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Μεταξύ: 
 IACOVOU – PAPAELLINAS JOINT VENTURE     
 
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
   ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:  IACOVOU – PAPAELLINAS JOINT VENTURE  
            Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Έλενα Μιχαήλ, ∆ικηγόρο 
2. Μάρκο-Γρηγόρη ∆ράκο, ∆ικηγόρο  

 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   

1. Ανδρέας Γεωργίου, Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό 
2. ∆έσποινα Μαντζουράνου,  Βοηθό Γραµµατειακό  

     Λειτουργό 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 7/2010, ΗΜΕΡ. 8.1.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
Σ.Υ. 29/08.  

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 8 Ιανουαρίου, 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 πράξη της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό 

αρ. Σ.Υ. 29/08, για τη δηµιουργία «Ακτινοθεραπευτικού/Ογκολογικού Κέντρου στο Νέο 

Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού µε τη µέθοδο «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση» 

περιλαµβανοµένης της προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

έχουν ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου επικαλούµενοι λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος καθότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία της 

αξιολόγησης θα οδηγήσει σε καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.  Αυτό 

συνεπάγεται και ταλαιπωρία των πολιτών για µετάβαση στο µοναδικό Ογκολογικό 

Κέντρο που υπάρχει και βρίσκεται στη Λευκωσία.  

 

Οι δικηγόροι των Αιτητών υποστήριξαν ότι οι σύντοµες διαδικασίες που ακολουθεί η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δεν θα καθυστερήσουν ουσιωδώς την υλοποίηση του 

αντικειµένου της σύµβασης.  Εξάλλου η προσφυγή αυτή αφορά όρους του διαγωνισµού 

και τυχόν επιτυχία της, χωρίς να έχει ανασταλεί η διαδικασία αξιολόγησης και λήψης 

τελικής απόφασης, δεν θα προσφέρει κανένα όφελος στους Αιτητές και δεν θα δώσει την 

ευκαιρία στην Αναθέτουσα Αρχή να λάβει οποιοδήποτε διορθωτικό µέτρο. 

 

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

αφού µελέτησε τα σχετικά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της αποφάσισε τα εξής: 
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Η Ιεραρχική Προσφυγή που συνοδεύει την παρούσα Αίτηση για Λήψη Προσωρινού 

Μέτρου προσβάλλει την πράξη της Αναθέτουσας Αρχής να τροποποιήσει συγκεκριµένο 

όρο των εγγράφων του διαγωνισµού.  Η τροποποίηση αυτή πραγµατοποιήθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή στις 18 ∆εκεµβρίου, 2009 ενώ οι προσφορές είχαν υποβληθεί στις 17 

Ιουλίου, 2009.  Σηµειώνουµε επίσης ότι ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 9 Ιανουαρίου, 2009.  Με βάση αυτά τα δεδοµένα, από 

τη µια η πράξη της Αναθέτουσας Αρχής συνιστά εκ πρώτης όψεως πιθανολόγηση 

παράβασης του ισχύοντος δικαίου και από την άλλη το γεγονός ότι ο διαγωνισµός 

προκηρύχθηκε εδώ και ένα χρόνο από µόνο του αντικρούει τον ισχυρισµό της 

Αναθέτουσας Αρχής για τη βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος λόγω καθυστέρησης 

υλοποίησης του έργου. 

      

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, 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 ο µικρός χρόνος που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της δεν µπορεί να επηρεάσει 

σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του έργου και κατ΄ επέκταση 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 

7/2010. 


