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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

        ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  

 

Συνήλθε στην έδρα του στις 31 Ιανουαρίου 2022 συγκροτούμενο από 

την Ελευθερία Καλαμιώτη, Μέλος Α.Ε.Π.Π., κατόπιν της με αρ. 3284/2021 

Πράξης.   

Για να εξετάσει την από 23-12-2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

Α.Ε.Π.Π. 2358/24.12.2021 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «…» (εφεξής η «προσφεύγουσα»), που εδρεύει στ.. … … 

αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα.  

Κατά του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ … (εφεξής η «αναθέτουσα 

αρχή»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της απόφασης της 18ης/19-11-

2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής.  

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «…» (εφεξής η 

«παρεμβαίνουσα»), που εδρεύει στ.. … (… αρ…) και εκπροσωπείται νόμιμα.  

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της 18ης/19-11-2021 Συνεδρίασης του 

Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο του διαγωνισμού διενεργούμενου με 

μη ηλεκτρονικά μέσα και με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA - FAN BEAM)», με την 

οποία εγκρίθηκαν τα υπ’ αρ. πρωτ. 24042/14-09-2021 και 24043/14-09-2021 

Πρακτικά αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην μειοδότρια εταιρεία και ήδη 

παρεμβαίνουσα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή.  

Με την παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της 

προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης. 

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, ποσού 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, 

την από 20-12-2021 πληρωμή στην Τράπεζα EUROBANK A.E. και την 

εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»), το 

οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 40.000,00 

ευρώ άνευ Φ.Π.Α.  

2. Η προσβαλλόμενη εκδόθηκε στο πλαίσιο του συνοπτικού 

διαγωνισμού, που διεξάγεται βάσει της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 

του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, σύμφωνα με την με αρ. … Διακήρυξη (ΑΔΑΜ … 

– καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 05-08-2021), με αντικείμενο της 

σύμβασης την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος Οστικής Πυκνότητας (DEXA-

FAN BEAM) (cpv: …), προς κάλυψη αναγκών της άνω αναθέτουσας αρχής, 

με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α. (49.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής 

προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Η προβαλλόμενη κοινοποιήθηκε στους 

ενδιαφερόμενους την 13/12/2021.  

3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπως αυτό 

ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 134 Ν. 

4782/2021, «οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) 

εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και τροποποίησης αυτών, με 

εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους».  

4. Επειδή, με το άρθρο 134 Ν. 4782/2021 η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της 

ΑΕΠΠ διευρύνθηκε, καταλαμβάνοντας όλες τις διαφορές που προκύπτουν 

κατά τη διαδικασία ανάθεσης και τροποποίησης συμβάσεων του Ν. 

4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 

περί απευθείας ανάθεσης, ήτοι εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000,00 ευρώ 

όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών, όπως η προκείμενη.  
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5. Επειδή, η έναρξη ισχύος του άρθρου 134 Ν. 4782/2021 μετατέθηκε, 

δυνάμει του άρθρου 57 παρ. 1 περ. ε’ του Ν. 4825/2021 για την 1η/3/2022. Ως 

εκ τούτου, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ εξακολουθεί να καταλαμβάνει, 

μέχρι την 1η/3/2022, διαφορές από ανάθεση συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας 

άνω των 60.000,00 κατ’ άρθρο 345 Ν. 4412/2016, όπως αυτό ίσχυε πριν την 

τροποποίησή του με τον Ν. 4782/2021. Επομένως, η άνω διάταξη δεν είναι 

εφαρμοστέα κατά τον χρόνο άσκησης της κρινόμενης προδικαστικής 

προσφυγής, αλλά παραμένει ισχύουσα κατά τον τρέχοντα χρόνο η διάταξη 

του άρ. 345 Ν. 4412/2016 ως είχε προ του Ν. 4782/2021, η οποία ορίζει ως 

γενικό κατώφλι εφαρμογής του ΒΙΒΛΙΟΥ IV N. 4412/2016 την εκτιμώμενη 

άνευ ΦΠΑ αξία της διαδικασίας ύψους άνω των 60.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ. 

Συνεπώς, αφενός η διαφορά δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, 

αφετέρου δεν υπάγεται εν γένει στις ρυθμίσεις προδικαστικής προστασίας του 

ΒΙΒΛΙΟΥ ΙV N. 4412/2016 και δεν προβλέπεται κατά νόμο προδικαστική 

προσφυγή στο πλαίσιο αυτής.  

6. Επειδή, η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται λόγω του αντικειμένου 

της στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εκτιμώμενη 

άνευ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης και της όλης διαδικασίας της άνω Διακήρυξης 

(και όχι τυχόν τμήματος αυτής) είναι μικρότερη του ποσού των 60.000,00 

ευρώ (ήτοι 40.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.), οι διαφορές που γεννώνται κατά 

τη διαδικασία ανάθεσής της δεν υπάγονται, σύμφωνα με την ανάπτυξη που 

προηγήθηκε, στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV. Ως εκ τούτου, η ΑΕΠΠ 

είναι καθ’ ύλην αναρμόδια να εξετάσει την υπό κρίση Προσφυγή.  

7. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

8. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 Ν. 4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.  

Ορίζει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2022 και εκδόθηκε στις 21 

Φεβρουαρίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

  

Το Μέλος       Η Γραμματέας  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ   ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

                                                                           α/α  ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ  

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 


