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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 19-3-2021 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Οικονόμου – Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή – Εισηγήτρια και Άννα 

Χριστοδουλάκου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 9-2-2021 (ημεροχρονολογία ανάρτησης στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προδικαστική προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 313/10-2-2021 της εταιρίας με την επωνυμία ...», νομίμως 

εκπροσωπούμενης.  

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ...», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Eπειδή, με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα 

επιδιώκει, όσον αφορά στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας «ΣΑΚΟΙ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. ...διακήρυξη, την απαλοιφή 

της τεχνικής προδιαγραφής στο ΕΙΔΟΣ …, ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, Προδιαγραφή …, υπό 

τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΑ»: Να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατόν ποσοστό 

ανάκτησης αιμοπεταλίων >97% (σελ. 34 της διακήρυξης) και την 

αντικατάστασή της με την ορθή, σύμφωνα με τον «Οδηγό για την παρασκευή, 

τη χρήση και τη Διασφάλιση των προϊόντων αίματος» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την Αιμοδοσία, EDQM, 18th έκδοση), και συγκεκριμένα στις σελίδες 266-

267 πίνακας 5C-1 («Platelet content per final unit >60 x 109»), όπου 

προβλέπει «η περιεκτικότητα αιμοπεταλίων ανά μονάδα 9α πρέπει να είναι 

>60 Χ 109», ως ακολούθως: «Να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατόν 
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ποσοστό ανάκτησης αιμοπεταλίων που να φτάνει σε >6ο Χ 109 αιμοπετάλια 

ανά μονάδα».  

2. Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 363 του 

ν.4412/2016 προβλέπεται 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 

παράβολα 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. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 5 του π.δ. 39/2017 προβλέπεται 

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 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). 
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4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής 

προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 

της εφαρμογής e-παράβολου 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 

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. Σε 

περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με 

την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την 

προδικαστική προσφυγή. 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 (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016).». 

4. Επειδή, για την εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή έχει 

κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί παράβολο ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό ..., ποσού 240,00€. 

5. Επειδή, ο ως άνω διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης 

προμήθειας «ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 

...διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής υποδιαιρείται σε τμήματα. Η συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.604,00€ 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αξία του τμήματος που αφορά στην 

προμήθεια του ΕΙΔΟΥΣ …- ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ 

ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ και για το οποίο έχει ασκηθεί η εξεταζόμενη 

προδικαστική προσφυγή έχει προϋπολογισθείσα αξία 48.000€ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ. Ωστόσο, το νομίμως οφειλόμενο παράβολο για την 

παραδεκτή άσκηση της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής ανέρχεται στο 

ποσό των 600,00€, σύμφωνα με τις προεπικληθείσες διατάξεις του άρθρου 
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363 του ν.4412/2016 και του άρθρου 5 του π.δ. 39/2017, καθόσον το ύψος 

του παράβολου σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

εξακοσίων (600) ευρώ, ακόμη και εάν η προσφυγή αφορά σε τμήμα. 

Δεδομένου ότι το κατατεθέν από την προσφεύγουσα ως άνω ηλεκτρονικό 

παράβολο είναι αξίας 240,00€ και υπολείπεται από το νομίμως οφειλόμενο εν 

προκειμένω των 600,00€, η εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή τυγχάνει 

απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα. 

6. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, με κωδικό  ..., 

ποσού 240,00€, πρέπει να καταπέσει. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

 

Ορίζει την κατάπτωση του με κωδικό ... ηλεκτρονικού παραβόλου, 

ποσού 240,00€. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 19-3-2021 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 7-4-2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 

Α/Α ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

 

 

 

 


