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Προσφυγή Αρ. 3/2022 

 

 

Μεταξύ: 

   VITAEMED LTD       

        Αιτητών 

                     ν. 

 

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

            

         Αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθεωρητική Αρχή  

Προσφορών:   Λοίζος Κάππας, Προεδρεύων  

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

Αιτητές:       VITAEMED LTD 

        Αντιπροσωπεύθηκε από τους:   

1. Γιώργο Παπαδόπουλο, Δικηγόρο για δικηγορικό γραφείο Μ. Ηλιάδης 

& Συνέταιροι Δ.Ε.Π.Ε 

2. Έλενα Τόλλα, Δικηγόρο για δικηγορικό γραφείο Μ. Ηλιάδης & 

Συνέταιροι Δ.Ε.Π.Ε 

3. Μαρίνα Λοϊζου, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος Αιτήτριας Εταιρείας  

  

Αναθέτουσα Αρχή:            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους:   

1. Ελένη Προδρόμου, Δικηγόρος για δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. 

Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε 

2. Τασούλα Κοιλιάρη, Λειτουργό Νοσοκομειακού Εργαστηρίου  

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  28 Ιανουαρίου 2022 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 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. 3/2022 

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχόμενου 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 3/2022 αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. Σ.Υ. 21/21 

«Προμήθεια αντιδραστηρίων και εξοπλισμού για την διενέργεια βιοχημικών 

αναλύσεων και αναλύσεων φαρμάκων για τις ανάγκες των Βιοχημικών 

Εργαστηρίων του ΟΚΥπΥ».   

 

Η εταιρεία Vitaemed Ltd (Αιτητές) κατέθεσε προσφυγή εναντίον της απόφασης 

του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ΟΚΥπΥ (Αναθέτουσα Αρχή) 

όπως μη προβεί σε τροποποίηση των όρων 6.4.(1) και 6.4.(3) του μέρους Α’ των 

εγγράφων του διαγωνισμού ΣΥ 21/21 και αιτείται τροποποίηση των όρων αυτών, 

ακύρωση του όρου 6.4.(2) και την έκδοση προσωρινών μέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας Κατακύρωσης ή Ανάθεσης της σύμβασης μέχρι ολοκλήρωσης της 

Προσφυγής και έκδοσης τελικής απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών (ΑΑΠ). 

 

Κατά την ακρόαση για το προσωρινό μέτρο η Αναθέτουσα Αρχή κατέθεσε 

ένσταση για την έκδοση του και ανέφερε τους λόγους στους οποίους την βασίζει.  

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εξέλιξη της υφιστάμενης σύμβασης για το ίδιο 

αντικείμενο, η οποία δόθηκε στους Αιτητές, με απ΄ ευθείας ανάθεση, μέχρι τις 

31/01/2022.  Η ανάθεση αυτή, σημειώνεται, αποτελούσε παράταση σε σειρά 
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συμβάσεων για το ίδιο αυτό αντικείμενο, με ιστορικό από το 2002.  Η 

υφιστάμενη σύμβαση παρουσιάζει κατά την Αναθέτουσα Αρχή σωρεία 

σοβαρότατων προβλημάτων, κυρίως με ελλείψεις στην παράδοση αναλωσίμων 

που επηρεάζουν σοβαρά την εργασία στα νοσοκομεία.  Παρόλο δε που υπάρχει 

πρόνοια για περαιτέρω παράταση 6 συν 6 μηνών, η πρώτη της οποίας έχει ήδη 

δοθεί με ισχύ μέχρι 31.07.2022, η Αναθέτουσα Αρχή είναι της άποψης ότι αυτό 

οδηγεί απλά σε παράταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή χαρακτήρισε το αντικείμενο του διαγωνισμού «από τη φύση 

του απόλυτα απαραίτητο και σημαντικό για τη δημόσια υγεία» πράγμα που 

καθιστά την διαδικασία του διαγωνισμού και της σύμβασης κατεπείγουσα προς 

ολοκλήρωση και εκτέλεση.  Έκανε επίσης ειδική μνεία στις επιβαρυντικές 

συνθήκες που προκάλεσε και προκαλεί η τρέχουσα πανδημία και στον 

καθοριστικό ρόλο και συμβολή των Κλινικών Εργαστηρίων στην άμεση και 

συνεχή διεκπεραίωση εργαστηριακών αναλύσεων.  Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

ή έλλειψη του αντικειμένου του διαγωνισμού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη 

βλάβη και κίνδυνο απώλειας ανθρωπίνων ζωών, ενώ ο υφιστάμενος εξοπλισμός 

των εργαστηρίων των νοσοκομείων παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων και 

χρήζει άμεσης αντικατάστασης.  Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα θέσει σε κίνδυνο 

τόσο την δημόσια υγεία όσο και το δημόσιο συμφέρον ευρύτερα.  Τα αγαθά αυτά 

κατέληξε, είναι σημαντικότερα οποιωνδήποτε οικονομικών ή άλλων συνεπειών 

από την μη έκδοση των μέτρων και, εξ΄ άλλου, οι Αιτητές έχουν την πιθανότητα 

αποκατάστασης τυχόν δικών τους ζημιών με την διεκδίκηση αποζημιώσεων.  
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Από την πλευρά των Αιτητών αναφέρθηκε ότι η χορήγηση προσωρινών μέτρων 

θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον μέσω της εκδίκασης των θεμάτων που 

προσβάλλουν στην ουσία της προσφυγής τους και τα οποία άπτονται των Αρχών 

της Ισότητας και της Ίσης Μεταχείρισης.  Οι Αιτητές αμφισβήτησαν ότι τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται με την υφιστάμενη σύμβαση αποτελούν 

αποκλειστικά δική τους ευθύνη ενώ δεν μπορεί να παραγνωρίζονται παράγοντες 

αναστάτωσης όπως η πανδημία και η μετάβαση των υπηρεσιών υγείας στον 

ΟΚΥπΥ.  Υπέδειξαν επίσης ότι κατά την άποψη τους δεν έπρεπε να τίθεται θέμα 

έλλειψης αναλωσίμων κατά την διάρκεια της υφιστάμενης σύμβασης μέχρι τον 

Ιούλιο 2022, ενώ ανέφεραν και την δυνατότητα νέας παράτασης της.  Τέλος 

προσφέρθηκαν να συνεργαστούν με όλα τα μέρη σε διαδικασία σύντομης 

εκδίκασης της προσφυγής. 

 

Μελετήσαμε τα επιχειρήματα αμφοτέρων των μερών με ιδιαίτερη προσοχή και 

κρίναμε ότι είναι δυνατή η εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων 

εάν καθοριστεί διαδικασία σύντομης εκδίκασης της προσφυγής.  Η εξαιρετική 

σοβαρότητα του έργου που επιτελείται από τα νοσοκομεία δεν μας διαφεύγει, 

αλλά δεν μας διαφεύγει ούτε η διασφάλιση της νομιμότητας των δημόσιων 

διαγωνισμών και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταβολής αποζημιώσεων από 

το Δημόσιο.  

 

Ως εκ των ανωτέρω, ομόφωνα αποφασίζουμε την χορήγηση των προσωρινών 

μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της υπογραφής της σύμβασης 

σε σχέση με τον διαγωνισμό ΣΥ 21/21 μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή 03/2022.  Καλείται η 

Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες αναφορικά με τη 
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προθεσμία υποβολής των προσφορών.  Θα δοθούν γραπτώς οδηγίες για την 

σύντομη εκδίκαση.   


