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Προσφυγή Αρ. 123/2010 

 
 

Μεταξύ: 
   ELINCOU DIAGNOSTICS LTD 
       Αιτούντων 
                     ν. 
    
   ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
            
       Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή :    Ανδρέας Χριστοφή, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Προσφορών    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
     Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
 
 
Αιτητές:    ELINCOU DIAGNOSTICS LTD 
                                                Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

Αντρέα Κλεάνθους, ∆ικηγόρο 
 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:              ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

            ΥΓΕΙΑΣ 
                Αντιπροσωπεύθηκε από την: 
           Μαρία Μιχαήλ, Λειτουργός Νοσοκοµειακού 

       Εργαστηρίου 
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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. 123/2010 
 

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 123/2010 που καταχωρήθηκε 

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

σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό αρ. Σ.Υ. 27/2010 µε τίτλο «Προσφορά για την προµήθεια 

Υλικών Μεταφοράς, Χρωστικών, Έτοιµα Θρεπτικά Υλικά και Αφυδατωµένα Θρεπτικά 

Υλικά, για τις ανάγκες των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων των Κρατικών 

Νοσηλευτηρίων, Αρ.Φακ.Ι.Υ.12.25.006.06.4.14.1». 

 

Ο υπό εξέταση διαγωνισµός περιλαµβάνει 4 Μέρη (Α, Β, Γ και ∆) που το κάθε Μέρος 

αποτελείται από πολλά Είδη. Η παρούσα προσφυγή στρέφεται µόνο κατά της 

κατακύρωσης συγκεκριµένων Ειδών του Μέρους Γ της προσφοράς που αφορά «Έτοιµα 

προς χρήση Θρεπτικά Υλικά». Αναλυτικά προσβάλλεται η κατακύρωση των Ειδών 1Α, 

1Β, 1Γ, 4, 7, 8, 9Α, 9Β, 9Γ, 10, 11, 16, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43 και 46 

σε άλλους προσφοροδότες. 

 

Αρχικά να αναφέρουµε ότι µετά από έλεγχο των κατατεθειµένων στοιχείων στην Α.Α.Π. 

προκύπτει ότι οι Αιτητές δεν έχουν υποβάλει προσφορά για το Είδος 1Γ του Μέρους Γ 

και ως εκ τούτου δεν έχουν το απαιτούµενο έννοµο συµφέρον για προσβολή της 

συγκεκριµένης πράξης κατακύρωσης. 

 

Ο ∆ικηγόρος των Αιτητών ζήτησε την χορήγηση προσωρινών µέτρων για να αποτραπεί 

η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των πελατών του επικαλούµενος σοβαρή 

πιθανολόγηση παράβασης του ισχύοντος δικαίου. Σηµείωσε ότι το αντικείµενο του είναι 

«Έτοιµα προς χρήση Θρεπτικά Υλικά» που µπορούν να παρασκευάζονται από την ίδια 

την Αναθέτουσα Αρχή. Εξάλλου ο προηγούµενος διαγωνισµός έχει ήδη λήξει από το 

Φεβρουάριο του 2010 και η Αναθέτουσα Αρχή άργησε να προκηρύξει τον παρόντα 

διαγωνισµό µε αποτέλεσµα τα µικροβιολογικά εργαστήρια και τα κρατικά νοσοκοµεία να 

κατασκευάζουν τα προϊόντα αυτά. Συνεπώς δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος 
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δηµοσίου συµφέροντος που να απαιτεί την άµεση και την επείγουσα υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

Η εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής απάντησε ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση 

προσωρινών µέτρων καθότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλουν όπως 

προχωρήσουν µε υπογραφή της σύµβασης, αφού οι Αιτητές προσέφεραν πιο ψηλές 

τιµές από τους επιτυχόντες προσφοροδότες. Παραδέχτηκε ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

µπορεί να παρασκευάζει προϊόντα του Μέρους Γ, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού, 

υποδοµής και χρόνου θέλουν να τα προµηθεύονται από οικονοµικούς φορείς. 

 

Εξετάζοντας τις θέσεις των δύο πλευρών, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που 

τέθηκαν ενώπιον µας, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει επείγουσα και άµεση ανάγκη για 

υπογραφή της συγκεκριµένης σύµβασης αφού η Αναθέτουσα Αρχή δεν αντέκρουσε τα 

επιχειρήµατα των Αιτητών ότι τα εν λόγω προϊόντα µπορούν να παρασκευάζονται προς 

το παρόν από την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την έκδοση απόφασης επί της 

ουσίας της Προσφυγής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Επιπλέον, δεν έχει 

συγκεκριµενοποιηθεί η βλάβη/ζηµιά που θα υποστεί το δηµόσιο συµφέρον µε την 

χορήγηση των προσωρινών µέτρων. Αντίθετα σε περίπτωση επιτυχίας της παρούσας 

Προσφυγής, σε συνάρτηση µε την ανυπαρξία προσωρινών µέτρων, το δηµόσιο 

συµφέρον θα υποστεί µεγαλύτερη ζηµιά. Οι διαγωνισµοί που κατακυρώνονται µε βάση 

την χαµηλότερη τιµή λαµβάνουν υπόψη πάντοτε τις εντός προδιαγραφών προσφορών 

και αυτό είναι που θα διερευνηθεί από την Α.Α.Π. κατά την εξέταση της ουσίας της 

Προσφυγής.  

 

Με βάση τα πιο πάνω η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται 

λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων και δεν συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 

24(2) του Ν. 104(Ι)/2010, που αφορά το δηµόσιο συµφέρον.  

 

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, µόνο αναφορικά µε τα Είδη 1Α, 

1Β, 4, 7, 8, 9Α, 9Β, 9Γ, 10, 11, 16, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43 και 46 του 
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Μέρους Γ στο διαγωνισµό µε αρ. Σ.Υ. 27/2010, µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 123/2010. 


