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Μεταξύ: 
 

 HOSPITEC  CO  LTD   
    
    Αιτούντων                                 
                                                             ν. 
 
                         Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και 
 Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 
 του Υπουργείου Υγείας 
 
    Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αιτούντες: HOSPITEC  CO  LTD 
                                                  Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κ. Γιώργο Βαλιαντή, ∆ικηγόρο 
2. κ. Παναγιώτη Χατζηευθυβούλου, Ασκούµενο ∆ικηγόρο 
3. κ. Χαράλαµπο Κουρουσίδη, Εκπρόσωπο αιτούσας εταιρείας 

 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  Τµήµα  Ιατρικών Υπηρεσιών και 
 Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. ∆ρα Ανδρέα Γεωργίου, Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό 
2. κα Κατερίνα Λαµπράκη, Ανώτερη Νοσηλευτική Λειτουργό 
3. ∆ρα Χαράλαµπο Γιαννακκαρά, Γραµµατέα Συµβουλίου Προσφορών 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 95/2008, ΗΜΕΡ. 26.11.2008, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Σ.Υ. 3/08 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 26 Νοεµβρίου, 2008 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής Προσφυγής σχετικά µε 

την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό για «Προµήθεια Ειδών Εσωτερικής 

Οστεοσύνθεσης (DHS, DCS, LCP Kirchner Wires κτλ.) για τις ανάγκες των Ορθοπεδικών 

Τµηµάτων.» 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τις θέσεις του όπως 

αυτές αναπτύσσονται στο έντυπο της αίτησής του και ζήτησε όπως παραταθεί το προσωρινό 

διάταγµα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή πέραν του ότι αµφισβήτησε τους ισχυρισµούς των Αιτητών όσον αφορά 

τη µη νοµιµότητα της απόφασης, επικαλέστηκε και λόγους δηµοσίου συµφέροντος για τη µη 

παράταση του προσωρινού διατάγµατος.  Συγκεκριµένα ανέφερε ότι τα είδη της προσφοράς 

και ειδικά τα εµφυτεύµατα είναι απαραίτητα για τις εγχειρήσεις ισχίου και ειδικά σε 

περιπτώσεις πολυτραυµατιών η έλλειψη αυτή µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµιά 

στον ασθενή, ακόµη και θάνατο. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του αντικειµένου του διαγωνισµού και επίσης λαµβάνοντας 

υπόψη τις πρόνοιες του Νόµου 101(Ι)/2003, όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν.16(Ι)/2006, και 

ειδικότερα το άρθρο 56(9) για το δηµόσιο συµφέρον, κρίνουµε ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 56(9) διότι από τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος ή των 

συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος κρίνουµε ότι οι αρνητικές συνέπειες από 

την παραδοχή του αιτήµατος θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 

 

Ως εκ τούτου, η ισχύς του διατάγµατος που εκδόθηκε στις 26/11/2008 δεν παρατείνεται. 


