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Μεταξύ: 
   M. VARNAVIDES CONTRACTING LTD    
          Αιτούντων 
                     ν. 
    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
            
         Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 

 
Αιτητές:  Μ. VARNAVIDES CONTRACTING LTD 

Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1. Γιώργο Βαλιαντή, ∆ικηγόρο,  
2. Κυριακή Παπαδοπούλου, ∆ικηγόρο,  

      
 
Αναθέτουσα Αρχή:         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ  

1. Χρήστος Κυπριανού, Γενικός Αρχίατρος  
2. Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αρχίατρος 
3. Λήδα Φιλιππίδου, Επιµετρητής Ποσοτήτων, Τεχνικές 

Υπηρεσίες Υπουργείου Άµυνας 
4. Κωνσταντίνος Χατζηκωστή, Ταγµατάρχης Μηχανικού 

της ∆ιοίκησης Μηχανικού 
5. Ξένιος Ξενοφώντος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Άµυνας 
6. Χρύσανθος Χρυσάνθου Αρχιτέκτονας, Τεχνικές 

Υπηρεσίες Υπουργείου Άµυνας 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  27 Σεπτεµβρίου, 2012. 
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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. 55/2012 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση 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 55/2012 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµού αρ. Τ.Υ. 267/2008 µε τίτλο «Νέο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 

– 106 Σ.Ν.Ε. στη Λευκωσία». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο ∆ικηγόρος των Αιτητών έθεσε προεξεταστική 

ένσταση για την παρουσία των εκπροσώπων του Υπουργείου Άµυνας, ισχυριζόµενος 

ότι τα παρόντα πρόσωπα δεν έχουν εξουσιοδότηση από την Αναθέτουσα Αρχή για να 

παρουσιαστούν ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Ο µόνος 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής, συνέχισε, είναι ο Γενικός 

Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Σύνταγµα.   

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής απαντώντας στην προεξεταστική ένσταση του 

∆ικηγόρου των Αιτητών δήλωσαν ενώπιον µας ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί προφορικά 

από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Άµυνας για να παρουσιαστούν ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και να εκφράσουν τις απόψεις της Αναθέτουσας 

Αρχής γιατί να µην χορηγηθεί το αιτούµενο Προσωρινό Μέτρο.   

 

Αφού ακούσαµε τις πιο πάνω θέσεις κρίνουµε ότι η προεξεταστική ένσταση είναι 

αβάσιµη και απορρίπτεται, καθότι η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον µας επιτρέπει 

την παρουσία οποιουδήποτε προσώπου από τις δύο πλευρές (Αιτητές και Αναθέτουσα 

Αρχή) που έκαστη θεωρεί ότι θα µπορούσε να την εκπροσωπήσει κατά τον καλύτερο 

τρόπο.  Στην παρούσα περίπτωση δεν έχουµε λόγο να αµφιβάλλουµε ότι τα πρόσωπα 

που παρουσιάζονται ενώπιον µας είναι αρµοδίως εξουσιοδοτηµένα προς τούτο.  

Εξάλλου σύµφωνα µε τον Νόµο 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

καθορίζει από µόνη της την ενώπιον της διαδικασία και σύµφωνα µε αυτή δεν απαιτείται 



3 
 
ούτε διοριστήριο έγγραφο για τους ∆ικηγόρους των Αιτητών, ούτε και γραπτή 

εξουσιοδότηση από το αρµόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

Στη συνέχεια ο ∆ικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων 

ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους 

λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και ότι δεν θα επηρεαστεί καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο αρνητικά το δηµόσιο συµφέρον, ενώ παράλληλα θα αποτραπεί η 

περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.  Σηµείωσε ότι οι σύντοµες διαδικασίες 

που ακολουθούνται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δεν θα επηρεάσουν 

δυσµενώς το δηµόσιο συµφέρον αφού το συγκεκριµένο έργο αφορά διαγωνισµό που 

προκηρύχθηκε αρχικά το 2008.   

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή 

απόφασης της ή της υπογραφής της Σύµβασης, καθότι πρόκειται για το κτίριο του 

Στρατιωτικού Νοσοκοµείου της Εθνικής Φρουράς και αφορά άµεσα θέµατα ασφάλειας 

και υγείας τόσο των Εθνοφρουρών, όσο και του ιατρικού προσωπικού που εργάζεται 

στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις.  Σηµείωσαν περεταίρω ότι το κτίριο είναι 

πεπαλαιωµένο αφού κτίστηκε το 1970 και παρουσιάζονται διάφορα προβλήµατα στο 

χειρουργείο και στο µικροβιολογικό εργαστήριο.  Επίσης αναφέρθηκαν στην έλλειψη 

γραφείων του ιατρικού προσωπικού.   

 

Εξετάζοντας όλα όσα λέχθηκαν ενώπιον µας, κρίνουµε ότι δεν στοιχειοθετούνται ειδικοί 

λόγοι που να καθιστούν κατεπείγουσα την υπογραφή σύµβασης πριν εξεταστεί η 

παρούσα Προσφυγή, ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανάγκες του 

Στρατιωτικού Νοσοκοµείου µπορούν να καλυφθούν προσωρινά και από τα κρατικά 

νοσηλευτήρια.  ∆εν µπορούµε επίσης να παραβλέψουµε ότι οι προβαλλόµενες ανάγκες 

έχουν επισηµανθεί από αρκετά χρόνια πριν, αφού ο παρόν ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε 

αρχικά το 2008.   

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω 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 η 
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Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει 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. Τ.Υ. 267/2008 µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 

55/2012. 


