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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 8 Μαρτίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Σταυρούλα Κουρή Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου- Εισηγήτρια και 

Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 7-2-2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 267/26-2-2019 

προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», με δ.τ. 

«...», νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Κατά του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ...- Γ.Ν«...» 

και των όρων της με αριθ. 18/15 Διακήρυξης με την οποία προκηρύχθηκε 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ», για τις ανάγκες του ΠΑ.Γ.Ν…, προϋπολογισμού 

715.000,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επτακοσίων δέκα πέντε 

χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(ΕΣΗΔΗΣ…). 

 Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα 

Σωτηροπούλου. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή με την  υπό κρίση Προσφυγή, η οποία κατετέθη την 

7/2/2019 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την 13-2-2019 η αναθέτουσα αρχή προέβη 
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στην προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της 

υπό εξέταση προσφυγής στους λοιπούς ενδιαφερόμενους με μήνυμα μέσω 

του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού,  η προσφεύγουσα επιδιώκει να 

ακυρωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές με Αύξοντες Αριθμούς 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 27, 28, 33, 40, 42, 62, 63, 64, 65 και 66 που αφορούν στα είδη του 

Πίνακα Ειδών, με α/α 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 33, 40, 42, 62, 63, 64, 

65 και 66 αντίστοιχα της διακήρυξης και να επαναδιατυπωθούν αυτές 

σύμφωνα με την προτεινόμενη από την προσφεύγουσα διατύπωση.  

2. Επειδή το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ...- Γ.Ν 

«…», με την υπ’ αρ. ... διακήρυξή του, ως αναθέτουσα αρχή προκήρυξε 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ», για τις ανάγκες του, προϋπολογισμού 715.000,01€ 

(επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

576.612,91€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές 

είτε για το σύνολο των ειδών είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, 

στο σύνολο όμως της κατ’ είδους προκηρυχθείσας ποσότητας και σε καμία 

περίπτωση για μέρος μόνο της κατ’ είδους ζητούμενης ποσότητας. Το πλήρες 

κείμενο της Διακήρυξης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα στις 19 Δεκεμβρίου 

2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό 

…, αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων / 

ΚΗΜΔΗΣ στις 30/1/2019 λαμβάνοντας ΑΔΑΜ …  2019-01-30 και αυθημερόν 

καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου έλαβε το 

Συστηµικό Αριθµό…. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

ορίστηκε αρχικά η 08-3-2019 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 15.00μ.μ. και 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 12-3-2019, ημέρα 

Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. Εντούτοις, με την με αρ. 71/25-2-2019 απόφαση του 

Διοικητή αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών, η οποία ορίστηκε για την 25-4-2019 και της ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η οποία ορίστηκε για την 30-4-

2019. 

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του 
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αντικειμένου του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 4412/2016, η δε Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της 

Διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 

39/2017 και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως και κατά χρόνο 

αρμόδια, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 

περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ. 1, 66 παρ. 1, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Επειδή, η υπό κρίση  Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα, καθόσον κατατέθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα 

άρθρα 361 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (γ) του Π.Δ. 

39/2017, και συγκεκριμένα κατετέθη την 7/2/2019 στο διαδικτυακό τόπο του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

5. Επειδή, η Προσφεύγουσα με προφανές έννομο συμφέρον ασκεί 

την υπό κρίση Προδικαστική της Προσφυγή ως ενδιαφερόμενη να της 

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση. 

6. Επειδή, στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. 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 τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της 

προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) 

ευρώ. 2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το 

ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 

τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 

προσφυγή. 3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του 

ποσού του παραβόλου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό 

διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 4. Με τον Κανονισμό 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο 

τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος 
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απόδειξης της είσπραξής του. 5. Το παράβολο του παρόντος άρθρου 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής».  

7.  Επειδή, το άρθρο 5 του Π.Δ. 39/2016 προβλέπει ότι: «1. Για το 

παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 

προσφεύγοντα παράβολο 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 παράβολου 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 Αριθμός απόφασης: 440/2018 5 αξία της, για το 

παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται 

παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016). 2. 

Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του 

παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της 

σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 

363 παρ. 2 ν. 4412/2016). 3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και 

κατώτατα όρια του ποσού του παράβολου μπορούν να αναπροσαρμόζονται 

με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών 

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 

3 ν. 4412/2016). 4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της 

προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται 

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eπαράβολου στη διαδικτυακή πύλη της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο 

του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της 

είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο 

προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού 

έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής 

πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
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Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την 

ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του 

ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 5. ……». 9. 

Επειδή, όπως ορίζεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016 : «Η επιβολή 

παραβόλου κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η άσκηση 

αστήρικτων και παρελκυστικών προσφυγών». Ειδικότερα, μια οικονομικής 

φύσεως επιταγή συνιστά μέτρο ικανό να αποτρέψει την καταχρηστική άσκηση 

μέσων προσφυγής και να εγγυηθεί σε όλους τους πολίτες, χάριν της ορθής 

απονομής της δικαιοσύνης, την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκδίκαση των 

ενδίκων προσφυγών τους (βλ. κατ’ αναλογίαν, προτάσεις του γενικού 

εισαγγελέα N. Jääskinen στην υπόθεση Orizzonte Salente c-61/14, EU: 2015: 

307, σημείο 37). Επομένως, η βούληση του νομοθέτη είναι να καταβάλλεται 

ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό με έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου λόγω 

της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας κατ΄ αποκλειστικό τρόπο μέσω 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στόχευση, του νομοθέτη ήταν η αποτροπή της 

καταχρηστικής άσκησης προδικαστικών προσφυγών, οι οποίες θα δύναντο να 

παρακωλύσουν επί μακρόν τις διαγωνιστικές διαδικασίες ως προς την 

υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων, δοθέντος του ανασταλτικού 

αποτελέσματος των άρθρων 364 του Ν. 4412/2016 και 6 του Π.Δ. 39/2017. 

8. Επειδή σύμφωνα με τη ρητή γραμματική διατύπωση των ως 

άνω διατάξεων ορίζεται ότι για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής, καταβάλλεται από τον προσφεύγοντα e-παράβολο κατά την 

κατάθεση της προσφυγής κι εντός της αποκλειστικής προθεσμίας άσκησής 

της, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. 

9. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου της υπό κρίση 

υπόθεσης προκύπτει ότι  για την άσκηση της κρινόμενης Προδικαστικής 

Προσφυγής oυδόλως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο και τα 

συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα (έκδοσης, πληρωμής και δέσμευσης 

αυτού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 363 του Ν.4412/2016 και του 

άρθρου 5 του Π.Δ. 39/2017 . Κατά συνέπεια απαράδεκτα ασκείται ενώπιον 

της ΑΕΠΠ η εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή. 
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10. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η εξέταση των 

ουσιαστικών λόγων που προέβαλε η προσφεύγουσα εταιρεία. 

11. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 8-3-2019 και εκδόθηκε την 12-3-2019 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

          Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας 

 

    Κουρή Σταυρούλα                               Ανθούλα Νικολαΐδου 

 


