
 
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ. 24820, 1304 Λευκωσία 

Τηλ: 22445100, Φαξ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy 
 
 
 

 
 Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 14/2010 
 

 
 
Μεταξύ: 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ 

        Αιτούντων 
                          ν. 
 
 
   ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
        Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

Αιτούντες:  ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ 

 
 
 Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Κατερίνα Λιασίδου, ∆ικηγόρο 
2. Θύρσο Ποσπορή,  ∆ιευθυντής 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

1.   Ειρήνη Χατζηχαραλάµπους, Γιατρό 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  4 Φεβρουαρίου, 2010 
------------------------------------------------------------- 
 



2 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 14/2010, ΗΜΕΡ. 2.2.2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Γ. Τ. 161/09. 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το 

οποίο εκδόθηκε την 2α Φεβρουαρίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών ασκούσα τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) 

του άρθρου 56 του Ν. 101(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006 στα 

πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το ∆ιαγωνισµό αρ. Γ.Τ. 161/09 µε τίτλο 

«Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εξετάσεων µαγνητικής 

τοµογραφίας για περίοδο 1 χρόνου» και να προχωρήσει στην προκήρυξη του 

∆ιαγωνισµού µε αρ. Γ.Τ.13/2010.  

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής 

ανέφερε ότι έχει ένσταση στην παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου 

καθότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή του αιτήµατος θα είναι 

σοβαρότερες από την ωφέλεια των Αιτητών. Το αντικείµενο των ∆ιαγωνισµών 

αφορά εξετάσεις µαγνητικής τοµογραφίας σε παιδιά, οι οποίες δεν µπορούν να 

διενεργηθούν στο Γενικό Νοσοκοµείο.  Ως εκ τούτου, το δηµόσιο συµφέρον 

επιτάσσει όπως ο ∆ιαγωνισµός µε αρ.  Γ.Τ.13/2010 ολοκληρωθεί το συντοµότερο 

δυνατόν, µε δεδοµένη τη καθυστέρηση που υπήρξε λόγω δύο άλλων 

προσφυγών αναφορικά µε το ίδιο θέµα. 

 

Η δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα 

πρέπει να εκδώσει µέτρο για την αναστολή της διαδικασίας περαιτέρω 

προώθησης και εξέτασης του ∆ιαγωνισµού Γ.Τ. 13/2010 µέχρι την έκδοση 

τελικής απόφασης της ΑΑΠ επί της Ιεραρχικής Προσφυγής µε αρ. 14/2010.  Επί 

τούτου επικαλέστηκε σοβαρή πιθανολόγηση παραβίασης του ισχύοντος δικαίου, 

αφού η Αναθέτουσα Αρχή δεν επανεξέτασε τις προσφορές σχετικά µε το 

∆ιαγωνισµό Γ.Τ. 161/2009 µετά από τις ακυρωτικές αποφάσεις της ΑΑΠ στις 

ιεραρχικές προσφυγές 93/2009 και 101/2009 αλλά προχώρησε στην ακύρωση 

του ∆ιαγωνισµού και την προκήρυξη νέου. Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι το 

παρόν µέτρο είναι αναγκαίο ώστε να αποτραπεί περαιτέρω ζηµιά των 
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συµφερόντων των Αιτητών καθότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν µέρος στο 

∆ιαγωνισµό 13/2010 στηριζόµενοι στο δόγµα της επιδοκιµασίας και 

αποδοκιµασίας.  Τέλος, όσον αφορά στο δηµόσιο συµφέρον, υποστήριξε ότι 

αυτό δεν θα πληγεί από την αναστολή της διαδικασίας εφόσον οι ανάγκες του 

δηµοσίου για µαγνητική τοµογραφία θα µπορούν να εξυπηρετούνται προσωρινά 

χωρίς την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού.  

 

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε όσα λέχθηκαν από τις δύο 

πλευρές, και αφού µελέτησε τα σχετικά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της 

καταλήγει στα ακόλουθα: 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµέρωσε τους Αιτητές αναφορικά µε την απόφαση της για 

ακύρωση του ∆ιαγωνισµού Γ.Τ 161/2009 µε επιστολή της ηµεροµηνίας 15.1.10. 

Στην εν λόγω επιστολή γίνεται επίσης αναφορά από την Αναθέτουσα Αρχή, ως 

όφειλε, στις διαθέσιµες στους προσφοροδότες θεραπείες σε περίπτωση που 

διαφωνούν µε τη σχετική απόφαση της.  Εντούτοις, προχώρησε στην προκήρυξη 

του ∆ιαγωνισµού Γ.Τ. 13/2010 πριν από τη λήξη της προθεσµίας για 

καταχώρηση ιεραρχικών προσφυγών ενώπιον της ΑΑΠ µε αποτέλεσµα να 

καθίσταται ορατός πλέον ο κίνδυνος µε ενδεχόµενη επιτυχία της παρούσας 

Ιεραρχικής Προσφυγής και κατά συνέπεια αναβίωση του ∆ιαγωνισµού Γ.Τ. 

161/2009, να υπάρχουν ταυτόχρονα σε ισχύ δύο διαγωνισµοί µε το ίδιο 

αντικείµενο.  

 

Το άρθρο 56(8) του Νόµου 101(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

16(Ι)/2006 προσδιορίζει σαφώς τις εξουσίες της ΑΑΠ κατά την έκδοση και 

παράταση προσωρινού µέτρου αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης σχετικής µε τη διαδικασία 

ανάθεσης καθώς και την υπογραφή της σύµβασης. Με δεδοµένα τα γεγονότα 

όπως έχουν παρατεθεί πιο πάνω, είναι σαφές ότι οι ενέργειες της Αναθέτουσας 

Αρχής που ακολούθησαν την ακύρωση του πρώτου ∆ιαγωνισµού και αφορούν 

τον δεύτερο ∆ιαγωνισµό εκφεύγουν των εξουσιών της ΑΑΠ για κρίση και 

αναθεωρητικό έλεγχο. Κατά συνέπεια η ΑΑΠ αδυνατεί να επέµβει µε 

οποιοδήποτε τρόπο στα πλαίσια της παρούσας αίτησης για παράταση του 
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προσωρινού µέτρου, εξουσία που ενδεχοµένως να εµπίπτει στις αρµοδιότητες 

άλλων οργάνων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

 

Ενόψει όλων των πιο πάνω η ισχύς του προσωρινού µέτρου που εκδόθηκε στις 2 

Φεβρουαρίου 2010 δεν µπορεί να παραταθεί µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης 

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής αρ. 

14/2010 και ως εκ τούτου τερµατίζεται.  


