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Προσφυγή Αρ. 39/2017 

 

 

 

Μεταξύ: 

   G & E THERMOSOLAR LTD  

     

         Αιτητών 

                     ν. 

    

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

        

         Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  

Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Δήμος Θωμά, Μέλος  

 

 

Αιτητές:    G & E THERMOSOLAR LTD  

         Αντιπροσωπεύθηκε από την:   

1. Κωνσταντίνα Χατζηαναστάση, Δικηγόρο για Χάρη 

Κυριακίδη ΔΕΠΕ 

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Στυλιανό Θεοδώρου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο 

           Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών 

2. Δώρα Χαραλάμπους, Ακτινογράφο Υπουργείου Υγείας,  

           Συντονίστρια Προσφοράς  

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  6 Δεκεμβρίου, 2017 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΑΡ. 39/2017 

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης 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 

39/2017 αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 54/17 «Προμήθεια και Συντήρηση 

Τροχήλατων (Trolley) για τη μεταφορά ζεστού και κρύου φαγητού για τις ανάγκες των 

κρατικών νοσηλευτηρίων».   

 

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής πρόβαλε 

ένσταση στην χορήγηση προσωρινών μέτρων επικαλούμενος στην ουσία την 

επικινδυνότητα των τροχήλατων (τρόλεϊ) σε όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου και 

ειδικότερα στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου στη 

Λευκωσία.  Πρόκειται ανέφερε για ανάγκες που μέχρι σήμερα καίτοι υπήρχαν από 

το 2009 δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθούν επειδή ο διαγωνισμός που είχε 

προκηρυχθεί το 2009 λόγω προσφυγής αρχικά στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών και μεταγενέστερα μετά από επανεξέταση λόγω επιτυχίας της 

προσφυγής και νέας απόφασης ακύρωσης του υπήρξε νέα Προσφυγή η υπ Αρ.  

48/2013 στο Ανώτατο Δικαστήριο.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν προχώρησε σε νέο 

διαγωνισμό αναμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου η οποία εκδόθηκε στις 

3.3.2017.  Μετά την απόφαση στην εν λόγω προσφυγή και την επικύρωση της 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για ακύρωση του διαγωνισμού που 
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προκηρύχθηκε το 2009 προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εξεύρεση 

των αναγκαίων κονδυλίων, νέες προδιαγραφές για να μην υπάρξουν τα ίδια 

προβλήματα που υπήρχαν στους προηγούμενους διαγωνισμούς.  Όταν τελείωσαν 

όλα τα απαραίτητα προκήρυξαν τον παρόντα διαγωνισμό στις 22.9.2017.  

 

Η δικηγόρος των Αιτητών τόσο με την προσφυγή της όσο και ενώπιον μας ζήτησε 

τη χορήγηση προσωρινών μέτρων τονίζοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά 

χωριστή αυτοτελή διαδικασία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από τον 

προηγούμενο διαγωνισμό και η χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι όχι μόνο 

προς το συμφέρον των Αιτητών, οι οποίοι δεν θα απωλέσουν την προσδοκία 

κατακύρωσης του διαγωνισμού σ’ αυτούς εφόσον η προσφορά τους είναι 

οικονομικότερη, αλλά και του δημόσιου συμφέροντος.  Ο αποκλεισμός των 

Αιτητών, ανέφερε,  έγινε για όρους του διαγωνισμού που κατά τους Αιτητές δεν 

είναι ουσιώδεις και αυτό θα πρέπει να εξετασθεί από την Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών χωρίς όμως να απωλέσουν το ενδεχόμενο κατακύρωσης σ’ αυτούς του 

διαγωνισμού.    

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στο Τομέα της 

Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010, Ν.104(Ι)/2010, η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κατά την εξέταση του ενδεχόμενου λήψης 

προσωρινών μέτρων «συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων 

για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, 
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και αποφασίζει να μην προβεί στη χορήγηση τέτοιων μέτρων, αν οι αρνητικές τους 

συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους:». 

 

Είναι καλά γνωστό ότι οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών έχουν θεσπιστεί με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Η τήρηση των διαδικασιών 

αυτών δεν χωρεί αμφιβολία ότι αφορά σε κάθε είδος διαγωνισμού. 

 

Το αντικείμενο του παρόντα διαγωνισμού δεν έχουμε αμφιβολία ότι και σημαντικό 

είναι και επείγον αφού αυτό διασυνδέεται με την καλή λειτουργία των νοσοκομείων 

και συνακόλουθα με την υγεία των ασθενών.  Όμως όσο επιθυμητό και να είναι οι 

ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν άμεσα, άλλο τόσο σημαντικό είναι η ικανοποίηση 

τους να είναι στη βάση νόμιμων διαδικασιών ώστε το κράτος να μην κινδυνεύει σε 

περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής στην καταβολή αποζημιώσεων. 

 

Μας έχουν προβληματίσει  ιδιαίτερα όσα ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής 

έθεσε ενώπιον μας τα οποία όμως δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά απομόνωση 

από το τί προηγήθηκε.  Συγκεκριμένα η Αναθέτουσα Αρχή για την προκήρυξη του 

ίδιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2009 και ακυρώθηκε, χρειάστηκε 6 

ολόκληρους μήνες από την ημέρα έκδοσης της δικαστικής απόφασης να 

προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό, καίτοι οι ανάγκες της ήσαν διαπιστωμένες από το 

2009, διάστημα που είναι πολύ μεγαλύτερο από το διάστημα που χρειάζεται για να 

ολοκληρωθεί η προσφυγή ενώπιον μας.     
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Έχοντας υπόψη ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της 

προσφυγής είναι σύντομος, ότι οι Αιτητές έλαβαν μέρος και στον προηγούμενο 

διαγωνισμό του 2009 και αμφισβήτησαν τη νομιμότητα του, καταλήγουμε ότι η 

χορήγηση των προσωρινών μέτρων δικαιολογείται. 

 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και αφού συνυπολογίσαμε, τις πιθανές συνέπειες 

των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν και 

ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον στο οποίο εντάσσεται και η νομιμότητα διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων καταλήγουμε ότι η χορήγηση των προσωρινών 

μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 

Ν.104(Ι)/2010.   

 

Συνεπώς, αποφασίζεται η χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή της 

προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης στην παρούσα 

Προσφυγή. 


