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Προσφυγή Αρ. 21/2022 
 

 
Μεταξύ: 

   VITAEMED LTD 

        Αιτούντων 

                          ν. 

 

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ο.Κ.Υπ.Υ) 

 

        Αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

Προσφορών:   Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

 

Αιτούντες:    VITAEMED LTD 

 Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Αναστάσιο Μυλωνά, Δικηγόρο για Αναστάσιος Μυλωνάς &  

   Σία ΔΕΠΕ 

2. Μαρία Κορραπή, Ασκούμενη Δικηγόρο για Αναστάσιος 

   Μυλωνάς & Σία ΔΕΠΕ 

3. Αντώνη Βούρο, Διοικητικό Σύμβουλο Αιτήτριας Εταιρείας 

4. Μαρία Βούρου, Διοικητικό Σύμβουλο Αιτήτριας Εταιρείας 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ο.Κ.Υπ.Υ) 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Ελένη Προδρόμου, Δικηγόρο για Γιώργο Ζ. Γεωργίου &  

        Συνεργάτες ΔΕΠΕ 

2. Νατάσα Ζερβού, Δικηγόρο για Γιώργο Ζ. Γεωργίου & 

        Συνεργάτες ΔΕΠΕ 

3. Λία Δημητρίου, Προϊστάμενη Μονάδας Αγορών και   

Προμηθειών Ο.Κ.Υπ.Υ. 

4. Χρίστο Περικλέους, Λειτουργό Νοσοκομειακού       

Εργαστηρίου, Λειτουργό Προσφορών  

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  3 Αυγούστου, 2022 

 

Η απόφαση μας δεν είναι ομόφωνη.  Με την απόφαση της πλειοψηφίας συμφωνούν η Πρόεδρος και τα 

μέλη της Αρχής κ.κ. Λοΐζος Κάππας και Σόλων Παπαθεοχάρους.  Τα μέλη κ.κ. Γιώργος Αναστασίου και 

Δήμος Θωμά έχουν διαφορετική απόφαση. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 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. 21/2022.  

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχόμενου χορήγησης 

προσωρινών μέτρων στα πλαίσια της Προσφυγής 21/2022.  Η προσφυγή 

στρέφεται εναντίον της απόφασης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

(ΟΚΥπΥ) με την οποία η εταιρεία Vitaemed Ltd, («οι Αιτητές») αποκλείστηκαν 

από το Διαγωνισμό Σ.Υ. 21/21, για λόγους οι οποίοι εκτίθενται στην επιστολή της 

Αναθέτουσας Αρχής ημερ. 12.7.2022.  Ο Διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια 

Αντιδραστηρίων και Εξοπλισμού για τη διενέργεια Βιοχημικών Αναλύσεων και 

αναλύσεων φαρμάκων για τις ανάγκες των Βιοχημικών Εργαστηρίων του 

ΟΚΥπΥ. 

Ο Διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 6.12.2021 και οι προσφορές υποβλήθηκαν 

στις 15.4.2022.  Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και την 

ειδοποίηση των Αιτητών για αποκλεισμό της προσφοράς τους καταχωρήθηκε στις 

28.7.2022 η Προσφυγή 21/2022 με την οποία ζητείται: 

«1. Ακύρωση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής η οποία 

κοινοποιήθηκε στην Αιτήτρια Εταιρεία με επιστολή ημερομηνίας 

12/07/2022, σύμφωνα με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή απέρριψε την 

προσφορά της Αιτήτριας με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό Σ.Υ. 

21/21.     
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2. Απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για χορήγηση 

προσωρινών μέτρων για ανατολή της διαδικασίας αξιολόγησης του 

διαγωνισμού Σ.Υ. 21/21, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης στην 

παρούσα προσφυγή».  

Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων 

επικαλούμενη προδικαστικά σημεία αλλά και σημεία επί της ουσίας της Αίτησης. 

Οι Αιτητές, υποστηρίζει, με το αιτητικό 2 της προσφυγής τους ζητούν αναστολή 

της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού, διαδικασία όμως η οποία έχει 

ολοκληρωθεί και οι Αιτητές έχουν ειδοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 54 του περί 

της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμους του 2016, Ν. 73(Ι)/2016.  Εάν, προσθέτει, οι Αιτητές ήθελαν, 

πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της Σύμβασης, η απόφαση ανάθεσης δεν 

τους κοινοποιήθηκε, μπορούσαν να ζητήσουν πληροφορίες  σύμφωνα με το άρθρο 

54.3 του Ν. 73(Ι)/2016. 

Σύμφωνα με την Αναθέτουσα Αρχή όχι μόνο το αίτημα για χορήγηση προσωρινών 

μέτρων αλλά και η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, επειδή το καταβληθέν για 

καταχώρηση της προσφυγής τέλος, καθώς προκύπτει από την ειδοποίηση 

καταχώρησης προσφυγής είναι  €5.000 αντί  €15.000, δεδομένου ότι ο 

διαγωνισμός αφορά ποσό ύψους  €11.784.000,00. 

Σ’ ότι αφορά την ουσία της αίτησης, υποδεικνύει, τη σημαντικότητα του 

αντικειμένου του διαγωνισμού λόγω του καθοριστικού ρόλου που αυτό έχει όχι 
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μόνο στις θεραπείες ασθενών αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή 

επικίνδυνων για τη ζωή τους καταστάσεων.  Με την κατάσταση της πανδημίας, 

τονίζει, και τη δημιουργία έκτακτων αναγκών και καταστάσεων τα νοσοκομεία  

θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.  Συνεπώς η 

οποιαδήποτε ανατροπή των σχεδιασμών της Αναθέτουσας Αρχής θα έχει 

αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. 

Η σύμβαση η οποία υπάρχει με τους Αιτητές και η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του 

έτους σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τους κινδύνους και ούτε υπάρχει κάλυψη 

των εργαστηριακών αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση της προσφυγής και τούτο 

γιατί οι Αιτητές δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές υποχρεώσεις τους. 

Ένεκα της αδυναμίας των Αιτητών να ανταποκριθούν και να παραδώσουν 

αντιδραστήρια σύμφωνα με τους όρους της εν ισχύ Σύμβασης (Διαγωνισμός 

Σ.Υ.08/20), υπάρχει σωρεία σοβαρών προβλημάτων στα Νοσηλευτήρια.  

Ενδεικτικά παραθέτουν ως Παράρτημα 2 πίνακα με παραγγελίες που εκκρεμούν 

προς παράδοση και ως Παράρτημα 3 απαντητικά αναλύσεων, στα οποία 

δηλώνεται η μη διενέργεια αναλύσεων λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων. Επίσης, ο 

υφιστάμενος εξοπλισμός των εργαστηρίων των Νοσοκομείων, αναφέρει, 

παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων και χρήζει άμεσης αντικατάστασης.  Η 

οποιαδήποτε καθυστέρηση θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το δημόσιο 

συμφέρον. 
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Η αδυναμία εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων σε ένα Νοσηλευτήριο,  

ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία των ασθενών και αναγκάζει τα Βιοχημικά 

Εργαστήρια να επικοινωνούν με τους γιατρούς, οι οποίοι επιλέγουν τους ασθενείς 

στους οποίους θα διενεργήσουν κάποιες από τις ζητούμενες εξετάσεις (π.χ. CK), 

ώστε να διασφαλίσουν ότι για επείγοντα περιστατικά θα υπάρχουν αντιδραστήρια. 

Επίσης, λόγω της αδυναμίας των Αιτητών να παραδώσουν αντιδραστήρια, η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει πρόσθετα συνάψει σύμβαση με ιδιωτικό χημείο για τη 

διενέργεια συγκεκριμένης εξέτασης (HbA1c), πράγμα όμως που δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί για τις υπόλοιπες εξετάσεις οι οποίες καλύπτουν ανάγκες εσωτερικών 

ασθενών των Νοσηλευτηρίων.  Οι Αιτητές τόσο με την Προσφυγή 03/22 με την 

οποία προσέβαλαν όρους του διαγωνισμού και η οποία έχει με απόφαση της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών απορριφθεί, όσο και με την παρούσα 

Προσφυγή, επιχειρούν να εξαναγκάσουν την Αναθέτουσα Αρχή σε επέκταση υπέρ 

τους τού μονοπωλιακού καθεστώτος, αγνοώντας πλήρως το δημόσιο συμφέρον 

και τη δημόσια υγεία.   

Κατά την ενώπιον μας συζήτηση της αίτησης ο κος Χ. Περικλέους εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής δήλωσε ότι στους Αιτητές το 2011 είχε κατακυρωθεί 

διαγωνισμός διάρκειας 7 χρόνων και από το 2018 μέσω διαπραγματεύσεων 

συνεχίζουν με τους Αιτητές.  Η τελευταία ανανέωση έγινε στις 28.6.2022 με ισχύ 

μέχρι 27.12.2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του €1.070.000. 
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Σε σχέση με τις κατ’ ισχυρισμό καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελιών η 

Προϊσταμένη της Μονάδας Αγορών και Προμηθειών ανέφερε ότι με τους Αιτητές 

βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία σε μια προσπάθεια να βρουν λύση και να τους 

βοηθήσουν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους.  Ο ΟΚΥπΥ σαν πάροχος 

δημόσιας υγείας τόνισε, που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για το COVID 19 

πρέπει να κάνει σωστές διαγνώσεις ώστε να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.  

Σ’ ότι αφορά τη μη γνωστοποίηση στους Αιτητές της απόφασης κατακύρωσης του 

διαγωνισμού ανέφερε ότι «δεν γνωστοποιείται οποιοδήποτε αποτέλεσμα εάν δεν 

τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός η απόκτηση. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

στέλλεται με επιστολή και αναγράφεται ότι έχεις πέντε εργάσιμες ημέρες».   

Οι Αιτητές από την πλευρά τους υπεραμύνθηκαν του αιτήματός τους για χορήγηση 

προσωρινών μέτρων.  Υποστήριξαν ότι με όσα η Αναθέτουσα Αρχή ανέφερε δεν 

καταδεικνύεται οτιδήποτε το κατ’ επείγον για υπογραφή της σύμβασης.  Οι 

Αιτητές οι οποίοι είναι ο ανάδοχος προηγούμενων συμβάσεων από το 2011 έχει 

συναινέσει σε ανανέωση της σύμβασης με ίδιο αντικείμενο μέχρι το τέλος του 

έτους και με πρόνοια για ανανέωση για ακόμη 6 μήνες.  Το δημόσιο συμφέρον 

ανέφεραν δικαιολογεί τη χορήγηση προσωρινών μέτρων αφού εάν οι Αιτητές 

επιτύχουν στην προσφυγή τους το δημόσιο θα ωφεληθεί ένα σημαντικό ποσό.  Η 

προσφορά των Αιτητών είναι κατά €1.000,00 περίπου φθηνότερη από τον 

επιτυχόντα. 
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Τα προβλήματα ισχυρίζεται στα οποία η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρθηκε 

οφείλονται στις αποκοπές ύψους €1.500.000 από τα οφειλόμενα προς τους Αιτητές 

για τα οποία εκκρεμεί δικαστική διαδικασία. 

Σ’ ότι αφορά τα προδικαστικά ζητήματα ανέφερε ότι οι Αιτητές δεν είχαν 

ειδοποιηθεί ότι υπήρξε απόφαση κατακύρωσης.  Ειδοποιήθηκαν μόνο για τον 

αποκλεισμό της προσφοράς τους και αυτόν προσέβαλαν. 

Ταυτόχρονα δήλωσαν την ετοιμότητα τους για σύντομη δικάσιμο. 

Έχουμε εξετάσει με προσοχή τις θέσεις των μερών.  Σ’ ότι αφορά τα προδικαστικά 

αυτά κρίνουμε στη βάση όσων έχουν τεθεί ενώπιον μας ότι δεν ευσταθούν. 

Το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για απόρριψη της προσφυγής και 

συνακόλουθα του αιτήματος για χορήγηση προσωρινών μέτρων καίτοι δεν έχει 

αναφερθεί από τους Αιτητές αντιλαμβανόμαστε ότι στηρίζεται στο άρθρο 

20(1)(2)(3)(4) και (5) του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της 

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

προβλέπει τα εξής: 

 «20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ενδιαφερόμενος 

προσδιορίζει τις αιτούμενες θεραπείες και τους νομικούς και πραγματικούς 

λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή του, η οποία συνοδεύεται από 

τα στοιχεία που την υποστηρίζουν. 

(2) Η προσφυγή υποβάλλεται με συγκεκριμένο έντυπο, τον τύπο του οποίου 

καθορίζει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Με την υποβολή του εντύπου 

της προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, το πρόσωπο που ασκεί 
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την προσφυγή καταβάλλει τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών μετά από εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση 

ακύρωσης της προσβαλλόμενης με την προσφυγή πράξης ή απόφασης από την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή σε περίπτωση ανάκλησης της 

προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, με αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφυγής από την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ή, σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης 

της προσφυγής για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 

27, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται, κατά την κρίση της και 

λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων κάθε υπόθεσης, να αποφασίζει την 

επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του τέλους που καταβλήθηκε με την υποβολή 

της προσφυγής. 

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), το κάθε μέρος στην 

προσφυγή είναι υπεύθυνο για τα έξοδά του. 

(4) Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να επιβάλει στον 

ενδιαφερόμενο, του οποίου η προσφυγή έχει απορριφθεί δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 25, την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας. 

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να εξετάζει συνοπτικά και να 

απορρίπτει προσφυγή την οποία κρίνει αβάσιμη, χωρίς να καλείται ενώπιον 

της ο ενδιαφερόμενος ή, ανάλογα με την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας». 

Σ’ ότι αφορά το λεκτικό του αιτήματος για χορήγηση προσωρινών μέτρων όπως 

είναι διατυπωμένο στην προσφυγή και στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή στηρίχθηκε 

για να εισηγηθεί απόρριψη του αιτήματος, με κάθε εκτίμηση, η θέση της δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά ακραία και φορμαλιστική και δεν οδηγεί σε ότι εισηγείται.  Από 

τη στιγμή που οι Αιτητές δεν γνώριζαν ότι η διαδικασία αξιολόγησης είχε 

ολοκληρωθεί και υπήρχε απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού αφού δεν 
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ειδοποιήθηκαν όπως το άρθρο 54(1)1 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, Ν. 

73(Ι)/2016, προβλέπει, στην ουσία με το αιτητικό τους ζητούν κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010 να μην προχωρήσει η διαδικασία 

του διαγωνισμού πέραν του αποκλεισμού της προσφοράς τους δηλαδή να μην 

προχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή σε κατακύρωση του διαγωνισμού και υπογραφή 

της σύμβασης.     

Σ’ ότι αφορά το αίτημα για απόρριψη της προσφυγής λόγω καταβολής μικρότερου 

τέλους για καταχώρηση της προσφυγής ούτε αυτό ευσταθεί ενόψει της μη 

γνωστοποίησης της απόφασης κατακύρωσης.  Η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών για την είσπραξη τελών στηρίζεται στα έγγραφα τα οποία της 

παρουσιάζονται με την προσφυγή και συγκεκριμένα στην επιστολή 

γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων και δεν της επιτρέπεται να προβαίνει σε 

υποθέσεις.    

Σ’ ότι αφορά την ουσία του αιτήματος και χωρίς να υποβαθμίζουμε τη 

σημαντικότητα του αντικειμένου της σύμβασης και την ανάγκη παροχής από τον 

πάροχο δημόσιας υγείας δηλαδή την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα ορθών 

 
1 54.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, όλους τους υποψηφίους και τους 

προσφέροντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, την ανάθεση 

σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους 

αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε 

διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. (Η 

υπογράμμιση δική μας). 
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διαγνώσεων οι λόγοι που έχει επικαλεσθεί η Αναθέτουσα Αρχή δεν κλίνουν την 

πλάστιγγα υπέρ της μη χορήγησης των προσωρινών μέτρων. 

Οι ανάγκες του αντικειμένου της σύμβασης καθώς προκύπτει με την υπάρχουσα 

σύμβαση καλύπτονται μέχρι τις 27.12.2022.  Υπάρχει δηλαδή χρόνος.  Οι 

αναφορές της Αναθέτουσας Αρχής για καθυστερήσεις και προβλήματα από την 

προηγούμενη συνεργασία της με τους Αιτητές, και για τις οποίες οι Αιτητές δίδουν 

κάποιες εξηγήσεις, δεν είναι του παρόντος και ούτε μπορούν να αξιολογηθούν στη 

βάση και μόνο προφορικής αναφοράς ενώπιόν μας με σκοπό να καταλήξουμε όταν 

μάλιστα γι’ αυτές σύμφωνα με τους Αιτητές, και δεν έχει αμφισβητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες.    

Δεχόμενοι έστω ότι υπάρχουν οι καθυστερήσεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

Παράρτημα 2 και ότι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων των Νοσοκομείων χρήζει 

άμεσης αντικατάστασης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

από το 2018 και ενώ ο διαγωνισμός του 2011 είχε λήξει δεν προχώρησε στην 

προκήρυξη νέου διαγωνισμού αλλά προχωρούσε σε ανανεώσεις με τους Αιτητές. 

Δεν παραβλέπουμε επίσης ότι δεν γνωρίζουμε το χρόνο παράδοσης του 

αντικειμένου της σύμβασης ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη θέση της 

Αναθέτουσας Αρχής ότι η σύμβαση που  υπάρχει δεν μειώνει τους κινδύνους για 

κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση της προσφυγής.   
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Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει οι διαδικασίες ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών οι οποίες έχουν θεσπιστεί με σκοπό την 

εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και 

συγκεκριμένα την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

11.12.2007, δεν αποτελούν τροχοπέδη στους δημόσιους διαγωνισμούς, αλλά 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της νομιμότητάς τους και την ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου καταβολής αποζημιώσεων.  Συνεπώς η Αναθέτουσα Αρχή με την 

προκήρυξη ενός διαγωνισμού θα πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζει και το χρόνο 

που ενδεχομένως να απαιτηθεί ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

σε περίπτωση καταχώρησης προσφυγής, χρόνος που δεν είναι μεγάλος, χωρίς 

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι δεδομένη.  

Κάθε περίπτωση κρίνεται με τα δικά της γεγονότα και αφού ληφθούν υπόψη όλα 

τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών οι οποίες διαδικασίες, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε 

υπογραμμίσει υπηρετούν την ανάγκη οι δημόσιοι διαγωνισμοί να διαπνέονται από 

νομιμότητα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος καταβολής αποζημιώσεων.  

Έχοντας εξετάσει όσα τέθηκαν ενώπιόν μας και αφού συνυπολογίσαμε τις πιθανές 

συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να 

ζημιωθούν καθώς και το δημόσιον συμφέρον, αποφασίζουμε τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της υπογραφής της 
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σύμβασης σε σχέση με το Διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 21/21 μέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή αρ. 021/2022.  

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση των Αιτητών για σύντομη δικάσιμο, 

εάν και η Αναθέτουσα Αρχή το ζητήσει, με τη λήψη της  Έκθεσης Γεγονότων θα 

ορίσουμε την υπόθεση σε σύντομη ημερομηνία. 

                

.............................................    ............................................ 

Έφη Παπαδοπούλου    Λοΐζος Κάππας 

Πρόεδρος       Μέλος  

 

 

 

.............................................    

Σόλων Παπαθεοχάρους  

Μέλος              
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Α Π Ο Φ Α Σ Η   Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ  Ι ΑΣ 

Έχουμε με ιδιαίτερη προσοχή μελετήσει τις θέσεις αμφοτέρων των μερών.   

Αρχικά συμφωνούμε με το σκεπτικό της πλειοψηφίας όσον αφορά τις 

προδικαστικές ενστάσεις που ήγειρε η Αναθέτουσα Αρχή.   

Όσον αφορά την ουσία του αιτήματος για χορήγηση προσωρινών μέτρων αρχικά 

σημειώνουμε το γεγονός ότι η υφιστάμενη σύμβαση άρχισε το 2011, έληξε το 

2017 και έκτοτε ανανεώνεται περιοδικά με την τελευταία ανανέωση να 

υπογράφεται στις 28.06.2022 και για περίοδο έξη μηνών μέχρι τις 27.12.2022.   

Σημειώνουμε επίσης τα όσα η Αναθέτουσα Αρχή ανάφερε ενώπιον μας για 

ελλείψεις αντιδραστηρίων με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα 

στα κρατικά νοσηλευτήρια σε σημείο που η κατάσταση να είναι τραγική, για 

μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ανάδοχο εταιρεία, για μη διενέργεια 

αναλύσεων λόγω ελλείψεων ή καθυστερήσεων στην παράδοση αναλωσίμων, αλλά 

και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία των ασθενών.    

Έχουμε εξετάσει με προσοχή τις θέσεις των μερών και λάβαμε υπόψη όλα τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών. Οι διαδικασίες αυτές υπηρετούν την ανάγκη όπως οι δημόσιοι 

διαγωνισμοί διαπνέονται από νομιμότητα και ταυτόχρονα μειώνουν τον κίνδυνο 

καταβολής αποζημιώσεων στην περίπτωση που οι εγειρόμενοι από τους Αιτητές 
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λόγοι στην Προσφυγή είναι βάσιμοι, κάτι που οι Αναθέτουσες Αρχές οφείλουν να 

συνυπολογίζουν όταν φέρουν ένσταση στο ενδεχόμενο χορήγησης προσωρινών 

μέτρων.  Η χορήγηση προσωρινών μέτρων εξετάζεται πάντοτε υπό το φως των 

γεγονότων της κάθε υπόθεσης. 

Σταθμίζοντας τις θέσεις των δύο μερών και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα η 

Αναθέτουσα Αρχή έθεσε ενώπιον μας, κρίνουμε ότι οι συνέπειες για την υγεία και 

των ασθενών είναι πάνω από κάθε συμφέρον που ενδεχόμενα να ζημιωθεί.    

Στη βάση όσων έχουν αναπτυχθεί πιο πάνω και αφού συνεκτιμήσαμε και 

συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα 

συμφέροντα που ενδεχόμενα να ζημιωθούν και ιδιαίτερα το δημόσιον συμφέρον 

αποφασίζουμε την μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων αναστολής της 

διαδικασίας ανάθεσης ή υπογραφής της σύμβασης σε σχέση με τον Διαγωνισμό 

με αρ. Σ.Υ. 21/2021. 

 

.............................................    ............................................ 

Γιώργος Αναστασίου    Δήμος Θωμά   

Πρόεδρος       Μέλος  


