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Αναθεωρητική Αρχή Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
Προσφορών   Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
 
Αιτητές:               VOUROS HEALTHCARE LTD 
              Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
            1. Χαράλαµπο Προύντζο, ∆ικηγόρο 
            2. Ζήνα Χαραλάµπους, ∆ικηγόρο 
                      3. Μαρία Βούρου, εκ µέρους της εταιρείας 
                                                   4. Έλενα Χριστοφή, εκ µέρους της εταιρείας 
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
           Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
                                                   1.  Θεοδόση Τσιόλα, Αναπληρωτή ∆ιευθυντή  
                                                        Υπηρεσιών Υγείας 
             2.  Βέροια Κυριάκου, Συντονίστρια της                      
       Επιτροπής Αξιολόγησης 
                                                   3.  Ειρήνη Ονουφρίου, Μέλος Επιτροπής                                 
       Αξιολόγησης    
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 47/2011 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή 

της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 

47/2011 που καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του 

άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. Σ.Υ. 10/2011  για 

«Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

µολυσµατικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι 

αιτείται τη χορήγηση προσωρινών µέτρων, ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται 

σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται 

στο Έντυπο της Προσφυγής τους.  Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι δεν τίθεται θέµα  

ζηµιάς του δηµοσίου συµφέροντος  αφού υπάρχουν τρόποι να καλυφθούν οι 

ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής µε διαφορετικούς τρόπους για το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Άλλωστε,  η οποιαδήποτε καθυστέρηση 

στην εκτέλεση της υπό κρίση σύµβασης έχει ήδη επέλθει από καθυστερήσεις 

στη διαδικασία προκήρυξης και κατακύρωσης από την ίδια την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής από την άλλη ανέφεραν ότι φέρουν 

ένσταση στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων αντικρούοντας τους 

ισχυρισµούς περί πιθανολόγησης παράβασης του ισχύοντος δικαίου και 

υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν 

την υπογραφή της Σύµβασης εφόσον αυτή αφορά θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας.   

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω και τα στοιχεία που έχουµε ενώπιον  µας κρίνουµε 

ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου.  Όσον αφορά 

το δηµόσιο συµφέρον κρίνουµε ότι ο µικρός χρόνος που απαιτείται για τη 

διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών δεν µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του 
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διαγωνισµού.   Εξάλλου υπάρχουν άλλοι τρόποι για να καλυφθούν οι ανάγκες 

της Αναθέτουσας Αρχής για το µικρό χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει 

µέχρι την έκδοση απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

 

Ως εκ τούτου, συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών 

µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το 

δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010, 

καταλήγουµε ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων και 

αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή 

της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. 

Σ.Υ.10/2011 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 47/2011.  


