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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ
Δικηγόρος

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623,

τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidisl@otenet.gr

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 και ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ.

I. Πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016

Α. Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.)

Με τις διατάξεις του άρθρου 127 προβλέπονται τα εξής:

((1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου».

Β. Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) αλλά κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235.

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος ή σταδίου της διαδικασίας (έγγραφης ή 
ηλεκτρονικής) σύναψης δημόσιου έργου (κατ’ άρθρο 98), δημοσίων συμβάσεων μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατ' άρθρο 99) και δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (κατ' άρθρο 100) χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 (όπως προκύπτει από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 12 του 
άρθρου 376, σύμφωνα με την οποία «Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 
379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 98, των 
υποπεριπτώσεων α ά  της περίπτωσης β', της υποπερίπτωσης βββ’ της υποπερίπτωσης ββ' της 
περίπτωσης β 'καθώ ς και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων»).

Επομένως, η ένσταση ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και έως πέντε (5) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όταν προσβάλλεται η 
διακήρυξη ή η πρόσκληση. Με την κατάθεση της ένστασης καταβάλλεται παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το 
οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή. Η επί της 
ενστάσεως απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η άπρακτη πάροδος της 
1 Οήμερης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της ένστασης.
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Γ. Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων των άρθρων 
5 και 235.

Δεν ττροβλέττεται η άσκηση ένστασης αλλά κάθε ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι θίγεται από 
παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής δικαιούται να 
ασκήσει, εντός δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία οφείλει να αποφανθεί 
αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής.

Για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

II. Πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την 1η Ιανουαρίου 2017

Α. Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.)

Ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 127.
Β. Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 360 -  367, σύμφωνα με τις οποίες:

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση 
του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει κατ' αυτής προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η προσφυγή 
κατατίθεται ηλεκτρονικά.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως, γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του 
παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 
προϋπολογισθείσα αξία της κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. Το 
παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής.
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