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Η 

ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 08.03.2018 κε ηελ εμήο ζύλζεζε: 

Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξόεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη 

Διηζάβεη Αιαγηαιόγινπ, Μέιε. 

Γηα λα εμεηάζεη ηε κε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο 29.02.2017 ζην 

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

κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 84/31.01.2018 θαη Δηδηθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΔΑΚ) 

5/14/31.01.2017, ηνπ πξνζθεύγνληνο […], θπζηθό πξόζσπν – αηνκηθή 

επηρείξεζε κε δηαθξηηηθό ηίηιν […], θαηνίθνπ […]. 

Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 2/12.01.2018 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ […], ε νπνία ελέθξηλε ην ππ’ αξηζ. 1 Πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε θαηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ/ηερληθήο πξνζθνξάο, ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθεύγνληνο 

αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 7420/09.08.2017 πξνθήξπμε αλνηθηνύ, 

ειεθηξνληθνύ, δεκόζηνπ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

«Γξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Γήκνπ […] 2017 -2018», κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, εθηηκώκελεο αμίαο 282.258,06€, πιένλ ΦΠΑ αμίαο 

24%. 

Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηνπ ν πξνζθεύγσλ επηδηώθεη ηελ 

αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ απέξξηςε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κε ηελ αηηηνινγία όηη απηή δελ πιεξνύζε ηνπο όξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ην ιόγν όηη δελ ππνβιήζεθαλ ζε εληαίν αξρείν pdf ηα βηνγξαθηθά 
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ζεκεηώκαηα ηεο νκάδαο έξγνπ θαη λα θξηζεί ε πξνζθνξά ηνπ σο παξαδεθηή, 

άιισο σο λνκίκσο ζπκπιεξσηέα θαη ηνύησλ δνζέλησλ λα αμηνινγεζεί 

πεξαηηέξσ ε πξνζθνξά ηνπ θαη σο πξνο ην ηερληθό ηεο ζθέινο.  

 

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή. 

       Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

     θέθηεθε θαηά ην Νόκν 

1. Δπεηδή, ν Γήκνο […] κε ηελ ππ’ αξηζ. 7420/09.08.2017 δηαθήξπμε 

ηνπ πξνθήξπμε αλνηθηό, ειεθηξνληθό, δεκόζην, δηεζλή δηαγσληζκό γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Γξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Γήκνπ […] 2017 -

2018», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, εθηηκώκελεο αμίαο 

282.258,06€, πιένλ ΦΠΑ αμίαο 24%, ε νπνία δηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην 

Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  (Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 

09.08.2017 θαη κε ΑΓΑΜ 17PROC001792244 2017-08-09, θαζώο θαη ζηε 

δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ηε 18ε.08.2017, όπνπ έιαβε πζηεµηθό Αξηζµό: α/α 

45197. 

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

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ…», ελώ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 

απηνύ «Με ηνλ Καλνληζκφ Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 365 νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηάζεζεο θαη είζπξαμεο ηνπ 

παξαβφινπ θαη ν ηξφπνο απφδεημεο ηεο είζπξαμήο ηνπ». 

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

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ (0,50%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) 
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ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπ παξάβνινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν 

ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) 

επξψ. Αλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ πξνθχπηεη ε πξνυπνινγηζζείζα 

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

θαηαηίζεηαη παξάβνιν χςνπο εμαθνζίσλ (600) επξψ (άξζξν 363 παξ. 1 λ. 

4412/2016). 2. Δάλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο 

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

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

παξ. 2 λ. 4412/2016). 3. Σν χςνο ηνπ πνζνζηνχ θαη ηα αλψηαηα θαη θαηψηαηα 

φξηα ηνπ πνζνχ ηνπ παξάβνινπ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 363 παξ. 3 λ. 4412/2016). 4. 

Σν παξάβνιν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

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

παξάβνινπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ (ΓΓΠ) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ 

απφδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ παξάβνινπ ν πξνζθεχγσλ 

ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη ζην πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ έληππν πξνζθπγήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνχ ζε Σξάπεδα, 

επηθπξσκέλε εθηχπσζε απφ ηε ζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φηη ην σο άλσ 

παξάβνιν, ππφ ηνλ αληίζηνηρν Κσδηθφ, θέξεη ηελ έλδεημε “πιεξσκέλν” θαζψο 

θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ απφ 

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

4. 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 
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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. Δπεηδή ην άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ Ν.3943/2011 (ΦΔΚ Α΄66/31-03-

2011) πξνβιέπεη: «Όπνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απαηηείηαη θαηάζεζε 

παξαβφινπ ζε έληππε κνξθή, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί ε έληππε κνξθή κε 

ειεθηξνληθφ παξάβνιν. Σν ειεθηξνληθφ παξάβνιν δεκηνπξγείηαη κε ηε 

ρνξήγεζε κνλαδηθνχ ςεθηαθνχ θσδηθνχ, ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη θαη ειέγρεηαη 

απφ θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Η δηάζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ παξαβφισλ 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε θαζηεξσκέλνπ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηξφπνπ πιεξσκήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαη φ, ηη άιιν 

απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ». Καη’ εθαξκνγή ησλ 

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

08/07/2013). 

6. 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 Ηιεθηξνληθφ Παξάβνιν: Με ηνλ φξν «ειεθηξνληθφ παξάβνιν» 

(εθεμήο «e-Παξάβνιν») λνείηαη ν κνλαδηθφο ςεθηαθφο θσδηθφο πνπ ρνξεγείηαη 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

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

ελδηαθεξφκελνο (θπζηθφ ή κε θπζηθφ πξφζσπν) δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 

ρνξήγεζε παξαβφινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή έρνπλ 

πηζηνπνηεκέλνη θαη κε πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ TAXISnet. Δθφζνλ 

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

είζπξαμεο κε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ηνπ κνλαδηθνχ ςεθηαθνχ θσδηθνχ. Η 

θαηαβνιή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηε ρξήζε ρξεσζηηθψλ ή 
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πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηεο Γ.Γ.Π.. κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ e-Παξαβφινπ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζηελ 

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

εγθπξφηεηαο ηνπ θαη ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηπρφλ επηζηξνθήο 

ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπηπιένλ, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

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

ινγαξηαζκφ ηνπ, λα ηα εθηππψλεη εθ λένπ θαη λα δεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο κέζσ  

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Η έθδνζε παξαβφισλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ e−Παξαβφινπ, γηα φζα παξάβνια έρνπλ εληαρζεί ζε απηήλ. 

ε πεξηπηψζεηο κε δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο ηνπ e−παξαβφινπ ζηνπο θνξείο 

είζπξαμεο ή κε δηαζεζηκφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ e−παξαβφινπ ζηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) 

δχλαηαη ε έθδνζε θαη θαηαβνιή παξαβφινπ λα δηελεξγείηαη ζηηο Γ.Ο.Τ. θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ. ΑΡΘΡΟ 1α Οξηζκφο e-παξαβφισλ: Ο 

Γεκφζηνο Φνξέαο ελεκεξψλεη κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε ηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή ηνπ e-Παξαβφινπ κε ηα πξνο έληαμε παξάβνια …. ΑΡΘΡΟ 2 

Τπνβνιή αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε e-Παξαβφινπ: Ο ελδηαθεξφκελνο ζπλδέεηαη 

ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γ.Γ.Π.. θαη κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία «e-

Παξάβνιν» ζπκπιεξψλεη ην Αίηεκα Υνξήγεζεο Παξαβφινπ … ΑΡΘΡΟ 4 

Καηάζεζε e-Παξαβφινπ ζε Τπεξεζία: Η θαηάζεζε ηνπ e-Παξαβφινπ απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πξαγκαηνπνηείηαη φπσο θαηά 

πεξίπησζε νξίδεηαη απφ απηήλ ηελ Τπεξεζία. Πξνθεηκέλνπ ε Τπεξεζία λα 

απνδερζεί θαη λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ e-Παξαβφινπ αθνινπζείηαη ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία:   Ο Γεκφζηνο Φνξέαο, αθνχ πξσηίζησο έρεη θαζνξίζεη ηα 

είδε ησλ παξαβφισλ πνπ απνδέρεηαη, ιακβάλεη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

… θσδηθφ πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Taxisnet (ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1178/07-12-2010, ΑΓΑ:41ΦΜΗ-ΣΛ (ΦΔΚ 

1916/Β΄/09-12-10) θαη δηθαίσκα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο «e-Παξάβνιν» ...».  
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7. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 2  ηνπ 

Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5  παξ. 2  ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθό παξάβνιν 

κε θσδηθό 188174557958 0330 0004), πνζνύ 1.411,29€, ίζν κε πνζνζηό 

0,50% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.), πιελ 

όκσο κε ην θαηαηεζέλ έληππν ηεο ππόςε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο, δελ 

επηζπλάθζεθε εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνύ ζε 

Σξάπεδα, νύηε όκσο θαη ε βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ παξάβνινπ από ηελ Α.Δ.Π.Π. 

8. Δπεηδή, δελ έρεη γίλεη δέζκεπζε ηνπ αλσηέξσ θαηαηεζέληνο 

ειεθηξνληθνύ παξάβνινπ από ηελ Α.Δ.Π.Π., αθνύ όπσο πξνθύπηεη από ην κε 

εκεξνκελία 02.02.2018 ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο ηεο 

Α.Δ.Π.Π. πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο παξαβόισλ, απηό θέξεη ηελ έλδεημε 

«ΝΔΟ (ΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΔΝΟ)» θαη ην ζύζηεκα δελ επηηξέπεη ηε δέζκεπζε απηνύ. 

Καη’ αθνινπζίαλ δελ πηζηνπνηείηαη ε απόδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη δέζκεπζεο 

ηνπ ππόςε παξαβόινπ γηα ηελ παξαδεθηή άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. εκεηώλεηαη δε, όηη ν πξνζθεύγσλ εηδνπνηήζεθε ηειεθσληθά από 

ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηεο ΑΔΠΠ πξνο ζεξαπεία ηεο πιεκκέιεηαο απηήο. 

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

«Η επηβνιή παξαβφινπ θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε άζθεζε 

αζηήξηθησλ θαη παξειθπζηηθψλ πξνζθπγψλ». 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..Η.ΓΗ.. 

ηόρεπζε, ηνπ λνκνζέηε ήηαλ ε απνηξνπή ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο 

πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, νη νπνίεο ζα δύλαλην λα παξαθσιύζνπλ επί 
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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. 

10. 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.   

11. 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 

κε θαηάζεζε e-παξαβόινπ, πνπ δύλαηαη λα δεζκεπηεί από ηελ αξκόδηα 

Τπεξεζία θαη λα θαηαπέζεη ή λα απνδνζεί θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ 

νηθείνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο ΑΔΠΠ.  

12. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. Α47/2018 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. 

απεξξίθζε ην αίηεκα αλαζηνιήο ηεο πεξαηηέξσ πξνόδνπ ηεο ππόςε 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νξηζκνύ πξνζσξηλώλ κέηξσλ κέρξη ηελ έθδνζε 

απόθαζεο επί ηεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο. 

13. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 936/06.02.2018 έγγξαθό ηεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο ελ ιόγσ Πξνζθπγήο. 

14. 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. 
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2  ηνπ Π.Γ. 39/2017, ήηνη δελ έρεη θαηαηεζεί ην εθηππσκέλν αληίγξαθν 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ηνπ πνζνύ ζε Σξάπεδα, νύηε θαη ηε βεβαίσζε πεξί 

ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξάβνινπ από ηελ Α.Δ.Π.Π. θαη σο 

εθ ηνύηνπ δελ πηζηνπνηείηαη ε απόδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη δέζκεπζεο ηνπ 

ππόςε παξαβόινπ γηα ηελ παξαδεθηή άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

15. 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.  ηΔ ΔΑ 27,29,235/2015, ηΔ 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, 

πιινγή 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 ηΔ 

Οι.1583/2010, ηΔ Οινκ, 1852/2009). 

16, Δπεηδή, ε έθδνζε θαη θαηάζεζε ηνπ λόκηκνπ παξαβόινπ απνηειεί 

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

17. Δπεηδή, νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, αθελόο, ραξαθηεξίδνληαη σο «δηθνλνκηθέο» θαη, αθεηέξνπ, 

απεπζύλνληαη ζε κηθξό θύθιν απνδεθηώλ 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. ηΔ Οι 876/2013). 
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18. 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. ηΔ 2080/2016). 

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

ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε. 

20. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε θαη δνζέληνο όηη ην 

παξάβνιν πνπ θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 

188174557958 0330 0004) δελ έρεη ππνβιεζεί έγθπξα, δελ έρεη δεζκεπζεί από 

ηελ Α.Δ.Π.Π. θαη δελ είλαη δπλαηή ε θαηάπησζή ηνπ, 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 ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.  

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 8 Μαξηίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 22 

Μαξηίνπ 2018.  

 

         Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμμαηέας   

 

  Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης                   Νεκηάριος Α. Μερηινός  


