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Μεταξύ: 

 

  LINDE – HADJIKYRIAKOS LTD 

 

        Αιτητών 

     ν. 

 

  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

        Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος  

Προσφορών   Λοΐζος Κάππας, Μέλος   

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος  

Δήμος Θωμά, Μέλος   

 

 

Αιτητές: LINDE – HADJIKYRIAKOS LTD  

         Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

1. Ριάνα Πασιουρτίδη, Δικηγόρο για Άντης Τριανταφυλλίδης & 

     Υιοί ΔΕΠΕ 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Κυριακή Παπαδοπούλου, Δικηγόρο της Δημοκρατίας 

2.  Χάρη Κουρτέλλα, Τεχνικό Μηχανικό HMY 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης:  27 Μαΐου 2020 

 

 

Προσφυγή Αρ.  34/2019 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 34/2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 29.7.2019, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

13.25.020.19.051.ΗΜΥ 

Αντικείμενο της παρούσας Προσφυγής είναι όροι του Διαγωνισμού του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών («η Αναθέτουσα Αρχή») με αρ. 

13.25.020.19.051.Ε. ΗΜΥ και τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και 10ετη 

συντήρηση μονάδων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως σε κρατικά 

νοσηλευτήρια».   

Με την προσφυγή τους οι Αιτητές αμφισβητούν όρους που περιέχονται στα έγγραφα 

του διαγωνισμού και τονίζουν ότι λανθασμένα η Κύπρος κατατάχθηκε στην ίδια 

ομάδα με τα νησιά του Αιγαίου για τα οποία ισχύουν άλλες συνθήκες.  Ειδικότερα 

αμφισβητούν τις παραγράφους 5 «ευθύνες για την ποιότητα ιατρικού αερίου», 2.4 

«τεχνικές προδιαγραφές μονάδων»,  του Παραρτήματος ΙΙ Μέρος Α των εγγράφων 

του διαγωνισμού όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το συμπληρωματικό έγγραφο ημερ. 

19.7.2019. 

Στην ουσία πρόκειται για μονάδες που θα εγκατασταθούν στα νοσοκομεία για να 

παράγεται από αυτές το οξυγόνο που χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς 

(χειρουργεία, θαλάμους) και το οποίο μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία παραδίδεται 

έτοιμο σε φιάλες.  Το έργο τυγχάνει χρηματοδότησης από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   
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Σύμφωνα με τα γεγονότα όπως δόθηκαν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών, ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στις 21.6.2019 με τελευταία ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 26.7.2019. Ως ημερομηνία υποβολής σχολίων/ερωτήσεων 

από μέρους των οικονομικών φορέων καθορίστηκε η 16.7.2019. Οι Αιτητές, 

εμπρόθεσμα,  στις 15.7.2019 με επιστολή τους υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις 

σε σχέση με διάφορους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού οι οποίες 

απορρίφθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στις 19.7.2019. Αποτέλεσμα η 

καταχώρηση από τους Αιτητές εμπρόθεσμα στις 25.7.2019 της παρούσας προσφυγής 

για την καταχώρηση της οποίας η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιήθηκε την ίδια 

ημερομηνία τόσο από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών όσο και από τους 

Αιτητές με επιστολή των δικηγόρων τους.   

Στις 26.7.2019 υποβλήθηκε μία προσφορά η οποία και αποσφραγίστηκε την ίδια 

ημέρα.  Σύμφωνα με την Αναθέτουσα Αρχή για την καταχώρηση της Προσφυγής η 

ειδοποίηση καθυστέρησε να δοθεί στον αρμόδιο λειτουργό με αποτέλεσμα να 

ανοιχθεί η προσφορά.   

Μετά την καταχώρηση της προσφυγής στις 29.7.2019 η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνο γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής για 

χορήγηση προσωρινών μέτρων προχώρησε στη χορήγηση τους σύμφωνα με το άρθρο 

24(1)(α) του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των 

Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010, Ν. 104(Ι)/2010.  Ακολούθως έδωσε οδηγίες 
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για καταχώρηση γραπτών αγορεύσεων και η προσφυγή ορίστηκε και ακούστηκε στις  

3.12.2019. 

Κατά τη μελέτη της υπόθεσης προέκυψε ζήτημα  για το οποίο κρίθηκε αναγκαίο το 

επανάνοιγμα της υπόθεσης ώστε να τοποθετηθούν τα μέρη για τη σημασία του 

ανοίγματος της προσφοράς που υποβλήθηκε.  Στις 17.1.2020 που η υπόθεση ήταν 

ορισμένη με αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής και τη σύμφωνη γνώμη των Αιτητών η 

υπόθεση αφέθηκε για τις 27.2.2020 ημερομηνία που και πάλι λόγω αιτιολογημένου 

αιτήματος δεν ακούστηκε και επαναορίστηκε  για τις 24.3.2020. Τελικά, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ προς αποφυγήν εξάπλωσης του 

κορωνοϊού, αναβλήθηκε για τις 24.5.2020.  Κατά την εν λόγω ημερομηνία η 

Αναθέτουσα Αρχή υπέβαλε αίτημα για άρση των προσωρινών μέτρων με σκοπό όπως 

δήλωσε η δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής η τελευταία να προχωρήσει στην 

εξέταση του διαγωνισμού.  «Η πρόθεση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ακύρωση του 

διαγωνισμού λόγω του ανοίγματος των προσφορών και ενδεχομένως για 

οποιουσδήποτε άλλους λόγους τυχόν προκύψουν κατά την εξέταση και με αυτόν τον 

τρόπο θεωρούμε ότι θα λυθεί το ζήτημα». 

Η δικηγόρος των Αιτητών δεν έφερε ένσταση στο αίτημα για άρση των προσωρινών 

μέτρων ζήτησε όμως όπως αυτά παραμείνουν σε ισχύ αναφορικά με τυχόν απόφαση 

κατακύρωσης και υπογραφής της σύμβασης.  Θεωρεί ανέφερε ότι τα όσα 
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μεσολάβησαν με το άνοιγμα του οικονομικού φακέλου της προσφοράς που 

υποβλήθηκε έχουν μολύνει τη διαδικασία κατά τρόπο μη ανατρέψιμο.   

Έχουμε εξετάσει τις θέσεις των δυο πλευρών και έχουμε καταλήξει ότι το αίτημα της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι δικαιολογημένο.  Δεδομένης της δήλωσής της 

Αναθέτουσας Αρχής να της δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει σε ενέργειες για 

θεραπεία των όποιων ενεργειών τυχόν μόλυναν τη διαδικασία του διαγωνισμού, 

κρίνουμε  ότι η άρση των μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον.  Η άρση βέβαια 

των προσωρινών μέτρων αφορά στο βαθμό και την έκταση που έχει δηλώσει η 

εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής, και δεν εκτείνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού και υπογραφή της σύμβασης για τις οποίες τα μέτρα 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Η Προσφυγή ορίζεται για να τοποθετηθούν τα μέρη την  Παρασκευή, 26.6.2020 και 

ώρα 9.30π.μ. 


