτενή προβλήματα και λανθασμένες ενδείξεις σε περιπτώσεις όπως το 
εν λόγω τεστ, το οποίο αποτελούσε των κυριότερο τρόπο παρακολούθησης της διασποράς του 
ιού στον πληθυσμό στην Κύπρο, θα έπρεπε να διερευνηθεί άμεσα καθώς αφορά τη δημόσια 
υγεία, δυνατότητα η οποία δίδεται στην Αρχή από την κείμενη νομοθεσία. Εάν υπήρχαν 
αδιάσειστα στοιχεία, ανάφερε, ότι τα εν λόγω προϊόντα ήταν ελαττωματικά, δεν θα έπρεπε να 
γίνει απλή αναστολή στη χρήση τους αλλά απευθείας απόσυρση τους, κάτι το οποίο δεν είχε 
συμβεί, ενώ δεν υπήρχε πρόθεση αυτό να γίνει χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στον κατασκευαστή 
να διερευνήσει το θέμα και να δώσει τις απόψεις του, όπως και έγινε. Όσον αφορά στο 
πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί, τον πληροφόρησε ότι η επιστολή/ενημέρωση τους είχε σταλεί, 
όταν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα είχαν επαληθευτεί με τη μέθοδο αναφοράς PCR από το 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τέλος, ανάφερε ότι η σύσταση αναστολής 
αφορούσε τα τεστ της συγκεκριμένης παρτίδας και όχι γενικά τα τεστ του κατασκευαστή, και σε 
περίπτωση που δεν καθίστατο δυνατόν να συλλεχθούν επαρκή στοιχεία ή κατά τη διερεύνηση 
προκύψουν στοιχεία που να εντοπίζουν την αιτία του προβλήματος και τρόποι αποφυγής της 
επανεμφάνισης του, η Αρχή θα ήρε άμεσα την απόφαση της. 

Τελικά, μετά από έλεγχο και αποδοχή τους από την Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 
και κατόπιν τροποποίησης των οδηγιών χρήσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, τα εν λόγω 
τεστ έχουν χρησιμοποιηθεί και έχει πληρωθεί η αρχική ποσότητα των 150.000 τεστ.  
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Όσον αφορά στην ποσότητα των  150.000 τεστ του δικαιώματος προαίρεσης, αυτά έχουν 
παραληφθεί την 1.3.2021, έχουν δοθεί αρχικά στοχευμένα σε ένα συνεργείο στη επαρχία 
Λευκωσίας και αριθμός θετικών τεστ έχουν επαναληφθεί με μοριακή μέθοδο PCR και, 
ακολούθως, τα τεστ διατέθηκαν και στα υπόλοιπα συνεργεία. Σημειώνεται ότι η ποσότητα αυτή 
δεν είχε πληρωθεί μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης του παρόντος ελέγχου.  

Π.1.6 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 03/21 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Διαδικασία 

Στις 27.1.2021, οι ΙΥΥΔΥ απέστειλαν επιστολή στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας/ΔΑΠ 
με την οποία είχαν ζητήσει την άμεση και αυθημερόν προμήθεια 100.000 τεστ και ακόμα 100.000 
τεστ το αργότερο εντός έξι ημερών. Η άμεση ανάγκη, όπως ανάφεραν, είχε προκύψει ενόψει του 
σχεδιασμού για έλεγχο των επαναδραστηριοποιηθέντων εργαζομένων καθώς και ποσοστιαίο 
έλεγχο των ήδη εργαζομένων και του υφιστάμενου πληθυσμιακού ελέγχου καθώς και λόγω της 
ελαττωματικής  παρτίδας των 150.000 τεστ του διαγωνισμού Σ.Υ. 01/21 για τα οποία γίνεται 
αναφορά πιο πάνω. Συνολικά αιτήθηκαν την κατεπείγουσα προμήθεια 200.000 τεστ, με 
προαίρεση για ακόμα 200.000 τεστ. 

Την ίδια μέρα (27.1.2021), ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ πληροφόρησε με σημείωμά του τον Υπουργό 
Υγείας για τα πιο πάνω, μέσω της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, ενημερώνοντας τον ότι 
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης θα προχωρούσαν με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάση 
του άρθρου 29.2(γ) του Ν.73(Ι)/2016 με τις εταιρίες SCIENTRONICS LTD και MA 
PHARMACAUTICAL TRADING LTD, οι οποίες είχαν κριθεί αποδεκτές στο στάδιο της 
Προκαταρκτικής Διαβούλευσης που είχε γίνει στις  20.11.2020, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Σ.Υ. 
112/20. Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω Προκαταρκτική Διαβούλευση είχε κριθεί αποδεκτή και η 
εταιρία VELORIUS LTD, στην οποία όμως δεν θα απευθύνονταν στην εν λόγω διαδικασία, λόγω 
των προβληματικών τεστ που είχαν προμηθευτεί από την εν λόγω εταιρία στον προηγούμενο 
διαγωνισμό. Η πιο πάνω διαδικασία εγκρίθηκε αυθημερόν από τον Υπουργό Υγείας. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού έγινε στις 27.1.2021 και μόνο η μια εκ των δύο εταιριών, 
η εταιρεία SCIENTRONICS LTD, υπέβαλε προσφορά. Η εκτίμηση κόστους του διαγωνισμού 
ανερχόταν στις €1.604.000+ΦΠΑ (€3,82/τεστ +ΦΠΑ), για την ποσότητα 200.000 τεστ για κάλυψη 
των άμεσων αναγκών του ΥΥ, και 20.000 τεστ για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥΠΥ (με βάση 
σχετικό αίτημα του ημερ. 27.01.2021), με πρόνοια για παραγγελία επιπλέον ποσότητας μέχρι και 
200.000 τεστ. Η εκτίμηση κόστους είχε βασιστεί στην προσφερόμενη τιμή της εταιρείας MA 
PHARMACAUTICAL TRADING LTD, που ήταν η δεύτερη πιο φθηνή και εντός προδιαγραφών στον 
διαγωνισμό Σ.Υ. 01/21 μετά την εταιρεία VELORIUS LTD. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
προσφοράς συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
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Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/τεστ 
Τελική Τιμή/τεστ 

(μετά τη διαπραγμάτευση) 
Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €4,89 €982.890 

MA PHARMACEUTICALS Δεν υπέβαλε 
προσφορά 

------------------ ------------------ 

Την ίδια ημέρα, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, με 
την οποία συστηνόταν κατακύρωση του διαγωνισμού στον μοναδικό οικονομικό φορέα ο οποίος 
είχε υποβάλει προσφορά, εταιρεία SCIENTRONICS LTD, για το ποσό των €4.89/τεστ +ΦΠΑ, 
δηλαδή συνολικό ποσό €493.890+ΦΠΑ για άμεση παράδοση ποσότητας 101.000 τεστ. Στην 
έκθεση της η ΕΑ ανάφερε ότι εισηγείτο ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρία 
SCIENTRONICS LTD, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για άμεση προμήθεια των τεστ, ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχος των εργαζομένων που επέστρεφαν στη εργασία τους, παρόλο που η τιμή της 
παρουσίαζε 28% αύξηση σε σύγκριση με την εκτίμηση κόστους. 

Η ανάθεση και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε την ίδια ημέρα για το πιο πάνω ποσό 
και ποσότητα, και στις 28.1.2021 η ΔΑΠ εξάσκησε και το δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για 
την προμήθεια επιπλέον 100.000 τεστ για το ποσό των €489.000+ΦΠΑ, ανεβάζοντας το 
συνολικό ποσό κατακύρωσης στις €982.890 + ΦΠΑ για 201.000 τεστ. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση τα 101.000 τεστ θα έπρεπε να παραδοθούν αυθημερόν, δηλαδή στις 
28.1.2021, και οι υπόλοιπες 100.000 μπορούσαν να παραδοθούν εντός 10 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 7.2.2021. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό που 
πληρώθηκε 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Επιβολή 
Ρήτρας 

101.000 28.1.2021 100.450 28.1.2021 €491.200,50 ----------- 

550 5.2.2021 €2.581,92 € 107,58 

100.000 7.2.2021 100.000 5.2.2021 €489.000 ----------- 

Π.1.7 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 04/21 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Διαδικασία 

Στις 28.1.2021, με κατεπείγον αίτημα τους οι ΙΥΥΔΥ ζήτησαν από τη ΔΑΠ την άμεση προμήθεια 
τουλάχιστον 150.000 τεστ, λόγω του αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί με τα προβληματικά τεστ 
της εταιρίας VELORIUS LTD, αφού μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει με εκπρόσωπο της 
κατασκευάστριας εταιρίας και τον αντιπρόσωπο της στην Κύπρο την ίδια ημέρα, δεν μπορούσαν 
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να δώσουν ημερομηνία αποστολής των 150.000 τεστ από την εξάσκηση του δικαιώματος 
προαίρεσης της σύμβασης, ενώ δεν μπορούσαν - τότε – επίσης να τους ενημερώσουν για πιθανή 
αντικατάσταση των προβληματικών τεστ της σύμβασης Σ.Υ. 01/21. 

Στις 29.1.2021, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενημέρωσε με σημείωμα τον Υπουργό Υγείας, μέσω της 
Γενικής Διευθύντριας, για τα πιο πάνω, σημειώνοντας ότι η ανάγκη για τον υποχρεωτικό έλεγχο 
των εργαζομένων είχε συμπεριληφθεί στον προηγούμενο διαγωνισμό Σ.Υ. 03/21,  από τον οποίο 
είχε κατακυρωθεί ποσότητα 100.000 από τις 200.000 που είχαν ζητηθεί, και η ποσότητα που 
παραλήφθηκε στις 27.1.2021 κάλυπτε μόνο τις ανάγκες εκείνης της εβδομάδας, ενώ είχε 
ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για τις υπόλοιπες 100.000 τεστ που θα κάλυπταν τις 
ανάγκες της επόμενης εβδομάδας. Ενόψει του γεγονότος ότι η αξιολόγηση του ανοικτού 
διαγωνισμού Σ.Υ. 118/20 δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη, και ενόψει και της εκκρεμότητας που 
υπήρχε ως προς την καταλληλόλητα για χρήση της ποσότητας των 150.000 τεστ που είχαν 
παραδοθεί στις 25.1.2021 στο πλαίσιο της σύμβασης Σ.Υ. 01/21, κρινόταν αναγκαία η προκήρυξη 
νέου διαγωνισμού για κάλυψη των αναγκών με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάση του 
άρθρου 29.2(γ) του Ν.73(Ι)/2016 με τις εταιρίες SCIENTRONICS LTD και MA PHARMACAUTICAL 
TRADING LTD, οι οποίες είχαν κριθεί αποδεκτές στο στάδιο της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης 
ημερ. 20.11.2020, με χρονοδιάγραμμα παράδοσης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Η εταιρία VELORIUS LTD δεν θα καλείτο για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρονται στην προηγούμενη διαδικασία, λόγω των προβληματικών τεστ που είχαν 
παραδώσει στον προηγούμενο διαγωνισμό Σ.Υ. 01/21. 

Η πιο πάνω διαδικασία εγκρίθηκε αυθημερόν από τον Υπουργό Υγείας. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού έγινε αυθημερόν (29.1.2021), στάλθηκαν έγγραφα και 
ζητήθηκε προσφορά από τις εταιρίες SCIENTRONICS LTD και MA PHARMACAUTICAL TRADING 
LTD, με ημερομηνία υποβολής της προσφοράς την ίδια μέρα. Η εκτίμηση κόστους του 
διαγωνισμού ανερχόταν στις €1.222.400+ΦΠΑ (€3,82/τεστ) για συνολικά 320.000 τεστ, 150.000 
τεστ για κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΥΥ, 20.000 τεστ για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥΠΥ 
(με βάση σχετικό αίτημα του ημερ. 27.01.2021) και πρόνοια για παραγγελία επιπλέον ποσότητας 
μέχρι και 150.000 τεστ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών συνοψίζονται στον 
πιο κάτω πίνακα: 

Οικονομικός Φορέας 
Αρχική 

Τιμή/τεστ 

Τελική Τιμή/τεστ 
(μετά τη διαπραγμάτευση) 

Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

MA PHARMACEUTICALS €3,85 €3,79 €1.212.800 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €4,95 ------------------ 
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Την ίδια ημέρα, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης με 
την οποία συστηνόταν κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία MA PHARMACAUTICAL 
TRADING LTD, για το ποσό των €3,79/τεστ +ΦΠΑ, δηλαδή συνολικό ποσό €1.212.800+ΦΠΑ για 
συνολικά 320.000 τεστ, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης.   

Η ανάθεση και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε την ίδια ημέρα (29.1.2021), και 
σύμφωνα με τη σύμβαση τα 170.000 τεστ θα έπρεπε να παραδοθούν εντός 10 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 9.2.2021, ενώ οι υπόλοιπες 150.000 της προαίρεσης 
μπορούσαν να παραδοθούν εντός 10 ημερών από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι τις 12.2.2021. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:  

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό που 
πληρώθηκε 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Επιβολή 
Ρήτρας 

170.000 9.2.2020 20.000 8.2.2020 €75.800 ------------ 

 9.2.2020 150.000 8.2.2020 €568.500 ------------ 

150.000 12.2.2020 150.000 15.2.2020 €565.657,50 €2.842,50 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΑΑ, μέχρι την 
ημερομηνία του παρόντος ελέγχου τα πιο πάνω ποσά για την πρώτη παραλαβή δεν είχαν 
πληρωθεί στον Ανάδοχο. 

Π.1.8 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 06/21 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Διαδικασία 

Την 1.2.2021, οι ΙΥΥΔΥ ζήτησαν από τη ΔΑΠ την άμεση προμήθεια 70.000 τεστ, μέχρι την 
παραλαβή στις 5.2.2021 των 100.000 τεστ που είχαν παραγγελθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
Σ.Υ. 03/21, με σκοπό να καλυφθεί το κενό δύο τουλάχιστον ημερών που θα δημιουργείτο ενόψει 
του ελέγχου των εργαζομένων. 

Την ίδια μέρα, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ πληροφόρησε με σημείωμά του τον Υπουργό Υγείας για 
τα πιο πάνω, μέσω της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, ενημερώνοντας τον ότι λόγω της 
κατεπείγουσας ανάγκης θα προχωρούσαν με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση βάση του 
άρθρου 29.2(γ) του Ν.73(Ι)/2016 με την κατασκευάστρια εταιρία PROGNOSIS BIOTECστην Ελλάδα, 
από την οποία έφθανε στην Κύπρο καθημερινά αεροπλάνο της  DHL,  και η οποία είχε στη 
διάθεση της τεστ για άμεση παράδοση. Τον πληροφόρησε επίσης ότι είχε γίνει έλεγχος των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και είχε διαφανεί ότι μπορούσαν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες και απαιτήσεις τους. Η εκτίμηση κόστους του διαγωνισμού ανερχόταν στις 
€265.300+ΦΠΑ (€3,79/τεστ +ΦΠΑ), για ποσότητα 70.000 τεστ, η οποία είχε βασιστεί στην 
κατακυρωμένη τιμή της εταιρείας MA PHARMACAUTICAL TRADING LTD στον τελευταίο 
διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 04/21.  
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Η πιο πάνω διαδικασία εγκρίθηκε αυθημερόν από τον Υπουργό Υγείας. 

Σημειώνουμε ότι από τη μελέτη της αλληλογραφίας που μας έχει σταλεί από το ΥΥ διαπιστώσαμε 
ότι, σύμφωνα με σημείωμα λειτουργού της ΔΑΠ προς τον Προϊστάμενο της ημερ. 1.2.2021, είχαν 
επικοινωνήσει με τις εταιρείες SCIENTRONICS LTD και MA PHARMACAUTICAL TRADING LTD για 
την προμήθεια των εν λόγω τεστ, αλλά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν άμεσα με τα προϊόντα 
που είχαν υποβάλει στις προηγούμενες διαδικασίες. Η εταιρεία SCIENTRONICS LTD εισηγήθηκε 
την άμεση προμήθεια τεστ άλλων τριών εταιρειών, ωστόσο, σύμφωνα με το πιο πάνω σημείωμα, 
αυτά αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν αναξιόπιστα για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείωμα. 

Όσον αφορά στα τεστ της εταιρείας PROGNOSIS BIOTEC, τα τεχνικά φυλλάδια τους είχαν σταλεί 
από την ΔΑΠ και είχαν αξιολογηθεί από την αρμόδια λειτουργό των ΙΥΥΔΥ, η οποία πληροφόρησε 
τη λειτουργό της ΔΑΠ την 1.2.2021, ότι φαίνονταν εντός προδιαγραφών. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού 

Η προκήρυξη του  διαγωνισμού έγινε αυθημερόν και ζητήθηκε προσφορά με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης από την εταιρία PROGNOSIS BIOTEC, με ημερομηνία υποβολής την ίδια μέρα. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσφοράς συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/τεστ 
Τελική Τιμή/τεστ 

(μετά τη διαπραγμάτευση) 
Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

PROGNOSIS BIOTEC €4,85 €3,30 €231.000 

Την ίδια ημέρα, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης με 
την οποία συστηνόταν κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία PROGNOSIS BIOTEC, για το 
ποσό των €3,30/τεστ +ΦΠΑ, δηλαδή συνολικό ποσό €231.000+ΦΠΑ για 70.000 τεστ. Η ανάθεση 
και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγιναν την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την οποία τα 40.000 
τεστ θα έπρεπε να παραδοθούν εντός μίας ημέρας από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι τις 
2.2.2021, ενώ οι υπόλοιπες 30.000 μέχρι τις 4.2.2021. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

40.000 2.2.2021 50.010 3.2.2021 €165.033 

30.000 4.2.2021 19.900 4.2.2021 €65.967 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΑΑ, μέχρι την 
ημερομηνία του παρόντος ελέγχου τα πιο πάνω ποσά δεν είχαν πληρωθεί στον Ανάδοχο. 
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Π.1.9 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 08/21 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση 

Διαδικασία 

Στις 2.2.2021, με ηλεκτρονικό μήνυμα του γραφείου του Υπουργού Υγείας προς την ΔΑΠ την 
πληροφόρησε ότι στη βάση των Διαταγμάτων και της απόφασης για διενέργεια διαγνωστικών 
εξετάσεων ταχείας δράσης αντιγόνου για όσους επαναδραστηριοποιούνται καθώς και 20% 
εβδομαδιαίο έλεγχο εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αθλητών πέραν των 12 ετών 
και άλλων προγραμμάτων που έτρεχαν, η εβδομαδιαία κατανάλωση των εν λόγω τεστ ήταν 
150.000. Ενόψει των πιο πάνω, και για να αποφευχθούν δυσκολίες και ταλαιπωρία που είχαν 
τότε δημιουργηθεί με κίνδυνο να τερματισθεί ή να διαφοροποιηθούν οι ειλημμένες αποφάσεις 
λόγω έλλειψης ή μικρού αποθέματος σε διαγνωστικά τεστ, έδωσε οδηγίες όπως, αφού ληφθούν 
υπόψη οι υφιστάμενες τότε παραγγελίες και διαδικασίες που ήταν σε εξέλιξη, δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες ώστε να υπάρχει μέχρι τα μέσα Απριλίου 2021 απρόσκοπτη ροή διαγνωστικών τεστ 
για υλοποίηση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με εκτίμηση 150.000 τεστ 
εβδομαδιαίως.  

Στις 9.2.2021, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενημέρωσε με σημείωμά τον Υπουργό Υγείας, μέσω της 
Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, ότι σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις 
διαθέσιμες ποσότητες εκτός απροόπτου οι ανάγκες καλύπτονταν μέχρι την πρώτη εβδομάδα 
Μαρτίου. Ενόψει των πιο πάνω, τον πληροφόρησε ότι η ΔΑΠ θα προέβαινε στην προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για ποσότητα 460.000 τεστ, για να καλυφθούν 
οι ανάγκες για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, πλέον 40.000 τεστ για τις ανάγκες του ΟΚΥΠΥ (αρ. 
Σ.Υ. 08/21). Για την πιο πάνω προμήθεια ζήτησε και πήρε αυθημερόν έγκριση με την οποία 
εφαρμόστηκε η διαδικασία με διαπραγμάτευση βάση του άρθρου 29.2(γ) του Ν.73(Ι)/2016 με τις 
εταιρίες SCIENTRONICS LTD, MA PHARMACAUTICAL TRADING LTD και PROGNOSIS BIOTECH, οι 
οποίες πληρούσαν τις απαιτήσεις σε προηγούμενους διαγωνισμούς και τα τεστ τους είχαν 
δοκιμαστεί και είχαν κριθεί αξιόπιστα, ενώ δεν ζητήθηκε προσφορά από την εταιρία VELORIUS 
LTD, λόγω του ότι – όπως ανάφερε ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ - η προσφορά της είχε απορριφθεί 
στον διαγωνισμό Σ.Υ.118/20, αφού δεν πληρούσε συγκεκριμένη απαίτηση του διαγωνισμού.  

Από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του διαγωνισμού αρ. Σ.Υ. 118/20, παρατηρούμε ότι η 
προσφορά της εταιρείας VELORIUS LTD είχε απορριφθεί λόγω του ότι δεν πληρούσε τον όρο 
σχετικά με την υποβολή ανεξάρτητης μελέτης για την απόδειξη της απαιτούμενης ευαισθησίας 
των προσφερόμενων τεστ (αναλυτική αναφορά γίνεται στην παρ. 4.1.4 πιο πάνω). Σημειώνεται 
ωστόσο ότι οι τρεις πιο πάνω εταιρείες, για τις οποίες είχε γίνει εισήγηση να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν είχαν λάβει μέρος στον πιο πάνω διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 118/20 
(παρόλο ότι οι δύο εξ αυτών είχαν λάβει και τα έγγραφα) και, ως εκ τούτου, δεν ήταν γνωστό, ή 
τουλάχιστον δεν αναφέρεται κατά πόσο είχε εξεταστεί εάν ικανοποιούσαν την πιο πάνω 
απαίτηση για την οποία είχε αποκλειστεί η εταιρεία VELORIUS LTD. Η εκτίμηση κόστους 
καθορίστηκε στις €1.400.000+ΦΠΑ (€2,80/τεστ +ΦΠΑ) για την ποσότητα 500.000 τεστ, η οποία 
είχε βασιστεί στην τελευταία κατακυρωμένη προσφορά της εταιρίας PROGNOSIS BIOTECH στον 
διαγωνισμό Σ.Υ. 06/21, μείον 15%. 
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Στις 10.2.2020, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και προσφορά 
υπέβαλαν και οι τρεις πιο πάνω οικονομικοί φορείς. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
προσφορών συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Οικονομικός Φορέας Αρχική Τιμή/τεστ 
Τελική Τιμή/τεστ 

(μετά τη διαπραγμάτευση) 
Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

PROGNOSIS BIOTEC €2,75 €1,97 €985.000 

MA PHARMACEUTICALS €3,79 €3,25 ------------------ 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €4,85 ------------------ 

Στις 11.2.2021, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης με την 
οποία συστηνόταν κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία PROGNOSIS BIOTEC για το ποσό 
των €1,97/τεστ +ΦΠΑ, και συνολικό κόστος €985.000 πλέον Φ.Π.Α για 500.000 τεστ. 

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε στις 12.2.2021, σύμφωνα με την οποία η παράδοση 
τουλάχιστον 250.000 τεστ θα έπρεπε να γίνει εντός 10 ημερών από την υπογραφή της, δηλαδή 
μέχρι τις 22.2.2021, ενώ οι υπόλοιπες 250.000 εντός 20 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 4.3.2021. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, τα εν λόγω τεστ 
παραλήφθηκαν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα : 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

250.000 22.2.2021 100.800 19.2.2020 €198.576 

 22.2.2021 40.000 22.2.2021 €78.800 

 22.2.2021 109.220 22.2.2021 €215.163,40 

250.000 4.3.2021 125.100 25.2.2021 €246.447,00 

 4.3.2021 124.880 3.3.2021 €246.013,60 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΑΑ, μέχρι την 
ημερομηνία του παρόντος ελέγχου τα πιο πάνω ποσά δεν είχαν πληρωθεί στον Ανάδοχο. 

Π.1.10 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ 10/21 με ανοικτή διαδικασία 

Με το ίδιο πιο πάνω σημείωμα ημερ. 9.2.2021, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ενημέρωσε επίσης τον 
Υπουργό Υγείας ότι θα προκηρυσσόταν παράλληλα νέος ανοικτός διαγωνισμός με επείγουσα 
διαδικασία για ποσότητα 400.000 τεστ, εκ των οποίων οι 60.000 αφορούσαν τις ανάγκες του 
ΟΚΥΠΥ, ενώ θα υπήρχε δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι και επιπλέον 400.000 
τεστ, για να καλύψει το ενδεχόμενο μη έγκαιρης παράδοσης των τεστ που είχαν παραχωρηθεί 
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να επεκταθεί η εξέταση του 
πληθυσμού.  

Στις 10.2.2020, η ΔΑΠ προκήρυξε τον ανοικτό διαγωνισμό με αρ. Σ.Υ.10/21, με εκτιμώμενη αξία 
€2.240.000+ΦΠΑ για 800.000 τεστ (400.000 τεστ, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 400.000) 
δηλαδή €2,80/τεστ +ΦΠΑ, με ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 25.2.2021. Σύμφωνα με 
τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι 200.000 τεστ θα έπρεπε να παραδοθούν εντός 12 ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, ενώ οι υπόλοιπες 200.000 εντός 30 ημερών από την υπογραφή της. 

Κατά την υποβολή των εγγράφων του διαγωνισμού για έλεγχο στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων, η αρμόδια λειτουργός της ΔΑΠ ανάφερε ότι τα έγγραφα ήταν τα ίδια με εκείνα του 
ακυρωθέντα διαγωνισμού Σ.Υ. 118/20, με εξαίρεση τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν 
οδηγήσει στην ακύρωση του, ενώ είχε προστεθεί και η απαίτηση για υποβολή δειγμάτων για 
αξιολόγηση.  

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, έγγραφα διαγωνισμού πήραν πενήντα οκτώ (58) 
οικονομικοί φορείς, προσφορά υπέβαλαν είκοσι δύο (22), εκ των οποίων έγκυρες είχαν κριθεί οι 
έξι. Σημειώνεται ότι εννέα από τους 22 οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά είχαν 
απορριφθεί, λόγω του ότι δεν είχαν υποβάλει τα απαιτούμενα δείγματα με την προσφορά τους. 

Οι τιμές των έγκυρων προσφορών σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης συνοψίζονται στον πιο 
κάτω πίνακα: 

Οικονομικός Φορέας 
Τιμή/τεστ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιμή Κατακύρωσης 
για 400.000 τεστ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

K.A. PYTHEVS LTD €1,489 €595.600 

PROTON MEDICAL LTD €1,89 --------------- 

DENTALCON LTD €2,19 --------------- 

VARNAVAS HADJIPANAYIS LTD €2,23 --------------- 

NEWPHARM A.E. €2,45 --------------- 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε. €2,47 --------------- 

Στις 24.3.2021, το ΣΠ του ΥΥ ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για κατακύρωση 
του διαγωνισμού στην εταιρεία K.A. PYTHEVS LTD, για το ποσό των €1,489/τεστ +ΦΠΑ, δηλαδή 
συνολικό ποσό €595.600+ΦΠΑ για 400.000 τεστ, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμα 400.000 
τεστ.   

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

Στον πιο κάτω πίνακα, φαίνεται η μείωση στις τιμές που επιτεύχθηκε με την προκήρυξη του 
μοναδικού ανοικτού διαγωνισμού που ανατέθηκε κατά τη διάρκεια του παρόντος ελέγχου, σε 
σύγκριση με τις τιμές των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. Σχετικός είναι επίσης και ο Πίνακας 2 
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στο Παράρτημα, στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι τιμές των αναθέσεων με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και οι μέσες τιμές/κόστος με το οποίο γίνεται η πιο κάτω σύγκριση:  

Τιμές κατακύρωσης/ 
τεστ 

Διαδικασίες 
Διαπραγμάτευσης 

Τιμή κατακύρωσης 
Ανοικτής Διαδικασίας 

(Σ.Υ.10/21) 
Σύγκριση (%) 

Χαμηλότερη τιμή €1,97  

 

€1,489 

-25% 

Ψηλότερη τιμή €5,00 -70% 

Μέση τιμή €3,52 -57% 

Μέσο κόστος με βάση 
τις ποσότητες 

€2,97 -50% 

Η πιο πάνω σύγκριση επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, μέσω 
προκήρυξης ανοικτών διαφανών διαδικασιών, εξασφαλίζει ευρύτητα συμμετοχής και 
διασφαλίζει καλύτερες/χαμηλότερες τιμές προς όφελος του δημοσίου. 

Π.1.11 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 11/21 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Στις 21.2.2021 και 23.2.2021, οι ΙΥΥΔΥ ζήτησαν από την ΔΑΠ να προχωρήσει με την προμήθεια 
τεστ με διαδικασίες κατεπείγοντος, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος 
υποχρεωτικού ελέγχου των εργαζομένων, αφού με βάση την κατανάλωση που καταγραφόταν οι 
εβδομαδιαίες ανάγκες κυμαίνονταν περίπου στις 230.000 τεστ/εβδομάδα, και θα παρουσιαζόταν 
κενό στην προμήθεια των εν λόγω τεστ από τις 3.3.2021 μέχρι την παραλαβή των τεστ του 
ανοικτού διαγωνισμού που βρισκόταν σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα που 
είχε δημιουργηθεί με τα τεστ της εταιρείας VELORIUS LTD για τα οποία γίνεται αναφορά στην 
παρ. 4.1.5 της Έκθεσης μας πιο πάνω. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ ζήτησε με σημείωμα του και έλαβε στις 23.2.2021 
την έγκριση του Υπουργού Υγείας για προκήρυξη νέου διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος για ποσότητα 500.000 τεστ, με την οποία εφαρμόστηκε η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση βάση του άρθρου 29.2(γ) του Ν.73(Ι)/2016 με τις εταιρίες SCIENTRONICS LTD, 
MA PHARMACAUTICAL TRADING LTD και PROGNOSIS BIOTECH, οι οποίες πληρούσαν τις 
απαιτήσεις σε προηγούμενους διαγωνισμούς και τα τεστ τους είχαν δοκιμαστεί και είχαν κριθεί 
αξιόπιστα. Σημειώνεται ότι με βάση το πιο πάνω σημείωμα δεν θα ζητείτο προσφορά από την 
εταιρία VELORIUS LTD, για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. Στο πιο πάνω σημείωμα 
αναφερόταν επίσης ότι οι εβδομαδιαίες ανάγκες είχαν αρχικά υπολογιστεί από τις ΙΥΥΔΥ σε 
175.000 τεστ μέχρι τα μέσα Απριλίου 2021, ωστόσο λόγω των πιο πάνω προβλημάτων που 
παρουσιάζονταν οι εβδομαδιαίες ανάγκες είχαν αναθεωρηθεί σε 230.000 τεστ.  

Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και η συνολική 
εκτίμηση κόστους καθορίστηκε στις €1.280.500+ΦΠΑ (€1,97/τεστ +ΦΠΑ) για ποσότητα 650.000 
τεστ, 500.000 τεστ και δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι και επιπλέον 150.000, η 
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οποία είχε βασιστεί στην τελευταία κατακυρωμένη προσφορά της εταιρίας PROGNOSIS BIOTECH 
στον διαγωνισμό Σ.Υ. 08/21. Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, τα προς προμήθεια τεστ 
είχαν χωριστεί σε δύο είδη με βάση τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, δηλαδή το είδος 1 
αφορούσε 100.000 τεστ με παράδοση μέχρι τις 4.3.2021, και το είδος 2 αφορούσε 400.000 τεστ 
με σταδιακή παράδοση μέχρι τις 16.3.2021. 

Στην έγκριση του ο Υπουργός σημείωσε ότι ήταν η τελευταία φορά που εγκρινόταν κατεπείγουσα 
διαδικασία, αφού είχαν δοθεί όπως ανάφερε οδηγίες εδώ και εβδομάδες και θα έπρεπε να είχαν 
γίνει έγκαιρα οι διαδικασίες. Ενόψει των πιο πάνω, ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ πληροφόρησε με 
νέο σημείωμα του ημερ. 25.2.2021 τον Υπουργό Υγείας, ότι η πιο πάνω κατεπείγουσα διαδικασία 
είχε προκύψει λόγω της ανάγκης κάλυψης ελλείματος 500.000 τεστ, το οποίο οφειλόταν στη 
διαφορά της εβδομαδιαίας εκτιμήσεως λόγω του απρόβλεπτου της εξέλιξης της πανδημίας και 
των επιπλέον αναγκών που προέκυπταν στην πορεία. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στις 24.2.2021, όπως 
προέκυψαν μέσα από δύο διαπραγματεύσεις που έγιναν σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης 
τόσο μέσω τόσο του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (e-procurement) όσο και 
τηλεφωνικά, συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:  

Είδος 1 (100.000 τεστ): 

Οικονομικός Φορέας Αρχική 
Τιμή/τεστ 

Τιμή/τεστ 
(μετά την 1η 

διαπραγμάτευση) 

Τελική Τιμή/τεστ 
(μετά την 2η 

διαπραγμάτευση) 

Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

PROGNOSIS BIOTEC €2,47 €2,35 €1,97 €197.000 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €4,95 €4,75 ------------------ 

MA PHARMACEUTICALS Δεν υπέβαλε 
προσφορά 

------------------ ------------------ ------------------ 

Είδος 2 (400.000 τεστ): 

Οικονομικός Φορέας Αρχική 
Τιμή/τεστ 

Τιμή/τεστ 
(μετά την 1η 

διαπραγμάτευση) 

Τελική Τιμή/τεστ 
(μετά την 2η 

διαπραγμάτευση) 

Συνολική Τιμή 
Κατακύρωσης 

PROGNOSIS BIOTEC €2,47 €2,35 €1,97 €788.000 

SCIENTRONICS LTD €5,00 €4,95 €4,75 ------------------ 

MA PHARMACEUTICALS €3,79 Δεν κατάφερε να 
υποβάλει τιμή μέσω 
του e-procurement 

€3,25 ------------------ 

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΠ, ενέκρινε στις 25.2.2021 την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης με 
την οποία συστηνόταν κατακύρωση του διαγωνισμού και για τα δύο είδη στην εταιρεία 
PROGNOSIS BIOTEC, για το ποσό των €1,97/τεστ, δηλαδή συνολικό ποσό €985.000 +ΦΠΑ για 
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500.000 τεστ, ή ποσό €1.280.500 +ΦΠΑ για 650.000 τεστ περιλαμβανομένων και των 150.000 
τεστ του δικαιώματος προαίρεσης.  

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε στις 25.2.2021, και σύμφωνα με αυτήν τα τεστ έπρεπε 
να παραδοθούν ως εξής: 100.000 τεστ το αργότερο μέχρι τις 4.3.2021, 100.000 το αργότερο μέχρι 
τις 7.3.2021, 100.000 το αργότερο μέχρι τις 10.3.2021, 100.000 το αργότερο μέχρι τις 13.3.2021 
και τα υπόλοιπα 100.000 τεστ το αργότερο μέχρι τις 16.3.2021. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΔΑΠ, μέχρι την 
ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης τα εν λόγω τεστ παραλήφθηκαν όπως φαίνεται στον πιο κάτω 
πίνακα : 

Ποσότητα 
Κατακύρωσης 

Συμβατική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσότητα 
Παραλαβής 

Πραγματική 
Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Ποσό 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

100.000 4.3.2021 64.800 8.3.2021 €127.656 

4.3.2021 30.000 22.3.2021 €59.100 

100.000 7.3.2021 100.000 23.3.2021 €197.000 

300.000 

(Υποβλήθηκε 
μία παραγγελία 

συνολικά) 

10.3.2021 100.040 26.3.2021 €197.078,80 

13.3.2021 200.040 31.3.2021 €394.078,80 

16.3.2021    

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΑΑ, στις 9.3.2021 έγινε 
ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την κατασκευάστρια εταιρεία και, ως εκ τούτου, η 
παραλαβή των 64.800 τεστ δεν χρησιμοποιήθηκε. Κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του θέματος 
από την εταιρεία και διευθέτησης του προβλήματος, κατόπιν αιτήματος της ΑΑ, η εταιρεία 
απέστειλε στις 12.03.2021 ποσότητα 3.000 τεστ για έλεγχο. Τα τεστ δόθηκαν στοχευμένα σε 
συγκεκριμένα συνεργεία, που διενεργούσαν πληθυσμιακούς ελέγχους και εφόσον 
χρησιμοποιήθηκαν ευρέως και υπό την παρακολούθηση της ομάδας συντονισμού και ελέγχου 
των συνεργείων των ΙΥΥΔΥ, τα τεστ κρίθηκαν αποδεκτά για χρήση στις 19.3.2021, όπου και 
ενημερώθηκε η εταιρεία ώστε να προχωρήσει άμεσα με την παράδοση των τεστ. Όπως μας 
πληροφόρησε η ΑΑ, για την εν λόγω σύμβαση δεν είχαν γίνει πληρωμές μέχρι την ολοκλήρωση 
του παρόντος ελέγχου, ενώ κατά την πληρωμή των τιμολογίων νοείτε ότι θα επιβληθούν και οι 
ανάλογες ρήτρες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης. 

Π.1.12 Διαγωνισμός αρ. Σ.Υ. 12/21 με ανοικτή διαδικασία 

Στις 26.2.2020, η ΔΑΠ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αρ. Σ.Υ.12/21, με εκτιμώμενη αξία 
€5.910.000+ΦΠΑ για την προμήθεια 3.000.000 τεστ, δηλαδή €1,97/τεστ +ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η ποσότητα που είχε καθοριστεί ήταν ενδεικτική και 
το ΥΥ δεν δεσμευόταν για την προμήθεια όλης της ποσότητας, αλλά η ανάγκη/παραγγελία θα 
γίνεται με βάση τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις 
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αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνονται ως προς τη διαχείριση της πανδημίας, και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδίδει το προσφερόμενο είδος εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της 
γραπτής παραγγελίας.  

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχε γίνει ανάθεση της σύμβασης για τον εν 
λόγω διαγωνισμό. 
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Πίνακας 1 
 
 
 

Αριθμός 
Διαγωνισμού

Διαδικασία Διαγωνισμού Ανάδοχος Ποσότητα
Ποσότητα 

Προαίρεσης
Κατακυρωμένη 

τιμή/τεστ (€)

Συνολικό Ποσό 
Κατακύρωσης 

(€)
1 Σ.Υ.103/20 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Scientronics LTD 200.000 0 5,00 1.000.000
2 Σ.Υ.112/20 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Velorius LTD 400.000 0 3,23 1.292.000
3 Σ.Υ.115/20 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Scientronics LTD 50.000 0 5,00 250.000
4 Σ.Υ.118/20 Ανοιχτός Διαγωνισμός Ακυρώθηκε 0 0 0,00 0
5 Σ.Υ.01/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Velorius LTD 150.000 150.000 2,52 757.200
6 Σ.Υ.03/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Scientronics LTD 101.000 100.000 4,89 982.890
7 Σ.Υ.04/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης MA Pharmaceuticals Trading LTD 170.000 150.000 3,79 1.212.800
8 Σ.Υ.06/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Prognosis Biotech 70.000 0 3,30 231.000
9 Σ.Υ.08/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Prognosis Biotech 500.000 0 1,97 985.000
10 Σ.Υ.10/21 Ανοιχτός Διαγωνισμός K.A Pythevs LTD 400.000 400.000 1,49 1.191.200
11 Σ.Υ.11/21 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Prognosis Biotech 500.000 150.000 1,97 1.280.500
12 Σ.Υ.12/21 Ανοιχτός Διαγωνισμός Δεν έχει υποβληθεί

2.541.000 950.000 9.182.590

Ανάδοχος Ποσά κατακύρωσης/ανάδοχο (€)
Scientronics LTD 2.232.890

Velorius LTD 2.049.200
MA Pharmaceuticals Trading LTD 1.212.800

Prognosis Biotech 2.496.500
K.A Pythevs LTD 1.191.200

Συνολικό ποσό κατακύρωσης 9.182.590

Συνολικές Ποσότητες  Τεστ 3.491.000
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Πίνακας 2 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
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Πίνακας 3 

 

α/α
Αρ. 

Διαγωνισμού
Διαδικασία

Αρ.Οικονομικών Φορέων που κλήθηκαν 
να συμμετάσχουν

Αρ.Οικονομικών Φορέων 
που συμμετείχαν

Ανάδοχος
Εκτιμώμενη τιμή/τεστ 

(χωρίς ΦΠΑ)  € 

Κατακυρωμένη 
τιμή/τεστ 

(χωρίς ΦΠΑ)  € 

1 Σ.Υ.103/20

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης/ 
Διαβούλευση/2η Διαδικασία

5 2 Scientronics LTD 5,00 5,00

2 Σ.Υ.112/20
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης/ Διαβούλευση

3 2 Velorius LTD 5,00 3,23

3 Σ.Υ.115/20
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

1 1 Scientronics LTD 5,00 5,00
4 Σ.Υ.118/20 Ανοιχτός Διαγωνισμός 3,23

5 Σ.Υ.01/21
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

3 3 Velorius LTD 3,23 2,524

6 Σ.Υ.03/21
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

2 1 Scientronics LTD 3,82 4,89

7 Σ.Υ.04/21
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

2 2
MA Pharmaceuticals Trading 

LTD 3,82 3,79

8 Σ.Υ.06/21
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

1 1 Prognosis Biotech 3,79 3,30

9 Σ.Υ.08/21
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

3 3 Prognosis Biotech 2,80 1,97
10 Σ.Υ.10/21 Ανοιχτός Διαγωνισμός 58 22 K.A Pythevs LTD 2,80 1,489

11 Σ.Υ.11/21
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

3 3 Prognosis Biotech 1,97 1,97
12 Σ.Υ.12/21 Ανοιχτός Διαγωνισμός 1,97

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΔΕΝ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


