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ΠΡΟΣ
- Όλους τους φορείς του ΕΠΠ

ΘΕΜΑ: «Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης»
Με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-08-2005) προστέθηκε νέα παράγραφος 6
στο άρθρο 15 του Π.∆/τος 394/96, σύµφωνα µε την οποία για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.∆/τος απαιτείται να
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο
µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια
είδους. Το ύψος του, όµως, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000€ και µεγαλύτερο των
5.000€. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό
εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).
Σε συµµόρφωση µε τα ανωτέρω και µε βάση την ισχύουσα πλέον νέα ρύθµιση για να είναι
παραδεκτή η άσκηση ένστασης ενώπιον του αρµόδιου οργάνου του φορέα, απαιτείται η
προσκόµιση του κατά τα άνω προβλεπόµενου παραβόλου κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου,
ανάλογου κάθε φορά ύψους.
Πέραν τούτου η νέα αυτή ρύθµιση θα πρέπει να αναγράφεται στο προοίµιο (παράθεση
διατάξεων) των αποφάσεων και να περιλαµβάνεται στους όρους των διακηρύξεων των
διαγωνισµών που πρόκειται να προκηρυχθούν ή να επαναληφθούν µε σχετική µνεία της ως
άνω διάταξης.
Ειδικότερα στους όρους της διακήρυξης που αναφέρονται στη δυνατότητα άσκησης
ένστασης του άρθρου 15 του Π.∆/τος 394/96, να προστίθεται στη συνέχεια «….όπως αυτό
(το Π.∆.) τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-08-2005)…».
Τέλος, για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, σας στέλνουµε συνηµµένα, σε φωτοαντίγραφο, το
αριθ. 202/19-08-2005 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης µε τη σχετική διάταξη του
άρθρου 35 του Ν. 3377/2005.
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