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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ή μη παραβόλου που αφορά ένσταση του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ 

κατά της υπ’ αριθ. 35/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας».  

  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής:  

«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο».  

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπ’ αριθ. 35/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκαν τα από 05-01-2018 (Πρακτικό 1
ο
)  και 11-01-2018 

(Πρακτικό 2
ο
) πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού» (Αριθ. 

Διακήρυξης 47008/20-12-2017).  

  Κατά της ανωτέρω υπ’ αριθ. 35/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα η υπ’ αριθ. πρωτ. 3485/31-01-2018 ένσταση του κ. Αγαθαγγελίδη Πέτρου. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατατέθηκε παράβολου ποσού 479,66 ευρώ υπέρ Δημοσίου 

(Αρ. Παραβόλου 840/31-01-2018 Δ.Ο.Υ. Βέροιας – Τμήμα Εσόδων).  

 Με την υπ’ αριθ. 94/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 

238/2018 με την οποία έγινε ορθή επανάληψη της αριθμ. 94/2018 απόφασης της Οικονομικής 



Επιτροπής, έγινε αποδεκτή η αριθμ. πρωτ. 3485/31-01-2018 ένσταση του κ. Αγαθαγγελίδη 

Πέτρου κατά της αριθμ. 35/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για “Έγκριση πρακτικών 

διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 

υλικού».  

 Ο ενιστάμενος Αγαθαγγελίδης Πέτρος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3485/31-01-2018 αίτησή 

του, ζητά την επιστροφή του παραβόλου που κατατέθηκε για την ένσταση και αφορά στο 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού»  επειδή με την αριθ. 94/2018 

καθώς και με την αριθ.238/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας έγινε 

δεκτή η ένστασή του κατά της με αριθ. 35/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. 

Βέροιας, για το παραδεκτό της οποίας είχε υποβάλλει το παραπάνω παράβολο και επειδή ο Ν. 

4412/2016 στο άρθρο 127, παρ. 2 σαφώς ορίζει ότι: «Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο».  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για 

την επιστροφή ή μη του παραβόλου που κατέθεσε ο κ. Αγαθαγγελίδης Πέτρος για το παραδεκτό 

της ένστασης η οποία έγινε δεκτή.  
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