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Η 

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

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 11 Νοεμβρίου 2020, με την εξής 

σύνθεση: Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος και Αγγελική 

Πουλοπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 30-03-2020 Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 1401/02-10-2020 της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό 

τίτλο «…» ή «…» ή «…», νομίμως εκπροσωπούμενης (εφεξής «πρώτη 

προσφεύγουσα»).  

Κατά της αναθέτουσας αρχής «… (…)», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση Προσφυγής κατεβλήθη το 

κατ’ άρθρο 5 ΠΔ 39/2017 και άρθρο 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. ...  

και ποσού 600,00 ευρώ. 

2. Επειδή,  η υπό κρίση προσφυγή κατατέθηκε από την 

προσφεύγουσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 30.03.2020 πλην όμως χρεώθηκε στο 

κρίνον 1ο Κλιμάκιο στις 02.10.2020 και πήρε ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1401/02.10.2020. 

Επομένως, παρελθούσης της προθεσμίας των 60 ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ έως και την ημερομηνία χρέωσης στο κρίνον 

Κλιμάκιο, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής. 

3. Επειδή, το άρθρο 5 παρ.5 του ΠΔ 39/2017 ορίζει ότι «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).». 
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4. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να επιστραφεί το παράβολο 

με αρ. ...  και ποσού 600,00 ευρώ στην προσφεύγουσα 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ορίζει την επιστροφή του με αρ. ...  και ποσού 600,00 ευρώ 

παραβόλου στην προσφεύγουσα 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 11-11-2020 και εκδόθηκε στις 11-11-

2020. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


