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Προσυσγή Αρ. 41/2014 
 

 

Μεηαμύ: 

   VOUROS HEALTHCARE LTD        Αηηνύλησλ 

      λ. 
    
 
   ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
                   Αλαζέηνπζα Αξρή 
 
Αναθεωρητική Αρτή  
Προσυορών:   Έθε Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο 
    Λνΐδνο Κάπαο, Μέινο  
    Γηώξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο  
    όισλ Παπαζενράξνπο, Μέινο  
    Βαζίιεο Πάικαο, Μέινο  

 
 
Αιτητές: VOUROS HEALTHCARE LTD 
     Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο: 

1. Υξηζηάθε Υξηζηάθε, Γηθεγόξν Αηηεηώλ  
2. Έιελα Υξηζηνθή, Δθπξόζσπν Αηηήηξηαο Δηαηξείαο  

 
Αναθέτοσσα Αρτή:              TMHMA ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
       Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνλ:   
                                                    Κώζηα Κσλζηαληίλνπ, Αλώηεξν Μεραλνιόγν Μεραληθό 
 
 
 
 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο Απόθαζεο Π.Μ.  22 Ινπιίνπ, 2014 
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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ 
ΑΡ. 41/2014 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 

41/2014 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό αξ 14.021.Π.ΗΜΤ κε ηίηιν «Ππομήθεια, 

Εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη εξοπλιζμού για ηα Νεκποηομεία ηων Γενικών Νοζοκομείων 

Λεμεζού, Λάπνακαρ και Πάθος με παπεμπίπηοςζερ οικοδομικέρ και 

ηλεκηπομησανολογικέρ επγαζίερ».   

 

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ 

ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη αλέθεξε όηη δελ ζα επεξεαζηεί 

αξλεηηθά ην δεκόζην ζπκθέξνλ αθνύ νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ είλαη ζύληνκεο.   

 

Ο εθπξόζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία δήισζε όηη 

θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ δηόηη ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ 

εμόθζαικα είλαη εθηόο πξνδηαγξαθώλ. Οη ιόγνη πνπ επηθαινύληαη νη Αηηεηέο ζηελ 

πξνζθπγή ηνπο δελ επζηαζνύλ.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή γηα απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο ζηεξίρζεθε ζηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δπηπξόζζεηα, αλέθεξε όηη ηα 

λεθξνηνκεία έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα  πνπ ρξνλνινγνύληαη θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα 

γηα επίιπζε ηνπο κέζσ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.  Δίλαη έλα έξγν γηα ην νπνίν 

ππάξρεη πξνγξακκαηηζκόο λα γίλεη ηα ηξία επόκελα ρξόληα.  Σέινο ζεκείσζε όηη 

ππάξρεη ζύλδεζε κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θξάηνπο θαη όηη πξόζεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη λα πξνρσξήζεη ην όιν έξγν όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκα.   

 

Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα όζα 

ιέρζεθαλ ελώπηνλ καο ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε ηνπο είλαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Ι)/2010.  Σα όζα ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

επηθαιέζηεθε αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ είλαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

νπζίαο ηεο πξνζθπγήο θαη ζα εμεηαζηνύλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην.  Γελ έγηλε ιόγνο γηα 

βιάβε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε λα θξίλνπκε θαηά πόζν ε 

βιάβε απηή επηβάιιεη ηελ κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ.   
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Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό αξ. 

14.021.Π.ΗΜΤ κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 41/2014. 


