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Η  

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

4οΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Σπλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 18.10.2018, κε ηελ εμήο ζύλζεζε: 

Νεθηαξία – Πελειόπε Τακαλίδε, Πξόεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, 

Δηζεγεηήο θαη Κπξηαθή Σηδεξνπνύινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 21.09.2018 (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, 

κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 951/24.09.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ 

εδξεύεη ζην […], νδόο […], αξ. […], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη. 

Καηά ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 336 

απόθαζεο ηεο Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απηνύ (εθεμήο «ε 

πξνζβαιιόκελε»), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην από 04.09.2018 Πξαθηηθό 

ηερληθήο αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, αλαθνξηθά 

κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ «πξνκήζεηα 

Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Ξάλζεο – Οκάδα Α΄». 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο θαη θαη’ νξζή εθηίκεζε ηεο 

απηήο, ε πξνζθεύγνπζα επηδηώθεη ηελ αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο 

πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ απεξξίθζε ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά γηα ην 

είδνο ηεο νκάδαο Α κε α/α 33, «Καηαςύθηεο -80ν C» γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο 

ζηελ ππό εμέηαζε Πξνζθπγήο ηεο ιόγνπο, αηηνύκελε όπσο γίλεη ηερληθά 

απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο, βαζκνινγεζεί απηή θαη πξνρσξήζεη ην άλνηγκα ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο. 

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή, Κσλζηαληίλν 

Κνξνκπέιε. 

       Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
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     Σθέθηεθε θαηά ην Νόκν 

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 7038/21.05.2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο πξνθεξύρζεθε αλνηθηόο, ειεθηξνληθόο, δηαγσληζκόο γηα 

ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ «πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ – 

Οκάδα Α΄ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο», εθηηκώκελεο 

αμίαο 2.053.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%), κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό 

Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) ζηηο 21.05.2018 κε 

ΑΓΑΜ 18PRC003160111 θαζώο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.∆Η.Σ.) ζηηο 

21.05.2018, όπνπ έιαβε Σπζηεµηθό Αξηζµό: α/α 57171. 

2. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκόο, ελόςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

(πξνκήζεηα), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ύςνπο 1.665.645,16 € 

(ρσξίο Φ.Π.Α.), ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ 

ρξόλνπ δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ (21.05.2018), ζύκθσλα 

κε ηα άξζξα 120, 376 θαη 379 - όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ - ηνπ Ν. 

4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ 

IV Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπώο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. 

3. Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 «γηα ην 

παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

από ηνλ πξνζθεύγνληα ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ…», ελώ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 

απηνύ «Με ηνλ Καλνληζκό Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 365 νξίδεηαη ν ηξόπνο θαη ν ρξόλνο θαηάζεζεο θαη είζπξαμεο ηνπ 

παξαβόινπ θαη ν ηξόπνο απόδεημεο ηεο είζπξαμήο ηνπ». 

4. Δπεηδή, ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 39/2016 πξνβιέπεη όηη: «1. Γηα ην 

παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη από ηνλ 

πξνζθεύγνληα παξάβνιν ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηό 0,50 ηνηο εθαηό (0,50%) ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) 
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ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Σν ύςνο ηνπ παξάβνινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν 

ησλ εμαθνζίσλ (600) επξώ νύηε αλώηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) 

επξώ. Αλ από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δελ πξνθύπηεη ε πξνϋπνινγηζζείζα 

αμία ηεο, γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν ύςνπο εμαθνζίσλ (600) επξώ (άξζξν 363 παξ. 1 λ. 

4412/2016). 2. Εάλ από ηα έγγξαθα ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο 

ηνπ παξάβνινπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηα νπνία αζθείηαη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (άξζξν 363 

παξ. 2 λ. 4412/2016). 3. Σν ύςνο ηνπ πνζνζηνύ θαη ηα αλώηαηα θαη θαηώηαηα 

όξηα ηνπ πνζνύ ηνπ παξάβνινπ κπνξνύλ λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε πξνεδξηθό 

δηάηαγκα, ύζηεξα από πξόηαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δηθαηνζύλεο, 

Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ (άξζξν 363 παξ. 3 λ. 4412/2016). 4. 

Σν παξάβνιν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

Η σο άλσ θαηάζεζε ηνπ παξαβόινπ γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-

παξάβνινπ ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ (ΓΓΠ) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Γηα ηελ 

απόδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ παξάβνινπ ν πξνζθεύγσλ 

ππνρξενύηαη λα επηζπλάςεη ζην πξνβιεπόκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ έληππν πξνζθπγήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνύ ζε Σξάπεδα, 

επηθπξσκέλε εθηύπσζε από ηε ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ όηη ην σο άλσ 

παξάβνιν, ππό ηνλ αληίζηνηρν Κσδηθό, θέξεη ηελ έλδεημε “πιεξσκέλν” θαζώο 

θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξάβνινπ από 

ηελ Τπεξεζία πνπ ην απνδέρεηαη. 5. ……».  

5. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ 

Π.Γ.39/2017, γηα ηελ απόδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ 

παξάβνινπ ν πξνζθεύγσλ ππνρξενύηαη λα επηζπλάςεη ζην πξνβιεπόκελν 

έληππν πξνζθπγήο εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνύ 



 
 

Αριθμός απόθαζης: 927/2018 

 

4 
 

ζε Τξάπεδα, επηθπξσκέλε εθηύπσζε από ηε ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ όηη ην σο άλσ 

παξάβνιν, ππό ηνλ αληίζηνηρν Κσδηθό, θέξεη ηελ έλδεημε «πιεξσκέλν», θαζώο 

θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξάβνινπ από 

ηελ Υπεξεζία πνπ ην απνδέρεηαη.  

6. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ Ν.3943/2011 (ΦΔΚ 

Α΄66/31-03-2011) πξνβιέπεη: «Όπνπ, θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, απαηηείηαη 

θαηάζεζε παξαβόινπ ζε έληππε κνξθή, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ε έληππε 

κνξθή κε ειεθηξνληθό παξάβνιν. Σν ειεθηξνληθό παξάβνιν δεκηνπξγείηαη κε ηε 

ρνξήγεζε κνλαδηθνύ ςεθηαθνύ θσδηθνύ, ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη θαη ειέγρεηαη 

από θεληξηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. Η δηάζεζε ησλ ειεθηξνληθώλ παξαβόισλ 

δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε θαζηεξσκέλνπ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηξόπνπ πιεξσκήο. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη ό, ηη άιιν 

απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ». Καη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ αθνινύζεζε ε έθδνζε ηεο  ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΔΚ Β΄1675-

08/07/2013). 

7. Δπεηδή, κε βάζε ηελ ΠΟΛ 1163/2013 έηζη όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη κε ηηο ΠΟΛ. 1150/2014 (ΦΔΚ Β' 1357-28/05/2014), 1131/2015 (ΦΔΚ 

Β΄1324-01/07/2015 θαη 1127/2017 (ΦΔΚ Β΄2957-29/08/2017) πξνβιέπεηαη: 

«ΑΡΘΡΟ 1 Ηιεθηξνληθό Παξάβνιν: Με ηνλ όξν «ειεθηξνληθό παξάβνιν» 

(εθεμήο «e-Παξάβνιν») λνείηαη ν κνλαδηθόο ςεθηαθόο θσδηθόο πνπ ρνξεγείηαη 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr. Με ρξήζε ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο θάζε 

ελδηαθεξόκελνο (θπζηθό ή κε θπζηθό πξόζσπν) δύλαηαη λα δεηήζεη ηε 

ρνξήγεζε παξαβόινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή έρνπλ 

πηζηνπνηεκέλνη θαη κε πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ TAXISnet. Εθόζνλ 

ρνξεγεζεί ην e-Παξάβνιν, θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πνζό ζηνλ θνξέα 

είζπξαμεο κε γλσζηνπνίεζε ζε απηόλ ηνπ κνλαδηθνύ ςεθηαθνύ θσδηθνύ. Η 

θαηαβνιή δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηε ρξήζε ρξεσζηηθώλ ή 
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πηζησηηθώλ θαξηώλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηεο Γ.Γ.Π.. κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ e-Παξαβόινπ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε ζηελ 

ππεξεζία όπνπ θαηαηίζεηαη ην e-Παξάβνιν, σο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξόηεηαο ηνπ θαη ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηπρόλ επηζηξνθήο 

ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ. Επηπιένλ, 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα, ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο ηεο Γ.Γ.Π.. λα αλαηξέρεη ζηα παξάβνια πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ, λα ηα εθηππώλεη εθ λένπ θαη λα δεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο κέζσ  

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ …».  

8. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5  παξ. 1 θαη 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017, 

ην λόκηκν παξάβνιν ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 0,5% επί ηεο 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., ην θαηώηαην πνζό 

παξαβόινπ, δε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζθεύγσλ αλέξρεηαη ζε 

600,00€, ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία απηνύ, ηνπ παξαβόινπ, ζε πνζνζηό 0,5% 

επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο ππνιείπεηαη ηνπ 

σο άλσ θαηώηαηνπ πνζνύ, σο ελ πξνθεηκέλσ. Δπηπιένλ, εάλ από ηα έγγξαθα 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα 

ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηνπ παξάβνινπ ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηα νπνία αζθείηαη 

ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

9. Δπεηδή, ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ε Πξνζθπγή αζθείηαη γηα ην 

είδνο ηεο νκάδαο Α κε α/α 33, «Καηαςύθηεο -80ν C», πξνϋπνινγηζκνύ 

9.667,42 € ρσξίο Φ.Π.Α., έρνληαο επηζπλαθζεί παξάβνιν (ειεθηξνληθό 

παξάβνιν κε θσδηθό 234809240958 1120 0003), πνζνύ 120,00 €, ην νπνίν θαη 

ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ λνκίκνπ πξνο θαηαβνιή γηα ηελ παξαδεθηή άζθεζε 

ηεο πξνζθπγήο, πνπ θαηά ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο αλέξρεηαη ζε 600,00 

€. Δπηπιένλ, νπδέλ έγγξαθν από ηα αλαγξαθόκελα πξνο απόδεημε ηεο 

πιεξσκήο ηνπ παξαβόινπ έρεη επηζπλαθζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 

39/2016. 
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10. Δπεηδή, όπσο νξίδεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4412/2016: 

«Η επηβνιή παξαβόινπ θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε άζθεζε 

αζηήξηθησλ θαη παξειθπζηηθώλ πξνζθπγώλ». Δηδηθόηεξα, κηα νηθνλνκηθήο 

θύζεσο επηηαγή ζπληζηά κέηξν ηθαλό λα απνηξέςεη ηελ θαηαρξεζηηθή άζθεζε 

κέζσλ πξνζθπγήο θαη λα εγγπεζεί ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, ράξηλ ηεο νξζήο 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, ηελ όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε εθδίθαζε ησλ ελδίθσλ 

πξνζθπγώλ ηνπο (βι. θαη’ αλαινγίαλ, πξνηάζεηο ηνπ γεληθνύ εηζαγγειέα N. 

Jääskinen ζηελ ππόζεζε Orizzonte Salente c-61/14, EU: 2015: 307, ζεκείν 37). 

Δπνκέλσο, ε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε είλαη λα θαηαβάιιεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθό πνζό κε έθδνζε ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ ιόγσ ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη΄ απνθιεηζηηθό ηξόπν κέζσ ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. 

Σηόρεπζε, ηνπ λνκνζέηε ήηαλ ε απνηξνπή ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο 

πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, νη νπνίεο ζα δύλαλην λα παξαθσιύζνπλ επί 

καθξόλ ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηελ ππνγξαθή ησλ ελ ιόγσ 

ζπκβάζεσλ, δνζέληνο ηνπ αλαζηαιηηθνύ απνηειέζκαηνο ησλ άξζξσλ 364 ηνπ 

Ν. 4412/2016 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

11. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηε ξεηή γξακκαηηθή δηαηύπσζε ησλ σο άλσ 

δηαηάμεσλ νξίδεηαη όηη γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο, θαηαβάιιεηαη από ηνλ πξνζθεύγνληα e-παξάβνιν θαηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο θη εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο άζθεζήο ηεο, 

ην ύςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 0,50 ηνηο εθαηό (0,50%) ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ην νπνίν ζε 

θάζε πεξίπησζε δε δύλαηαη λα είλαη θαηώηεξν ησλ 600,00 €.   

12. Δπεηδή, κε βάζε ηηο άλσ δηαηάμεηο, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη 

πθίζηαηαη εηδηθή πξόβιεςε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. 

κε πξνζθόκηζε e-παξάβνινπ, ε νπνία ζπληζηά ηε κόλε απνδεθηή θη επνκέλσο 

ππνρξεσηηθή κνξθή παξαβόινπ, πνπ πεξαηηέξσ πιεξνί ηελ ζθνπηκόηεηα ηνπ 

λόκνπ θαη σο ηέηνηα εηδηθόηεξε θαη λεόηεξε ξύζκηζε θαηηζρύεη νηαζδήπνηε 

γεληθόηεξεο θαη παιαηόηεξεο. Δηδηθόηεξα, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, ήηνη ε 

ππνβνιή κε ειεθηξνληθό ηξόπν πξσηόηππνπ παξαβόινπ εμαζθαιίδεηαη κόλν 
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κε θαηάζεζε e-παξαβόινπ, πνπ δύλαηαη λα δεζκεπηεί από ηελ αξκόδηα 

Υπεξεζία θαη λα θαηαπέζεη ή λα απνδνζεί θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ 

νηθείνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο Α.Δ.Π.Π.  

13. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ θαη από ηελ επηζθόπεζε ησλ εγγξάθσλ 

ηνπ θαηαηεζέληνο ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ ηεο ππόςε Πξνζθπγήο, πξνθύπηεη 

όηη ν πξνζθεύγσλ δελ έρεη θαηαζέζεη ην λόκηκν παξάβνιν θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 363 παξ. 2  ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζην άξζξν 5  παξ. 

2  ηνπ Π.Γ. 39/2017, ζύκθσλα κε ηα όζα έγηλαλ δεθηά ζηηο πξνεγνύκελεο 

ζθέςεηο ηεο παξνύζαο θαη θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε. 

14. Δπεηδή, αθελόο ηόζν ε έθδνζε ηνπ e- παξαβόινπ είλαη επρεξήο 

θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζαθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 363 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (πξβι.  ΣηΔ ΔΑ 27,29,235/2015, ΣηΔ 777/2013 

Οινκ., 494/2013), αθεηέξνπ πθίζηαηαη εηδηθή παξαπνκπή ζηνλ νηθείν Νόκν θαη 

ζηελ νηθεία δηαθήξπμε, νπόηε παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο επιόγσο 

ελεκεξσκέλνπο θαη επηδεηθλύνληεο ηε ζπλήζε επηκέιεηα δηαγσληδνκέλνπο ε 

δπλαηόηεηα λα θαηαλννύλ ην αθξηβέο πεξηερόκελν ησλ ελ ιόγσ όξσλ θαη 

ιεπηνκεξεηώλ θαη λα ηνπο εξκελεύνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν (βι., ηδίσο, απόθαζε 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, C-496/99 P, Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta, 

Σπιινγή 2004, ζ. I-3801, ζθέςε 111). Δπνκέλσο, δελ είλαη αληηθεηκεληθώο 

ηθαλέο νη νηθείεο δηαηάμεηο λα γελλήζνπλ ακθηβνιίεο νύηε σο πξνο ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ θαηαβνιήο ηνπ παξαβόινπ 

ζπγρξόλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο, νύηε σο πξνο ηελ επεξρόκελε 

ζπλέπεηα ηνπ απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθπγήο ιόγσ κε πξνζθόκηζεο κε ηελ 

θαηάζεζή ηεο ηνπ σο άλσ απνδεηθηηθνύ θαηαβνιήο ηνπ παξαβόινπ (πξβι ΣηΔ 

Οι.1583/2010, ΣηΔ Οινκ, 1852/2009). 

15. Δπεηδή, ε έθδνζε θαη θαηάζεζε ηνπ λόκηκνπ παξαβόινπ απνηειεί 

ελ πάζεη πεξηπηώζεη, επζύλε ηνπ πξνζθεύγνληνο (πξβι. ΣηΔ ΔΑ 27/2015), 

αθνύ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο «δηθνλνκηθέο», απεπζύλνληαη ζε κηθξό θύθιν απνδεθηώλ 
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πνπ νθείινπλ λα ηηο γλσξίδνπλ ελόςεη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

σο εθ ηνύηνπ έρνπλ άκεζεο εθαξκνγήο αλεμαξηήησο ζρεηηθήο ελεκέξσζεο από 

ηελ αξκόδηα Αξρή θη επνκέλσο αλεμαξηήησο ξεηήο θαη εμαληιεηηθήο αλαθνξάο 

ησλ ζρεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ παξαδεθηνύ ζηελ νηθεία δηαθήξπμε (βι. ζρεη. ΣηΔ 

Οι 876/2013). 

16. Δπεηδή, νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνύ πνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ  θαηά ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θξίλνληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη απηεπαγγέιησο από ηελ Α.Δ.Π.Π. (πξβι. ΣηΔ 2080/2016). 

17. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε. 

18. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ 

θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 234809240958 

1120 0003) πνζνύ 120,00€, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη επηζηξαθεί, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017. 

 

Για ηοσς λόγοσς ασηούς 

Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή. 

Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ, πνζνύ  εθαηόλ 

είθνζη επξώ (120,00 €). 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ 2018.  

 

     H Πρόεδρος                                          Η Γραμμαηέας 

 

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη             Γεωργία Παν. Νηεμερούκα 


