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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. 33/2015 
 

Στις 10.7.2015 το Υπουργείο Υγείας, ∆ιεύθυνση Αγορών και Προµηθειών («η 

Αναθέτουσα Αρχή»), ειδοποίησε τους Αιτητές ότι στα πλαίσια του διαγωνισµού 

Σ.Υ. 15/2014 για την «Αγορά Νεφρολογικών Αναλωσίµων για τις ανάγκες των 

Κρατικών Νοσηλευτηρίων» αποφάσισε την κατακύρωση του Είδους 2, του 

διαγωνισµού, στον εντός των όρων και προδιαγραφών των εγγράφων του 

διαγωνισµού προσφοροδότη  PAP MEDICAL LTD και ότι η δική τους προσφορά 

δεν είχε επιλεγεί καθότι είναι εκτός προδιαγραφών.  Αποτέλεσµα ήταν οι Αιτητές 

να καταχωρήσουν την παρούσα προσφυγή µε την οποία, εκτός από την ακύρωση 

της προσβαλλόµενης απόφασης, αξιώνουν και τη χορήγηση προσωρινών µέτρων 

για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης  πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης  σε σχέση µε τον πιο πάνω 

διαγωνισµό. 

Σηµειώνουµε ότι η παρούσα προσφυγή προέκυψε µετά από επανεξέταση λόγω 

ακυρωτικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, στην Προσφυγή 

αρ. 2/2015, η οποία καταχωρήθηκε από άλλο προσφοροδότη, ο οποίος 

αµφισβήτησε τη νοµιµότητα της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού για το 

Είδος 2 στους Αιτητές της παρούσας προσφυγής. 

Κατά την ενώπιόν µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής έφεραν 

ένσταση στη χορήγηση προσωρινών µέτρων. Συγκεκριµένα, ανέφεραν ότι η 

προσφορά των Αιτητών για το Είδος 2 είναι εκτός προδιαγραφών, ότι υπάρχει 

άµεση ανάγκη του συγκεκριµένου είδους στα κρατικά νοσηλευτήρια, αφού αυτό 

είναι ένα πολύ σηµαντικό αναλώσιµο για την αιµοκάθαρση.  Πρόκειται, ανέφεραν, 

για φίλτρα υψηλής διαπερατότητας και στην Κύπρο δεν υπάρχουν εκτός από τα 

κρατικά νοσηλευτήρια άλλα κέντρα που µπορούν να καλύψουν τις συγκεκριµένες 
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ανάγκες.  Περαιτέρω, σηµείωσαν ότι ο µήνας Αύγουστος θεωρείται νεκρός τόσο 

για τους αντιπροσώπους, κατασκευαστές όσο και για το Συµβούλιο Προσφορών το 

οποίο, µετά τις 6.8.2015, θα συνεδριάσει περί το τέλος Αυγούστου αρχές 

Σεπτεµβρίου.  Συνεπώς, κατέληξαν, δεν θα παρέχεται δυνατότητα να ακολουθηθεί 

η διαδικασία της διαπραγµάτευσης.  Σε ερώτησή πώς ικανοποιούνται µέχρι 

σήµερα οι ανάγκες για το συγκεκριµένο είδος, απάντησαν ότι µέχρι σήµερα οι 

ανάγκες καλύπτονται από τα αποθέµατα του προηγούµενου διαγωνισµού και ότι ο 

οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί ο διαγωνισµός, ο οποίος καλύπτει 

τις ανάγκες όλων των κρατικών νοσηλευτηρίων τα τελευταία χρόνια, µετά που 

ερωτήθηκε, απάντησε ότι διαθέτει αναλώσιµα.  Στην περίπτωση όµως που 

χορηγηθούν τα προσωρινά µέτρα, τότε θα προκύψει ανάγκη να διαπραγµατευθούν 

και µε άλλους οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι όµως εφόσον δεν διαθέτουν 

αποθέµατα για το συγκεκριµένο είδος θα πρέπει αυτό να έρθει αεροπορικώς. 

Οι Αιτητές ζήτησαν την χορήγηση των προσωρινών µέτρων στη βάση των λόγων 

που προβάλλονται µε την προσφυγή τους και οι οποίοι ουσιαστικά αµφισβητούν 

τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης.  Περαιτέρω, οι Αιτητές ανέφεραν 

ότι η ακυρωτική απόφαση στην Προσφυγή αρ. 2/2015 αφορούσε έλλειψη 

αιτιολογίας και ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η Αναθέτουσα Αρχή 

συµµορφώθηκε µε το ακυρωτικό αποτέλεσµα.  Περαιτέρω υποστήριξαν ότι το 

δηµόσιο συµφέρον εξυπηρετείται καλύτερα µε τη χορήγηση των προσωρινών 

µέτρων, αφού έτσι θα δοθεί χρόνος να ελεγχθεί η νοµιµότητα της προσβαλλόµενης 

απόφασης πριν από την υπογραφή της σύµβασης.  Οι Αιτητές εάν δεν εκδοθούν τα 

µέτρα και να επιτύχει η προσφυγή τους στην ουσία δεν θα έχουν οτιδήποτε να 

κερδίσουν αφού η σύµβαση θα υπογραφεί.  Σ’ ότι αφορά τους λόγους που 

πρόβαλε η Αναθέτουσα Αρχή αυτοί ανέφεραν είναι γενικοί και ατεκµηρίωτοι.  

Ειδικότερα, ο ισχυρισµός ως προς την άµεση ανάγκη αναλωσίµων στην απουσία 

στοιχείων σε σχέση µε τα αποθέµατα παρέµεινε ατεκµηρίωτος.  Η Αναθέτουσα 

Αρχή, στην ουσία, απέτυχε να αποσείσει το βάρος που έχει να καταδείξει ότι το 

δηµόσιο συµφέρον εξυπηρετείται καλύτερα από τη µη χορήγηση των προσωρινών 
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µέτρων. Σ’ ότι αφορά την καθυστέρηση που θα υπάρξει για ολοκλήρωση του 

διαγωνισµού, αυτή πρόσθεσε είναι πολύ µικρή αφού οι διαδικασίες ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι σύντοµες.  Η όποια µέχρι σήµερα 

καθυστέρηση υπήρξε, πρόσθεσαν, δεν οφείλεται στους Αιτητές αλλά στην 

Αναθέτουσα Αρχή η οποία από την προκήρυξη του διαγωνισµού έδωσε 7 

παρατάσεις, και δεν είναι δυνατόν τα όποια προβλήµατα τυχόν ανακύπτουν από 

δική της καθυστέρηση, λάθη ή παραλείψεις της να τα επικαλείται ως λόγους µη 

χορήγησης προσωρινών µέτρων.   

Έχουµε εξετάσει µε προσοχή όλα όσα οι δύο πλευρές έθεσαν ενώπιον µας.  ∆εν 

είναι του παρόντος και δεν θα εξετάσουµε το ζήτηµα που έθεσε η Αναθέτουσα 

Αρχή, ότι δηλαδή η προσφορά των Αιτητών είναι εκτός προδιαγραφών.  Το κατά 

πόσο νόµιµα ή όχι η προσφορά των Αιτητών αποκλείστηκε, είναι ζήτηµα που 

αφορά την ουσία της προσφυγής και συναρτάται µε τη διάγνωση των όρων του 

διαγωνισµού και των συνεπειών παράβασης τους. Συνεπώς δεν µπορεί να 

προσµετρήσει για την κατάληξη µας σε σχέση µε το ζήτηµα που τώρα εξετάζουµε.   

Ούτε µπορεί να γίνει δεκτό ότι ο µήνας Αύγουστος είναι νεκρός έτσι ώστε να 

γίνεται επίκληση του µε σκοπό την εξουδετέρωση προβλεπόµενων από το Νόµο 

διαδικασιών.  Η Αναθέτουσα Αρχή, εάν αυτό όντως συµβαίνει, το γνώριζε και θα 

έπρεπε να το συνυπολογίσει. Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον µας, δεν 

υπήρξε συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη αναφορά για άµεση ανάγκη του 

συγκεκριµένου είδους.  Από τα όσα οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής 

ανέφεραν, φαίνεται ότι τυχόν χορήγηση προσωρινών µέτρων θα προκαλέσει 

δυσκολίες οι οποίες όµως µπορούν µε τις διαδικασίες που υπάρχουν να 

αντιµετωπιστούν, χωρίς βέβαια να θεωρούµε ότι επειδή υπάρχουν οι εναλλακτικές 

επιλογές για ικανοποίηση αναγκών που δηµιουργούνται η τακτική αυτή θεωρείται 

δεδοµένη.  Όπως όµως έχουµε κατ’ επανάληψη αναφέρει οι Αναθέτουσες Αρχές 

θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η προκήρυξη και 

ολοκλήρωση ενός διαγωνισµού να γίνεται σε τέτοιο χρονικό διάστηµα που να µη 

δηµιουργεί προβλήµατα, ούτε στη λειτουργία του κράτους αλλά ούτε και στους 
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προσφοροδότες µε τις συνεχείς ανανεώσεις των εγγυητικών.  Συνεπώς η ένσταση 

της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ επίκληση άµεσης ανάγκης του συγκεκριµένου 

είδους υπό το φως βέβαια και όσων οι εκπρόσωποι της πρόσθεσαν και τα οποία 

έχουµε παραθέσει πιο πάνω δεν µπορεί να δικαιολογηθεί. 

Αφού συνεκτιµήσαµε όλα όσα αναφέρονται στην Προσφυγή και συνυπολογίσαµε 

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 και κρίνουµε ότι στοιχειοθετούνται λόγοι 

χορήγησης Προσωρινών Μέτρων.  

Ως εκ τούτου 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 ∆ιαγωνισµό µε αρ. Σ.Υ. 

15/2014 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 33/2015.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα µπορεί να 

προµηθεύεται το συγκεκριµένο φάρµακο µε άλλες νόµιµες διαδικασίες όπως αυτές 

περιγράφονται στο Νόµο 12(Ι)/2006 µέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας 

διαδικασίας για να µην υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος στην υγεία των ασθενών.   


