
Άρθρο 127

Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων «με εκτιμώμενη

αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.) - Παράβολο [6]

1.Για δημόσιες συμβάσεις «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» [7]

(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.

«Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού

διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία

υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» [8]

2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η

οποία  μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  376  παράγραφος  11.  Στην

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Γ ια 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 ή μερικώς

δεκτή  από  το  αποφασίζον  διοικητικό  όργανο.  Στις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής

τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης

γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. [2]

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. 13.08.2016: Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού

συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών».

[2]  Η  παρ.  2,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  περίπτ.  33  του  άρθρου  22  του  Ν.  4441/16  (ΦΕΚ

227/06.12.2016 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 33 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ

171/13.11.2017 τεύχος Α').

[3] Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 376 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), όπως

αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'):

"12.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  αα'  της  περίπτωσης  β',  της
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υπουποπερίπτωσης βββ'  της  υποπερίπτωσης ββ'  της  περίπτωσης β'  καθώς 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.«Ειδικά για τις συμβάσεις

άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ

του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.»."

[4] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3015/08.05.2017 (Οδηγία 19): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

[5] Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/16 (ΦΕΚ 240/22.12.2016 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου

54 του Ν. 4465/17 (ΦΕΚ 47/04.04.2017 τεύχος Α'), την παρ. 17 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ

74/19.05.2017 τεύχος Α'), την παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν. 4478/17 (ΦΕΚ 91/23.06.2017 τεύχος Α')

και αντικαταστάθηκε αναδρομικά από 26.06.2017 με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4487/17 (ΦΕΚ

116/09.08.2017 τεύχος Α'): "7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές

που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/

αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα

άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:

α) για τις δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μετά την 26η

Ιουνίου 2017,

β)  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  και  τις  δημόσιες  συμβάσεις  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώ μενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)

ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά,

μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις

του ν. 3886/2010 (Α' 173). Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή

ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως

ισχύει κάθε φορά,

γ)  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  και  τις  δημόσιες  συμβάσεις  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)

ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του

παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές

εφαρμόζεται  το  άρθρο  127,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  376  παράγραφος  12  του  παρόντος.  Τα

προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2

περίπτωση α' του ν. 4413/2016 (Α' 148), όπως ισχύει κάθε φορά."

[6]  Ο  τίτλος  του  άρθρου  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  30  του  άρθρου  107  του  Ν.  4497/17  (ΦΕΚ

171/13.11.2017 τεύχος Α').
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[7] Η εντός εισαγωγικών φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του

άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

[8] Το εντός εισαγωγικών δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 107

του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

[9] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 588/29.01.2018 (Οδηγία 19) (2η Έκδοση ): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)

και  235  (ΒΙΒΛΙΟ  ΙΙ)  του  Ν.  4412/2016  (Α  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

[10]   Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  1250/28.02.2018:  «Εναρξη  ισχύος  των  διατάξεων  του  Βιβλίου  IV  του  ν.  4412/2016  για

δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με

εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια

των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν"
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