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Αιτητών
ν.
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναθέτουσας Αρχής
Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών:

Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
Λοΐζος Κάππας, Μέλος
Γιώργος Αναστασίου, Μέλος
Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος
Βασίλης Πάλμας, Μέλος

Αιτητές:

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Αντιπροσωπεύθηκε από τους:
1. Πάνο Παναγιώτου, Δικηγόρο για Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία ΔΕΠΕ
2. Γιώργο Παπαϊωάννου, Διευθυντή Πωλήσεων αιτούσας εταιρείας

Αναθέτουσα Αρχή:

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντιπροσωπεύθηκε από τους:
1. Χρίστο Ευθυβούλου, Πρώτο Μηχανολόγο Μηχανικό
2. Γιώργο Λουκά, Μηχανολόγο Μηχανικό
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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. 73/2016

H 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 αρ.
73/2016 αναφορικά με το διαγωνισμό αρ. 13.25.020.2015.094 ΗΜΥ για «Αγορά
Θεραπειών Αιμοκάθαρσης με την Παροχή Αναλωσίμων Αιμοκάθαρσης και Συνοδού
Εξοπλισμού Αιμοκάθαρσης».
Σημειώνουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που καλούμαστε να εξετάσουμε ζητήματα
σε σχέση με τον πιο πάνω διαγωνισμό. Προηγήθηκε η Προσφυγή αρ. 20/20161 η
οποία είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους
Αιτητές της παρούσας Προσφυγής η οποία τώρα στρέφεται εναντίον της απόφασης
ακύρωσης του διαγωνισμού. Για τον ίδιο διαγωνισμό καταχωρήθηκε η Προσφυγή
με αρ. 74/20162.
Κατά την ενώπιον μας διαδικασία ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής πρόβαλε
ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών Μέτρων. Δικαιολογώντας την ένσταση του,
ανέφερε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη όπως η Αναθέτουσα Αρχή προχωρήσει στην
προκήρυξη νέου διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην οποία
1
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και θα κληθούν όσοι οικονομικοί φορείς έλαβαν μέρος στον πιο πάνω διαγωνισμό,
ώστε να γίνει κατορθωτό να εξασφαλιστούν οι θεραπείες αιμοκάθαρσης σε
διάστημα 2 - 3 1/2 μηνών. Το αντικείμενο του διαγωνισμού πρόσθεσε διασφαλίζει
τη θεραπεία των νεφροπαθών και ως εκ τούτου το δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί
την μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων. Ο εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει σήμερα
εγκατεστημένος παγκύπρια στα νοσοκομεία βρίσκεται στα όρια του. Ενενήντα από
τις 124 μηχανές που υπάρχουν συμπληρώνουν διάρκεια λειτουργίας 10 χρόνων και
το 2017 με βάση ευρωπαϊκή οδηγία λήγει η υποχρέωση των προμηθευτών για
εξεύρεση ανταλλακτικών. Η ανάγκη αγοράς των συγκεκριμένων θεραπειών είναι
υψίστης σημασίας. Ενδεχόμενη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων θα ζημιώσει το
δημόσιο συμφέρον αφού δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας
ανυπέρβλητων προβλημάτων στη λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού και κατ’
επέκταση επηρεασμό της υγείας των ασθενών. Παρά το γεγονός τόνισε ότι γίνεται
προσπάθεια μέσω της σύμβασης συντήρησης τα προβλήματα που δημιουργούνται
να επιλύονται και να λειτουργούν τα μηχανήματα, η δημιουργία ανυπέρβλητου
προβλήματος είναι μία πιθανότητα. Ήδη 5 από τις 124 μηχανές αιμοκάθαρσης
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
Από την πλευρά τους οι Αιτητές υποστήριξαν το δικαιολογημένο της χορήγησης
προσωρινών μέτρων. Αναφερόμενοι στο Νόμο 104(Ι)/2010, άρθρο 24(2) δήλωσαν
ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των
προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν καθώς και
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το δημόσιο συμφέρον και αποφασίζει να μην προβεί στη χορήγηση τέτοιων μέτρων,
αν οι αρνητικές συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους.
Το δημόσιο συμφέρον, ανέφεραν, εξυπηρετείται με τη χορήγηση των προσωρινών
μέτρων αφού έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο καταβολής αποζημιώσεων σε
περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής. Περαιτέρω, αναφερόμενοι στο ζήτημα του
κατ’ επείγοντος εξασφάλισης του συγκεκριμένου εξοπλισμού υπέδειξαν ότι εφόσον
υπάρχει η σύμβαση συντήρησης μέχρι τέλους του 2017 δεν τίθεται ζήτημα κατ’
επείγοντος. Τέλος οι Αιτητές με αναφορά στην ακύρωση της κατακύρωσης του
διαγωνισμού στα πλαίσια της Προσφυγής 20/2016 ανέφεραν ότι η Αναθέτουσα
Αρχή δεν μπορεί να επικαλείται τα δικά της λάθη προς υποστήριξη του κατ’
επείγοντος.
Έχουμε εξετάσει με προσοχή όσα οι δυο πλευρές έθεσαν ενώπιον μας. Χωρίς να
παραγνωρίζουμε όσα η Αναθέτουσα Αρχή έχει αναφέρει και ιδιαίτερα την ανάγκη
όπως διαφυλαχθεί η υγεία των ασθενών για τους οποίους προορίζεται το
αντικείμενο του διαγωνισμού, θεωρούμε ότι στη βάση της αναφοράς της ίδιας της
Αναθέτουσας Αρχής ότι μέχρι το τέλος του 2017 υπάρχει υποχρέωση των
προμηθευτών

για

εξεύρεση

ανταλλακτικών

στις

υφιστάμενες

μηχανές

αιμοκάθαρσης δεν έχει καταδειχθεί το κατεπείγον σε τέτοιο βαθμό που να
δικαιολογεί στη βάση του δημοσίου συμφέροντος τη μη χορήγηση προσωρινών
μέτρων.
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Έχοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες ενώπιον μας ολοκληρώνονται σε σύντομο χρόνο
αλλά και την ετοιμότητα μας μόλις καταχωρηθούν τα γεγονότα να ορίσουμε την
υπόθεση να ακουσθεί κατά προτεραιότητα ώστε οι νεφροπαθείς να τυγχάνουν
θεραπείας με σύγχρονο εξοπλισμό και αφού συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες
των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν και
ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον καταλήγουμε ότι η χορήγηση των προσωρινών
μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του
Ν.104(Ι)/2010. Ως εκ τούτου αποφασίζουμε τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για
αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης στο διαγωνισμό
13.25.020.2015.094 ΗΜΥ μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης στην Προσφυγή αρ.
73/2016.

