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Μεταξύ:  ELINCOU DIAGNOSTICS LTD 
            

 Αιτούντων 
                     ν. 
    
     
                                 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Υπουργείο Υγείας 
 
                      Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
Προσφορών   Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος  
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριακος Συρίµης, Μέλος 
 
 
Αιτητές:    ELINCOU DIAGNOSTICS LTD 
           Αντιπροσωπεύθηκε από τον:  
           Αντρέα Κλεάνθους, ∆ικηγόρο                                        
 
                           
 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Υπουργείο Υγείας  
                 Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  
              1.  Μάρω Παπαδηµητρίου, Ανώτερη Φαρµακοποιό 
           2.  Πάνο Μυτίδη, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης 
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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. 22/2012 
 

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 22/2013 που καταχωρήθηκε 

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

αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. Φ.Υ. 13.25.02.14.109 (170/2012) µε τίτλο «Προσφορά  

για την προµήθεια µετρητών γλυκόζης αίµατος και αντιδραστηρίων σε ταινίες». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή πληροφόρησε την Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών Μέτρων µέχρι την 

εξέταση και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 

αρ. 22/2013.   

 

Προς υποστήριξη της θέσης της, επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο χρόνος ισχύος της 

προηγούµενης σύµβασης έχει λήξει και το υφιστάµενο απόθεµα στις Φαρµακευτικές 

Αποθήκες επαρκεί για περίπου 1 ½  µήνες. Ως εκ τούτου, ανέφερε, οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην ανάθεση της σύµβασης θα επιφέρει την έλλειψη του συγκεκριµένου 

προϊόντος, το οποίο είναι απαραίτητο για τους διαβητικούς ασθενείς, µε αποτέλεσµα να 

αναγκαστεί η Αναθέτουσα Αρχή να προχωρήσει στην εξασφάλιση του από τον 

προηγούµενο προµηθευτή κάτω από µονοπωλιακό καθεστώς. Αυτό, σύµφωνα µε την 

Αναθέτουσα αρχή θα κοστίσει στο ∆ηµόσιο σε περίπτωση παράτασης της υπογραφής της 

σύµβασης κατά τρεις µήνες, πόσο ύψους περίπου USD 98.000,00.  

 

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος 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 το δηµόσιο συµφέρον, ενώ παράλληλα θα αποτραπεί η περαιτέρω 

ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.   
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Ειδικότερα, απαντώντας στον ισχυρισµό της Αναθέτουσας Αρχής για έλλειψη 

αποθεµάτων, ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι οι πελάτες του, στους οποίους είχε 

ανατεθεί η προηγούµενη σύµβαση, στις 16.3.2013 προµήθευσαν την Αναθέτουσα Αρχή 

µε 150.000 τεµάχια, τα οποία σύµφωνα µε στατιστικά τους στοιχεία, επαρκούν για 

κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής για διάστηµα περίπου 8 µηνών.  

 

Αφού ακούσαµε τις εκατέρωθεν θέσεις κρίνουµε ότι συντρέχουν λόγοι για χορήγηση των 

προσωρινών µέτρων καθότι η ένσταση της Αναθέτουσας Αρχής δεν µπορεί να 

ευσταθήσει. Η Αναθέτουσα Αρχή ως η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση του 

χρόνου προκήρυξης και ανάθεσης του διαγωνισµού, όφειλε να προχωρήσει µε τις 

δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τις αναγκαίες προµήθειες έγκαιρα. Η παράλειψη της 

να το πράξει δεν είναι δυνατόν να επενεργήσει εναντίον των Αιτητών, εφόσον µάλιστα 

υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών µε εναλλακτική λύση.  

 

Αναφορικά µε το δηµόσιο συµφέρον κρίνουµε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για µη χορήγηση 

των προσωρινών µέτρων καθότι ο µικρός χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της 

διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν µπορεί να επηρεάσει 

σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του διαγωνισµού. Θέλουµε όµως να σηµειώσουµε ότι 

οποιαδήποτε καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί από την προκήρυξη του διαγωνισµού µέχρι 

και την τελική κατάληξη για κατακύρωση του από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής ή 

οποιονδήποτε άλλων εµπλεκόµενων φορέων δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως βάση και 

αιτιολογία για επίκληση βλάβης του δηµοσίου συµφέροντος ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών αφού οι διαδικασίες ενώπιον της τελευταίας  έχουν θεσπιστεί τόσο µε 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες όσο και µε την Εθνική Νοµοθεσία. ∆εν είναι αποδεκτό να τίθεται 

θέµα στενότητας χρόνου από την Αναθέτουσα Αρχή όταν αυτή έχει, βασικά, 

δηµιουργηθεί από επιλογές και χειρισµούς της ίδιας της Αναθέτουσας Αρχής και όχι από 

αστάθµητους παράγοντες ή απρόβλεπτα γεγονότα. 

 

Όσον αφορά το κόστος που σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή θα επωµιστεί το ∆ηµόσιο, 

υπενθυµίζουµε ότι σε περίπτωση επιτυχίας της παρούσας προσφυγής, αν προηγηθεί 

υπογραφή της σύµβασης µε άλλον προσφοροδότη, ενδέχεται να καταβληθούν στους 

Αιτητές αποζηµιώσεις πολύ µεγαλύτερες από το ποσό που θα καταβάλουν για παράταση 

τριών µηνών της προηγούµενης σύµβασης.  
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Με βάση 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 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 διαγωνισµό µε αρ. Φ.Υ. 13.25.02.14.109 

(170/2012) µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

επί της Προσφυγής 22/2013. 


