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Προσφυγή Αρ. 15/2011 

 
 
Μεταξύ: 
   PHADISCO LTD      
          Αιτούντων 
                     ν. 
    
   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος  
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
Αιτητές:   PHADISCO LTD 
       Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Αχιλλέα ∆ηµητριάδη, ∆ικηγόρο  
2. Ανδρέα Τσαϊλή, ∆ιευθυντή Οικονοµικών και ∆ιοίκησης  
3. Γιάννο Φωτίου, Γενικό ∆ιευθυντή Phadisco Ltd 
4. ∆αµιανό Μένεγα, Υπεύθυνο Ιατρικών Υπηρεσιών 

Pfizer  
5. Κυριάκο Μικέλλη,  Εκπρόσωπο Pfizer Κύπρου  
6. Στάθη Κοντοδήµα, Εκπρόσωπο Pfizer Ελλάς 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
       
      Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Μάρω Παπαδηµητρίου, Ανώτερη Φαρµακοποιό 
2. Έλενα Παναγιωτοπούλου, Φαρµακοποιό 

 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  6 Απριλίου, 2011 
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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. 15/2011 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την 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 αριθµό 15/2011 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του 

Ν. 104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 22/2011 µε τίτλο «Προσφορά για 

την προµήθεια Adsorbed Pneumococcal, Polysaccharide Conjugate Vaccine».  

 

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

προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενος 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.  

Συγκεκριµένα, υποστήριξε ότι εσφαλµένα η Αναθέτουσα Αρχή έθεσε ως κριτήριο 

ανάθεσης της σύµβασης την «αποκλειστικά χαµηλότερη τιµή», καθότι το κριτήριο 

της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» παρέχει τη 

δυνατότητα καλύτερης αξιολόγησης των προσφερόµενων προϊόντων. 

∆ιευκρίνισαν επίσης ότι υπέβαλαν προσφορά και παράλληλα καταχώρησαν την 

παρούσα Προσφυγή (πριν από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών) προσβάλλοντας την απόφαση/πράξη της Αναθέτουσας Αρχής να 

επιµείνει στην απόφαση της και να θέσει ως µόνο κριτήριο ανάθεσης την 

χαµηλότερη τιµή, αφού εάν δεν το έπρατταν αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα να 

απολέσουν το δικαίωµα τους να αµφισβητήσουν τον εν λόγω όρο σε 

µεταγενέστερο στάδιο. 

 

Από την πλευρά της η Αναθέτουσα Αρχή υποστήριξε ότι η επιλογή του κριτηρίου 

ανάθεσης σε κάθε διαγωνισµό, αποτελεί δικαίωµα της εκάστοτε Αναθέτουσας 

Αρχής, το οποίο σε καµία περίπτωση µπορεί να περιοριστεί. Συνεπώς, επέλεξε το 

κριτήριο της χαµηλότερης τιµής, όπως σε όλους τους προηγούµενους 

διαγωνισµούς µε το σκεπτικό ότι από τη στιγµή που ένα φάρµακο έχει άδεια 
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κυκλοφορίας και πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές, το µοναδικό 

ζητούµενο είναι πλέον η χαµηλότερη τιµή. Όσον αφορά στη χορήγηση των 

προσωρινών µέτρων, οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι η 

καθυστέρηση που θα προκληθεί θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα, καθότι τα 

αποθέµατα που διαθέτουν οι φαρµακευτικές υπηρεσίες είναι περιορισµένα, µε 

πιθανές αρνητικές συνέπειες στον εµβολιασµό παιδιών (που είναι και το 

αντικείµενο του διαγωνισµού).  

 

Έχοντας υπόψη όσα ανέφεραν οι δύο πλευρές καθώς και όλα τα ενώπιον µας 

στοιχεία καταλήγουµε στα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24(2) του Νόµου 104(Ι)/2010, κατά την εξέταση του 

ενδεχοµένου χορήγησης προσωρινών µέτρων η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες για όλα τα συµφέροντα που 

ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, και αποφασίζει να µην 

προβεί στη χορήγηση των µέτρων, αν οι αρνητικές τους συνέπειες είναι 

περισσότερες από τα οφέλη τους. Στην παρούσα υπόθεση, διαπιστώνουµε πως, 

σε περίπτωση που χορηγηθούν τα προσωρινά µέτρα, αναπόφευκτα θα 

προκληθεί καθυστέρηση στην διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης, και είναι 

ορατός ο κίνδυνος για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία µεγάλου αριθµού 

παιδιών, αν εξαντληθούν τα αποθέµατα των φαρµάκων.  

 

Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 

104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος επιβάλλουν τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων στα πλαίσια της 

παρούσας προσφυγής.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα τη µη 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. 

22/2011. 


