ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του Βιβλίου IV «Έννομη προστασία » Ν.4412/16

Μέχρι
26/6/2017

Με το άρθρο 50 Ν.4446/2016 είχαν αντικατασταθεί οι παρ 7 και 8 του άρθρου 379
Ν.4412/16, με συνέπεια τη μετάθεση του χρόνου
ισχύος του Βιβλίου IV «Έννομη
Προστασία κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων» Ν.4412/16 (άρθρα 345-374 ) , την
31-3-2017 ( αντί 1-1-2017 όπως προβλεπόταν αρχικά )
Στη συνέχεια με τη παρ 2 του άρθρου 54 Ν.4465/17 τροποποιήθηκαν εκ νέου οι παρ 7
και 8 του άρθρου 379 Ν.4412/16, με συνέπεια τη μετάθεση του χρόνου ισχύος του Βιβλίου
IV «Έννομη Προστασία κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων» Ν.4412/16 (άρθρα 345374), την 31-5-2017 (αντί 31-1-2017), ενώ με το αρθ. 47 παρ. 17 Ν. 4472/17
τροποποιήθηκαν οι ίδιες παράγραφοι και η έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV μετατίθεται για την
26-6-2017.
Η ανωτέρω μετάθεση του χρόνου ισχύος του Βιβλίου IV Ν.4412/16, έχει ως συνέπεια ότι
μέχρι 26-6-2017 για την υποβολή των ενστάσεων για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες
κάτω των ορίων, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 127 Ν.4412/16.

Κ. Χρονοπούλου- Δικηγόρος
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ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Παράταση του χρόνου ισχύος των διατάξεων του Ν.3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων»

Μέχρι
26/6/2017

Με τη παρ 1του άρθρου 34 Ν.4445/2017 είχε αντικατασταθεί η παρ 11 του
άρθρου 379 Ν.4412/16, με συνέπεια τη παράταση του χρόνου ισχύος των
διατάξεων του Ν.3886/10 μέχρι 31-3-2017

Στη συνέχεια με τη παρ 3 του άρθρου 54 Ν.4465/17 τροποποιήθηκε εκ νέου η
παρ 11 του άρθρου 379 Ν.4412/16, με συνέπεια τη παράταση του χρόνου ισχύος
των διατάξεων του Ν.3886/10 μέχρι την 31-5-2017 (αντί 31-1-2017), ενώ
με το αρθ. 47 παρ. 17 Ν. 4472/17 τροποποιήθηκαν οι ίδιες παράγραφοι και η
έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV μετατίθεται για την 26-6-2017.

Κ. Χρονοπούλου- Δικηγόρος
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Έννομη προστασία μέχρι 26-6-2017

Για συμβάσεις
κάτω των ορίων


• Άρθρο 127 & § 7, 8 άρθρου 379
Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 50 Ν.4446/16, την παρ 2 του
άρθρου 54 Ν.4465/17 και την παρ. 17
αρθ. 47 Ν. 4472/17.

Ασκείται ένσταση του άρθρου 127 κατά πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής

 Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται 5 ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 Ασκείται ένσταση του άρθρου 127 και κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης (λχ. απόφαση

οικονομικής επιτροπής κατακύρωσης

του αποτελέσματος η

κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου).
 Η προθεσμία άσκησής της είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 Οι ως άνω ενστάσεις αφορούν τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων (ήτοι για
συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών με εκτιμώμενη αξία μέχρι 209.000 € προ ΦΠΑ και
για συμβάσεις έργων με εκτιμώμενη αξία 5.225.000 προ ΦΠΑ – για μη κεντρικές κυβερνητικές
αρχές όπως εν προκειμένω οι ΟΤΑ) σύμφωνα με το άρθρο 376 § 12. Ν.4412/16
 Παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 227 επ. Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») βάσει των

οποίων ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή και αίτηση θεραπείας ενώπιον του Σντονιστή της
3
Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Κ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Έννομη προστασία μέχρι 26-6-2017

Συμβάσεις
άνω των ορίων

Ασκείται προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής και
παρέχεται δικαστική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10.

Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Κ.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Για το παραδεκτό της ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16,
απαιτείται κατάθεση παράβολου υπέρ του δημοσίου.
Το ποσό του παράβολου ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσας ( χωρίς Φ.Π.Α ) αξίας της σύμβασης, για συμβάσεις
κάτω των 60.000€
Ειδικά για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων και άνω
των 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α ,το ύψος του παράβολου υπέρ του
Δημοσίου
δεν υπερβαίνει τα 600€ ( παρ. 3 του άρθρου 46
Ν.4447/16.)

Κ.Χρονοπουλου Δικηγόρος
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