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Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 8 Ιανουαρίου, 2015.
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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. 69/2014
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 69/2014 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό
αρ. Σ.Υ. 08/14 µε τίτλο «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της
Καρδιοχειρουργικής, µε την διαδικασία της ∆ιαπραγµάτευσης χωρίς ∆ηµοσίευση, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα ΙΙΒ του Νόµου 12 (Ι)/2006»

Η Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµεροµηνίας 5.1.2015 πληροφόρησε την Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών Μέτρων
µέχρι την εξέταση και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών
µέτρων στη βάση των λόγων που αναφέρονται στο έντυπο της Προσφυγής και παράλληλα
κατέθεσε επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνεται προς όλους τους Οικονοµικούς
Φορείς µε την οποία τους ενηµέρωνε ότι η υποβολή των προσφορών παρατείνεται για δύο
βδοµάδες λόγω προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η δικηγόρος των Αιτητών
ζήτησε όπως η Αναθέτουσα Αρχή, ενόψει της µη ένστασης της, παρατείνει την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών µέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας Προσφυγής.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαµβάνοντας υπόψη ότι η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει προβάλει ένσταση στη χορήγηση προσωρινών µέτρων θεωρούµε ότι η χορήγηση τους
είναι προς το δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010.
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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. Σ.Υ. 08/14 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης
της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 69/2014.
Σε ότι αφορά το ζήτηµα της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών είναι θέµα που εµπίπτει
στην εξουσία της Αναθέτουσας Αρχής.

