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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 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. 17/2018  

   

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 

17/2018  αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. 76/17 με τίτλο «Αγορά Υπηρεσιών με 

μετάκληση ειδικών ιατρών για εξειδικευμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις». 

Σημειώνουμε ότι οι Αιτητές με την προσφυγή τους αμφισβητούν τη νομιμότητα 

όρων του διαγωνισμού και την παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής να απαντήσει 

σε ζητήματα που έθεσαν στα πλαίσια της περιόδου διευκρινίσεων σε σχέση με τα 

έγγραφα του διαγωνισμού.   

Η Αναθέτουσα Αρχή τόσο με επιστολή της ημερ. 30.5.2018 όσο και ενώπιον μας 

έφερε ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων τονίζοντας ότι οι Αιτητές 

εμπρόθεσμα στις 25.5.2018 υπέβαλαν ηλεκτρονικά την προσφορά τους και 

αργότερα την ίδια ημέρα καταχώρησαν την πιο πάνω προσφυγή.    

Ενόψει των πιο πάνω αλλά και του γεγονότος ότι για τον εν λόγω διαγωνισμό 

υποβλήθηκε μόνο η προσφορά των Αιτητών η χορήγηση των προσωρινών μέτρων 

δεν δικαιολογείται. 
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Οι Αιτητές δεν αμφισβήτησαν ότι μετά την υποβολή της προσφοράς τους 

καταχώρησαν την παρούσα προσφυγή εξήγησαν όμως ότι δεν είχαν άλλη επιλογή 

αφού δεν είχε δοθεί παράταση χρόνου υποβολής των προσφορών.  Εν πάση 

περιπτώσει διευκρίνισαν η υποβολή της προσφοράς τους έγινε με επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα ζητήματα που δεν έγιναν δεκτά από την 

Αναθέτουσα Αρχή και κατέληξαν ότι τα ζητήματα που εγείρει η Αναθέτουσα Αρχή 

είναι ζητήματα που δεν πρέπει να εξεταστούν στο στάδιο των προσωρινών μέτρων 

εφόσον αφορούν στην ουσία της προσφυγής.    

Κατά την ενώπιον μας συζήτηση της υπόθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή διευκρίνισε 

ότι είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσεται διαγωνισμός με αυτό το αντικείμενο. 

Επίσης ότι, όπως είχε δικαίωμα, στις επιστολές των Αιτητών, ημερ. 10.5.2018 και 

11.5.2018 με τις οποίες ζητούσαν παράταση υποβολής των προσφορών και 

διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων όρων, απάντησε με επιστολή της ημερ. 16.5.2018.  

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής το αντικείμενο της σύμβασης 

αφορά στην μετάκληση ειδικών καρδιοχειρουργών και εκπαίδευση των ιατρών του 

δημοσίου με σκοπό να ενδυναμωθεί το καρδιοχειρουργικό τμήμα των κρατικών 

νοσηλευτηρίων.  
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Σε σχέση με το επείγον του διαγωνισμού και την υπόδειξη ότι οι διαδικασίες 

ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών διαρκούν 3-4 μήνες  ο εκπρόσωπος 

της Αναθέτουσας Αρχής απάντησε ως εξής:   

«[…]Υπάρχουν δύο παράμετροι οι οποίοι με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο 

θέτετε μπορεί να μην είναι μείζονος σημασίας, το ένα είναι το θέμα των 

ασθενών που θέλουμε να εξυπηρετούνται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια και το 

άλλο είναι ότι ενόψει της αυτονόμησης  και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν 

τεθεί πρέπει τα Νοσοκομεία να αρχίζουν  να γίνονται πιο ανταγωνιστικά.    Άρα 

αν το χρονοδιάγραμμα είναι 3 με 4 μηνών δεν νομίζω να επηρεάζει ουσιαστικά, 

μόνο αν θέσουμε θέμα των ασθενών που υπάρχουν λίστες αναμονής.  Γι’ αυτό 

το λόγο σε μεγάλο βαθμό απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα.  Δηλαδή όταν 

βλέπουμε κίνηση τους παραπέμπουμε στον ιδιωτικό τομέα.»   

 

Ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι σημαντικό και η αναγκαιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής να το ολοκληρώσει σε σύντομο χρόνο δεν υπάρχει αμφιβολία.  

Δεδομένης όμως της πιο πάνω τοποθέτησης του εκπροσώπου της Αναθέτουσας 

Αρχής από την οποία προκύπτει ότι ο χρόνος των 4 μηνών που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον μας δεν δημιουργεί κίνδυνο στους ασθενείς 

εφόσον αυτοί εξυπηρετούνται από τον ιδιωτικό τομέα και 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 κρίνουμε ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών 

μέτρων.  
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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 διαγωνισμό αρ. 76/2017 

μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της 

Προσφυγής 17/2018. 


