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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 25-10-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ευαγγελία Μιχολίτση στη 

θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 27-9-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1823/28-9-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…………….», νόμιμα 

εκπροσωπούμενου. 

Κατά του αναθέτοντος φορέα «……………..νομίμως 

εκπροσωπουμένου. 

Kαι του παρεμβαίνοντος «……………...», νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 16-9-2021 με αρ. 20930/15-9-2021 

Απόφασης ΔΣ του αναθέτοντος, καθ’ ο μέρος ενέκρινε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του παρεμβαίνοντος, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης για Παροχή Υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, 

διαλογής και διανομής ταχυδρομικών αποστολών της ……………. προς τους 

πελάτες της στην Αττική και σε λοιπές γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας, 

εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 3.615.000,00 ευρώ, που δημοσιεύθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ ………………. την 27-5-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό 

α/α…………… . Ο αναθέτων υποβάλλει τις από 12-10-2021 Απόψεις της. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της αρμοδίως φερόμενης, λόγω αξίας και 

χρόνου δημοσίευσης, ενώπιον της ΑΕΠΠ, προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. ……………….. και ποσού 
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14.648 ευρώ. Πλην όμως, κατά τα ανωτέρω, η εκτιμώμενη άνευ ΦΠΑ αξία της 

υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται σε 3.615.000 ευρώ, η δε αυτή αξία δεν 

περιλαμβάνει προαιρέσεις ή παρατάσεις (που δεν προβλέπονται εν γένει στην 

υπό ανάθεση σύμβαση) και ενώ, η υπό ανάθεση σύμβαση δεν χωρίζεται σε 

δεκτικά αυτοτελούς προσφοράς τμήματα (σελ. 74 διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

«Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά και για την 

παράδοση συστημένων ταχυδρομικών αντικειμένων. Το πλήθος των εν λόγω 

ταχυδρομικών αποστολών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 200.000 

ετησίως, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν εκτιμώμενο 

ετήσιο πλήθος των 8.600.000 ταχυδρομικών αποστολών»), αλλά οι αξίες των 

8.600.000 παραδόσεων κοινών ταχυδρομικών αποστολών και των 200.000 

συστημένων αντικειμένων συναθροίζονται στο πλαίσιο της μίας και ενιαίας υπό 

ανάθεση σύμβασης και ενώ προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του 

συμβατικού αντικειμένου, ήτοι εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 3.615.000 ευρώ 

(άρ. 1 διακήρυξης «Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του συμβατικού 

αντικειμένου.Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης:(α) Η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης για ετήσιο πλήθος 8.600.000 περίπου ταχυδρομικώναποστολών 

της………………., που αφορούν συνήθεις αποστολές 

ταχυδρομικώναντικειμένων βάρους έως 20 γρ. και ιδιαίτερα εξαιρετικές 

αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 50 γρ., με απλή 

εναπόθεση, ανέρχεται στο ποσό των τριώνεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα 

δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.362.600,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%.(β) Η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ετήσιο πλήθος 200.000 περίπου 

συστημένωνταχυδρομικών αποστολών της…………….., που αφορούν 

ταχυδρομικά αντικείμεναβάρους έως 20 γρ., ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 

πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (252.400,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%.Η 

συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων, εξακοσίων Ευρώ 

(4.482.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός χωρίς 

Φ.Π.Α.: 3.615.000,00€, ποσό Φ.Π.Α.: 867.600,00€).»).  Επομένως, το 

οφειλόμενο για την άσκηση της προσφυγής παράβολο ανέρχεται στο μέγιστο 
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παράβολο των 15.000 ευρώ, αφού η ως άνω άνευ ΦΠΑ εκτιμώμενη αξία 

υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ και άρα, το αναλογούν 0,5% επί της εκτιμώμενης 

άνευ ΦΠΑ αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ 

(3.615.000Χ0,5%= 18.075>15.000 ευρώ). Συνεπώς, το καταβληθέν παράβολο 

των 14.648 ευρώ, υπολείπεται κατά 352 ευρώ, των κατ’ άρ. 363 παρ. 1-2 Ν. 

4412/2016 οφειλογμένου παραβόλου 15.000 ευρώ (άρ. 363 παρ. 1-2 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.») η δε 

καταβολή του οφειλομένου κατά νόμο παραβόλου ήδη κατά την άσκηση της 

προσφυγής, συνιστά απαράβατη δικονομική προϋπόθεση του παραδεκτού της, 

ανεπίδεκτη συμπλήρωσης, δεδομένης της έλλειψης και σχετικής πρόβλεψης 

στο πλαίσιο του Βιβλίου IV N. 4412/2016. Εξάλλου, από το σώμα της 

προσφυγής (σελ. 25 προσφυγής «ΙV. Επειδή για το παραδεκτό της παρούσας 

έχουμε καταβάλει το κατά νόμο οριζόμενο παράβολο, ύψους 14.648 

(2.929.600,00 Χ 0,5%) ευρώ.») προκύπτει ότι ο προσφεύγων υπολόγισε το 

καταβληθέν παράβολο, βάσει όχι της εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας, αλλά της 

άνευ ΦΠΑ αξίας κατακύρωσης-προσφοράς αναδόχου, που ήταν μικρότερη της 

εκτιμωμένης αντίστοιχης, ήτοι του προϋπολογισμού της σύμβασης. Πλην όμως, 

εκ του ως άνω άρ. 363 παρ. 1 Ν. 4412/2016 είναι σαφής η ρητή πρόβλεψη 

υπολογισμού του παραβόλου, βάσει της «προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς 
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ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης», ούσας αδιάφορης της αξίας κατακύρωσης, επί 

τη βάσει της οποίας εσφαλμένα υπολογίστηκε το ως άνω ελλιπές παράβολο. 

Άρα, η προσφυγή ασκείται απαραδέκτως.  

2. Επειδή, επομένως, πρέπει απορριφθεί η Προδικαστική Προσφυγή. 

Να γίνει δεκτή η Παρέμβαση.  

3. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει 

το παράβολο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 25-10-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


