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 Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 36/2009
 

 
 
 
Μεταξύ: 
   MEDISELL COMPANY LIMITED 
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:    MEDISELL COMPANY LIMITED  
 Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1. κο Κίκη Μακρίδη, ∆ικηγόρο 
2. κο Ανδρέα Παπαλοΐζου, Εκπρόσωπο αιτούσας εταιρείας 
3. κο Μιχάλη Μαλακτό, Εκπρόσωπο αιτούσας εταιρείας 

 
 

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

1.  κα Μαρία Μιχαήλ, Λειτουργό Τοµέα Προσφορών   
2.  κα Ελένη Κυριάκου, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης  
3.  κα Αρετή Ζαβρού, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης    

 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  12 Μαΐου, 2009 
----------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ   
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 36/2009, ΗΜΕΡ. 8.5.2009, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  Σ.Υ. 57/2008. 
   
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 8 Μαΐου, 2009 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 τους όρους του ∆ιαγωνισµού αρ. Σ.Υ. 57/2008 για την 

«Προµήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία, Υποστήριξη και Συντήρηση Συστηµάτων για τη 

∆ιεκπεραίωση Βιοχηµικών Αναλύσεων στα Κρατικά Νοσοκοµειακά Εργαστήρια και στο 

Στρατιωτικό Νοσοκοµειακό Εργαστήριο (ΣΝΕ 106) µε τη µέθοδο του ∆ανεισµού». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή υποστήριξε τη µη παράταση της 

ισχύος του προσωρινού µέτρου επικαλούµενη µόνο λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

Υποστήριξε συγκεκριµένα ότι το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της καθυστέρησης 

υποβολής των προσφορών θα είναι µεγάλο αφού θα έχει σαν αποτέλεσµα να 

παρεµποδίζεται για σηµαντικό χρονικό διάστηµα ο στόχος για αποτελεσµατικότερη 

διεξαγωγή βιοχηµικών αναλύσεων στα κρατικά νοσοκοµειακά εργαστήρια.  

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε προς υποστήριξη των θέσεων του, ότι υιοθετεί τα 

όσα καταγράφει στο έντυπο της Αίτησης του περί πιθανολόγησης της παράβασης του 

ισχύοντος δικαίου και ότι η λήψη προσωρινού µέτρου είναι απαραίτητη για να 

αποτραπεί περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών. Περαιτέρω, υποστήριξε ότι 

η Αναθέτουσα Αρχή καθυστέρησε τη διαδικασία προκήρυξης της συγκεκριµένης 

προσφοράς και συνεπώς δε νοµιµοποιείται σε αυτό το στάδιο επικαλούµενη το δηµόσιο 

συµφέρον να ενίσταται στην παράταση του προσωρινού µέτρου. 

 

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές 

καταλήγει στα ακόλουθα:  
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1. Κρίνουµε ότι ευσταθεί η εισήγηση των Αιτητών ότι πιθανολογείται σοβαρά η 

παράβαση του ισχύοντος δικαίου και όσον αφορά τη ζηµιά, κρίνουµε ότι το µέτρο είναι 

αναγκαίο για να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών 

δεδοµένου ότι σε περίπτωση που δεν παραταθεί το µέτρο και εκπνεύσει η προθεσµία 

για υποβολή των προσφορών, δεν θα παρέχεται σ’ αυτούς η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς.  

 

2. Με δεδοµένο το µικρό χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 

ενώπιον µας και του γεγονότος ότι δεν έχουµε πεισθεί για το επείγον της ολοκλήρωσης 

της υποβολής των προσφορών στον υπό κρίση ∆ιαγωνισµό, κρίνουµε ότι η παράταση 

του προσωρινού µέτρου δεν θα επηρεάσει σοβαρά και σε δυσανάλογο βαθµό το 

δηµόσιο συµφέρον από το συµφέρον των Αιτητών.   

 

Ενόψει όλων των πιο πάνω, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι συντρέχουν 

οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν. 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

16(Ι)/2006, και δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

36/2009. 


