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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. 20/2016 
 

Η 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 αριθµό 20/2016 αναφορικά µε το 

∆ιαγωνισµό αρ. 13.25.020.2015.094.ΗΜΥ για «Αγορά Θεραπειών Αιµοκάθαρσης µε την 

παροχή Αναλωσίµων Αιµοκάθαρσης και Συνοδού Εξοπλισµού Αιµοκάθαρσης».   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στη χορήγηση των προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενη 

ότι πλήττεται το δηµόσιο συµφέρον και ότι τα ζητούµενα προϊόντα είναι εξαιρετικά σηµαντικά.  

Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι µηχανές αιµοκάθαρσης θα αντικαταστήσουν τις υφιστάµενες, από 

τις οποίες το 50% είναι γηρασµένες πέραν των 10 ετών και χρήζουν άµεσης αντικατάστασης.  

Θα αντικατασταθούν οι µηχανές σε όλα τα νοσοκοµεία εκτός του νοσοκοµείο Αµµοχώστου.  

Η άµεση κατακύρωση του διαγωνισµού θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς, 

συνεπώς το ∆ηµόσιο Συµφέρον εξυπηρετείται µε τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων.  

Καθυστέρηση στη διαδικασία θα επιφέρει επιβάρυνση στις ήδη επιβαρυµένες µηχανές και 

τον εξοπλισµό.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, επιπλέον, ανέφερε ότι η χορήγηση προσωρινών µέτρων θα έχει και 

αρνητικές συνέπειες στα οικονοµικά του κράτους γιατί θα συντηρούνται µηχανές πέραν του 

χρόνου ζωής τους, µε ανάλογες απαιτήσεις και για αναλώσιµα.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι η χορήγηση προσωρινών 

µέτρων δεν θα έχει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην υγεία των ασθενών.   

 

Οι Αιτητές αναφερόµενοι στον 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 το δηµόσιο συµφέρον και αποφασίζει να 

µην προβεί στη χορήγηση τέτοιων µέτρων, αν οι αρνητικές συνέπειες είναι περισσότερες από 

τα οφέλη τους.   

 

Συνεπώς, συνεχίζουν, ο κανόνας είναι τα προσωρινά µέτρα να δίνονται, εκτός αν 

προκύπτουν εξαιρετικές περιστάσεις.  Στην παρούσα προσφυγή όχι µόνο δεν υπάρχουν 
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τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, αλλά αν υπογραφεί η σύµβαση και στο τέλος η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφασίσει ότι ο διαγωνισµός δεν έπρεπε να 

κατακυρωθεί, τότε το κράτος θα κληθεί να πληρώσει µεγάλες αποζηµιώσεις, µε δεδοµένο και 

το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης που είναι €30 εκατοµµύρια.   

 

Επιπλέον, οι Αιτητές τονίζουν και την αναφορά του εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

η χορήγηση προσωρινών µέτρων δεν θα επιφέρει προβλήµατα στην υγεία των ασθενών.  

Αναφορικά µε µηχανήµατα, φίλτρα και γραµµές, η Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσε για ακόµα 

δύο χρόνια την υφιστάµενη προσφορά.   

 

Καταληκτικά οι Αιτητές ανέφεραν ότι τα ίδια τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης του έργου 

παραπέµπουν χρονικά πέραν του Σεπτεµβρίου, τουλάχιστον, αφού η υλοποίηση θα γίνει 

σταδιακά, η νέα µονάδα αιµοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας δεν έχει 

ολοκληρωθεί και επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή µετά την υπογραφή της σύµβασης θα 

χρειαστεί δύο µήνες για έλεγχο του µηχανολογικού εξοπλισµού που προσφέρει ο ανάδοχος.   

 

Έχουµε εξετάσει µε προσοχή τα όσα τέθηκαν ενώπιον µας, ιδιαίτερα τις θέσεις των δύο 

πλευρών αναφορικά µε την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.   

 

Σχετικό είναι το άρθρο 24(2) του Ν. 104(Ι)/2010 «Κατά την εξέταση το ενδεχόµενο λήψης 

προσωρινών µέτρων, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο (α) το εδάφιο (1), η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών 

µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο 

συµφέρον, και αποφασίζει να µην προβεί στη χορήγηση τέτοιων µέτρων, αν οι αρνητικές 

συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους».   

 

Θεωρούµε ότι η χορήγηση προσωρινών µέτρων είναι προς το δηµόσιο συµφέρον, κατά τα 

προβλεπόµενα του πιο πάνω άρθρου, αφού ενδεχόµενη µη χορήγηση τους και απόφαση της 

Αρχής για ακύρωση της ήδη υπογραφείσας σύµβασης, το κράτος θα πληρώσει µεγάλο ποσό 

αποζηµίωσης αφού η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 30 εκατοµµύρια ευρώ.  

Επιπλέον έχει αναφερθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι η χορήγηση των µέτρων δεν θα έχει 

επίπτωση στην υγεία των ασθενών και ήδη έχει εξασφαλισθεί ανανέωση υφιστάµενης 

προσφοράς για φίλτρα και γραµµές των υφιστάµενων µηχανών.   
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Ενόψει των πιο πάνω αποφασίζουµε τη χορήγηση των 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. 13.25.020.2015.094.ΗΜΥ µέχρι την 

έκδοση της τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή 

20/2016.   


