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Μεταξύ: 
   C.A. PAPAELLINAS LTD  
             
        Αιτούντων 
                     ν. 
    

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
             
        Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 
    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 
    Βασίλης Πάλµας, Μέλος 
 
 
 
Αιτητές:   C.A. PAPAELLINAS LTD 

Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1. Χρίστο Μίτσιγκα, ∆ικηγόρο 
2. Γιάννη Κουή, Εκπρόσωπο Αιτητών 
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    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1. Έλενα Παναγιωτοπούλου, Φαρµακοποιό 
2. Κυριακή Ελευθερίου, Φαρµακοποιό Α΄ 
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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. 70/2014 
 

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 

70/2014 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 120/2014 µε τίτλο «Προσφορά για την 

Προµήθεια Αντιαναιµικών Σκευασµάτων (Ερυθροποιητίνης)».  Η Προσφυγή αφορά µόνο 

το Είδος 2.» 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµεροµηνίας 5.1.2015 πληροφόρησε την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών 

Μέτρων. 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανάφερε ότι αιτείται τη 

χορήγηση Προσωρινών Μέτρων, στη βάση του ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση 

του ισχύοντος δικαίου και παρέπεµψε στα όσα αναφέρονται στο έντυπο της 

Προσφυγής. 

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής δήλωσαν γραπτώς ότι «οι Φαρµακευτικές 

Υπηρεσίες φέρουν ένσταση στην έκδοση του προσωρινού µέτρου λόγω ∆ηµοσίου 

Συµφέροντος αφού οποιαδήποτε παράταση στην υπογραφή της σύµβασης, συνεπάγεται 

παντελή έλλειψη του φαρµάκου, µε σοβαρές συνέπειες στην υγεία των νεφροπαθών 

ασθενών.»  Επεσήµαναν επίσης ότι στις αποθήκες τους υπάρχουν αποθέµατα για πολύ 

περιορισµένο χρόνο.   

 

Έχουµε εξετάσει όλα όσα τέθηκαν ενώπιον µας σε σχέση µε την έκδοση των 

προσωρινών µέτρων και ιδιαίτερα τη θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι η καθυστέρηση 

στην ανάθεση της σύµβασης θα προκαλέσει έλλειψη του συγκεκριµένου φαρµάκου µε 

σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ασθενών.  Έχουµε κατ΄ επανάληψη αναφέρει ότι οι 

αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ούτως ώστε η 

προκήρυξη και ολοκλήρωση ενός διαγωνισµού να γίνεται σε τέτοιο χρονικό διάστηµα 
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που να µην δηµιουργεί προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του κράτους.  Ο 

συγκεκριµένος διαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 19.9.2014 µε τελευταία ηµεροµηνίας 

υποβολής των προσφορών την 31.10.2014.  Σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή ενώ η 

Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της σε τρεις ηµέρες το Συµβούλιο 

Προσφορών έλαβε απόφαση στις 20.11.2014 και τα αποτελέσµατα κοινοποιήθηκαν 

στους προσφοροδότες στις 18.12.2014 µε αποτέλεσµα η παρούσα προσφυγή να 

καταχωρηθεί στις 30.12.2014.  Συνεπώς η ένσταση σήµερα της Αναθέτουσας Αρχής 

στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων κατ΄ επίκληση έλλειψης αποθεµάτων του 

συγκεκριµένου φαρµάκου δεν µπορεί να δικαιολογηθεί.  Στην ουσία είναι η διάρκεια της 

διαδικασίας του διαγωνισµού που οδήγησε στην µείωση των αποθεµάτων.   

 

Έχουµε συνεκτιµήσει όλα όσα αναφέρονται στην Προσφυγή και συνυπολογίσαµε 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 και κρίνουµε ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης Προσωρινών 

Μέτρων.  

 

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 ∆ιαγωνισµού µε αρ. 

120/2014 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

επί της Προσφυγής 70/2014.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα µπορεί να προµηθεύεται το 

συγκεκριµένο φάρµακο µε άλλες νόµιµες διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στο 

νόµο 12(Ι)/2006 µέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και για να µην 

υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος στην υγεία των νεφροπαθών ασθενών.   

 


