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                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

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

                                                          1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ    

  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  9/2017 

Του 1ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Της ΑΕΠΠ 

 

 

Αποτελούμενου από την προεδρεύουσα και εισηγήτρια, Ειρήνη Αψοκάρδου και τα 

μέλη Χρυσάνθη Ζαράρη και Ευαγγελία Μιχολίτση επί της συζήτησης της με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 21/09.08.2017, Ειδ. Αριθ. Κατ. I/4/09.08.2017 Προδικαστικής 

Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία  « ……………..», που εδρεύει στην ………, 

οδός ……., Τ.Κ. …... 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 353, 355, 360-367 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016), όπως ισχύει,  

β) των άρθρων 6-9 και 12-14 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017), 

2. Την κατάθεση της από 31.07.2017 (με ημερομηνία  καταχώρησης στο διαδικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού την 31.07.2017),  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 

21/09.08.2017, Ειδ. Αριθ. Κατ. I /4/09.08.2017  και χρέωσής της στο 1ο Κλιμάκιο με το 
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από 10.08.2017 ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Γραμματείας του 1ου 

Κλιμακίου,  Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας της εταιρείας με την επωνυμία 

«……….» και με Αναθέτουσα Αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Αιγιαλείας, η οποία στρέφεται κατά όρων της Διακήρυξης με αριθμό 3340/08-07-

2017 του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης – τηλεελέγχου –

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και 

εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου» (CPV 32441100-7 

«Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας 

και ελέγχου), διάρκειας 20 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.289.658,00 € άνευ ΦΠΑ. 

3.Την με αρ. Πρωτ./Oικ./124/18.8.2017 Πράξη 3/2017 του Προέδρου του 1ου Κλιμακίου 

ΑΕΠΠ με την οποία α) ορίστηκε ημερομηνία εξέτασης της ως άνω Προδικαστικής 

Προσφυγής η 28η/08/2017, και ώρα 13.00 μμ στην έδρα της Α.Ε.Π.Π., Λεωφόρος 

Θηβών 196- 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Κτίριο Κεράνη 5ος όροφος, β) ορίστηκα 

Εισηγήτρια, δυνάμει του άρθρου 12 του Π.Δ. 39/2017, ήτοι ανέλαβα όπως έως την 

ως άνω ορισθείσα ημέρα εξέτασης συντάξω, προσκομίσω και παρουσιάσω ενώπιον 

του Κλιμακίου εισήγηση με πρότασή μου για τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα 

της προσφυγής μετά συνοπτικής εκθέσεως των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη 

για την προτεινόμενη εισήγηση έως την ως άνω ημέρα εξέτασης,  

4. Την κοινοποίηση της πιο πάνω Πράξης και Κλήσης στην Προσφεύγουσα εταιρεία 

και την Αναθέτουσα Αρχή με το από 18.08.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της 

Γραμματείας του 1ου Κλιμακίου.  

5. Το με αριθμ. πρωτ. 3786/09.08.2017 έγγραφο της Αναθέτουσας με το οποίο 

κοινοποιήθηκε η κρινόμενη προσφυγή στην ΑΕΠΠ στις 09.08.2017 λόγω μη 

λειτουργίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από 01.08.2017 έως 08.08.2017 και η 

ενημέρωση ότι δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο.  

6. Το από 11.08.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αναθέτουσας στο ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο 

κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους η κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή. 
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7.Το από 11.08.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της υπαλλήλου της ΑΕΠΠ Ευθυμίας  Μαύρα.  

8. Το με αριθμ. πρωτ. 3851/16.08.2017 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής.  

9.Την από 28.08.2017 Εισήγηση της Προέδρου του 1ου Κλιμακίου, Ειρήνης 

Αψοκάρδου. 

 

Αφού άκουσε την εισηγήτρια και μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, 

 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο: 

 

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Με την με αριθ.  3340/08-07-2017 Διακήρυξη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Αναθέτουσα Αρχή), προκήρυξε  ανοικτό ηλεκτρονικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος παρακολούθησης – τηλεελέγχου –τηλεχειρισμού και ανίχνευσης 

διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου» (CPV 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 

32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), διάρκειας 20 μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.289.658,00 € 

άνευ ΦΠΑ. 

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, ο Διαγωνισμός εστάλη για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14.07.2017, 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) στις 18.07.2017  και έλαβε ΑΔΑΜ: 17PROC001711676, ενώ στις 21.7.2017  

καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

3. Η Προσφεύγουσα κατέθεσε στις 31.07.2017 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την υπό κρίση 

Προσφυγή της, η οποία κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

Α.Ε.Π.Π. από την Αναθέτουσα Αρχή στις 09.08.2017. 
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4. Με την  υπό κρίση Προσφυγή της που δεν αποτυπώνεται στο προβλεπόμενο από 

τον νόμο τυποποιημένο έντυπο, η Προσφεύγουσα στρέφεται κατά των όρων της 

Διακήρυξης.  

 

ΙΙ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

5. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/2016: «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. […] 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 απόδειξης της 

είσπραξής του. […]». 

6. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 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 
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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 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.[…]». 

7. Επειδή δεν έχει  καταβληθεί το κατά το νόμο προβλεπόμενο επί ποινή 

απαραδέκτου παράβολο κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία 5-6 από την 

προσφεύγουσα.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή ως απαράδεκτη λόγω μη 

καταβολής παραβόλου.  
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                           Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 28-08-2017 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 1ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 1ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ                      ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ 

 

 

 


