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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 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. 30/2013, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Σ.Υ. 33/12. 
   
 
Η παρούσα εξέταση αφορά τη 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 αρ.  30/2013 που καταχωρήθηκε στην 

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

το ∆ιαγωνισµό αρ.  Σ.Υ. 33/12 µε τίτλο «Προµήθεια Συστήµατος για στήριξη της 

σπονδυλικής στήλης/σπονδυλοδεσία για τις ανάγκες του νευροχειρουργικού τµήµατος 

του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας». 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµερ. 5.7.2013 πληροφόρησε την Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών ότι «το Συµβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Υγείας σε συνεδρία 

του ηµεροµ. 12.6.2013 αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στην εταιρεία Α. 

PAPAETIS MEDICAL CO. LTD.  Κατά τη διάρκεια ελέγχου του φακέλου της εν λόγω 

προσφοράς από τον υπεύθυνο λειτουργό έγινε αντιληπτό ότι εκ παραδροµής δεν 

ζητήθηκε παράταση ισχύος της προσφοράς όταν αυτή έφθανε στη λήξη της, δηλαδή στις 

22.1.2013.  Παρακαλώ όπως θεωρήσετε την Προσφυγή µε αρ. 30/2013 ως µη γενόµενη 

αφού µε τα νέα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί δεν υπάρχει αντικείµενο για 

εκδίκαση».  

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση 

προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενη 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.   

 

Σχολιάζοντας το περιεχόµενο της πιο πάνω επιστολής της Αναθέτουσας Αρχής σηµείωσε 

ότι σε αυτήν γίνεται απλή αναφορά στο γεγονός ότι ο διαγωνισµός έχει λήξει χωρίς να 

υπάρχει οποιαδήποτε δέσµευση από την Αναθέτουσα Αρχή για ανάκληση της απόφασής 

της για κατακύρωση στην επιτυχούσα.  Συνεπώς επέµεινε στη χορήγηση προσωρινών 

µέτρων και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του ζητήµατος που έχει δηµιουργηθεί µετά 

την κατάθεση των διοικητικών φακέλων στην Αναθεωρητική Αρχή Προφορών για την 
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εξέταση της Προσφυγής, όταν θα έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και τις 

προθέσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τον περαιτέρω χειρισµό της υπόθεσης. 

 

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 τη 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. Σ.Υ. 33/2012 µέχρι την έκδοση 

τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 30/2013. 


