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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

Συνήλθε στην έδρα της στις 4 Ιανουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου-Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Σειραδάκης Μέλη. 

Για  να εξετάσει την από 28/12/2017 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/ 

421/29-12-2017 και Ειδ. Αριθ. Κατ. ΙΙΙ/70/29-12-2017 της προσφεύγουσας 

Ένωσης Φυσικών/Νομικών Προσώπων «……………………». 

Κατά του Δήμου Περιστερίου και της με αρ. 796/ 19-12-2017 πράξης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου με την οποία εγκρίθηκε το με 

αρ. Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση–Αξιολόγηση Δικαιολογητικών /Τεχνική 

προσφορά) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης του 

Δήμου κατά το μέρος που με αυτήν αποφασίστηκε η απόρριψη της προσφοράς 

της προσφεύγουσας και ως εκ τούτου ο αποκλεισμός της από το επόμενο 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να 

ακυρωθεί η με αρ. 796/19-12-2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Περιστερίου με την οποία αποκλείστηκε από τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα σωρεύει στην προσφυγή της και αίτημα 

όπως διαταχθεί ως κατάλληλο  μέτρο η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και δη η αναστολή της αποσφράγισης των φακέλων με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της 

κρινόμενης  προδικαστικής προσφυγής.  
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Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα Σωτηροπουλου. 

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 1. Επειδή για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής 

προκύπτει πως έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί δυνάμει της με αρ.  

ΔΥ/29-12-2017 Βεβαίωσης ελέγχου και δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου 

της ΑΕΠΠ, το υπ’ αριθμ. ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με 

κωδικό 181853428958 0226 0062, το οποίο πληρώθηκε εμπρόθεσμα την 28-

12-2017, ποσού δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ (2.020,00€), σύμφωνα με τα άρθρα 

363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 

«Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (ΦΕΚ 

Α΄ 64). 

2. Επειδή η Προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

3. Επειδή με τη με αρ. πρωτ. Τ.Τ 42696/30-10-2017  Διακήρυξη του 

Δήμου Περιστερίου προκηρύχτηκε Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος 

Διαγωνισμός άνω των ορίων  για το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης 

πρασίνου του Δήμου (CPV: 77313000-7) για το έτος 2018 με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (με 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης), προϋπολογισμού 403.223,20 ευρώ άνευ 

ΦΠΑ. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων/ΚΗΜΔΗΣ στις 1/11/2017 λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  

……………………. και αυθημερόν καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου έλαβε το συστημικό αριθμό …………… 

4. Επειδή με την υπό κρίση Προσφυγή της, η οποία κατετέθη την 

28/12/2017 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η Προσφεύγουσα στρέφεται κατά της με 
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αρ. με αρ. 796/ 19-12-2017 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Περιστερίου με την οποία εγκρίθηκε το με αρ. Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση – 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών/Τεχνική προσφορά) της Επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης του Δήμου κατά το μέρος που με αυτήν 

αποφασίστηκε η απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας. 

 5. Επειδή ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου του 

και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ και ως εκ τούτου στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016. 

  6. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της 

Διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 

και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 7. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει από 

τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ. 1, 66 

παρ. 1, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου, η Α.Ε.Π.Π. είναι χρονικά 

αρμόδια να επιληφθεί της υπό κρίση κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής, 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία εκκίνησε σε χρόνο 

μεταγενέστερο από την 26η Ιουνίου 2017.  

 8. Επειδή η Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 

περ. γ) του Ν. 4412/2016. 

 9. Επειδή με την  υπό κρίση Προσφυγή της η Προσφεύγουσα με έννομο 

συμφέρον, ως συμμετέχουσα στον επίδικο διαγωνισμό υποβάλλοντας τη με αρ. 

83383 προσφορά για τον υπόψη διαγωνισμό, στρέφεται κατά της με αρ.  796/ 

19-12-2017 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου με την 

οποία εγκρίθηκε το με αρ. Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση–Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών/Τεχνική προσφορά) της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης του Δήμου κατά το μέρος που με αυτήν 

αποφασίστηκε η απόρριψη της προσφοράς της, ισχυριζόμενη ότι έχει υποστεί 



Αριθμός Απόφασης :A 8/ 2018 

 

4 
 

ζημία από την προσβαλλόμενη εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας.  

10. Επειδή η Προσφεύγουσα μετά ταύτα αιτείται να ανασταλεί η πρόοδος 

της διαγωνιστικής διαδικασίας και ειδικότερα η αναστολή της αποσφράγισης 

των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών έως την έκδοση 

απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής. 

 11. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα 

να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή 

προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση 

σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368». 

 12. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του ν. 4412/2016: 

«1. Η ΑΕΠΠ μπορεί ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως 

και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών να εκδώσει 

πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα 

κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και πάντως όχι πέραν 

της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση 

απόφασής της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να 

διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 

να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα 

αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα προσωρινά 

μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων 
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των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη 

χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δε θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το 

πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων». 

 13. Επειδή, περαιτέρω, τα ανωτέρω οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 

366 του Ν. 4412/2016 επαναλαμβάνονται και στις διατάξεις του άρθρου 15 του 

Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017). 

 14. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί 

του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να 

διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή 

της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας». 

 15. Επειδή, συνακόλουθα, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – 

λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία 

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου 

του διαγωνισμού. Ετέρωθεν, δεν θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να δημιουργεί 

τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου 

δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει 

κατά τούτο την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, 

σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων 

είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων 

μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας 

κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή 

ζημίας. 

 16. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, στοιχούν, κατά τα παγίως 

νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος 

νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν προκειμένω 

από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/16, αναφορικά με το σύστημα παροχής 
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προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία όσων 

ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της βλάβης την 

οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή 

εθνικού δικαίου.  

17. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της Διακήρυξης με τίτλο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζεται ότι «Οι προσφέροντες υποβάλουν 

ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 

15 της ΥΑ Αριθμ.56902/215/17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 17.1.1 […]17.1.2 Το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 

& 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 

σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ (Παράρτημα IΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 13 (Λόγοι αποκλεισμού) και πλήρωσης των κατά 

περίπτωση κριτηρίων επιλογής του άρθρου 14 (Κριτήρια Επιλογής) αντίστοιχα 

της παρούσης διακήρυξης.[…]» 

18. Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 ορίζεται ότι : «Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την 

υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω 

των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α`75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 

74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
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αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους 

αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 84».  

19. Επειδή κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, το Ε.Ε.Ε.Σ. αποτελεί 

πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά 

από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του 

Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 άνω των ορίων, προκειμένου οι συμμετέχοντες στις 

ως άνω διαγωνιστικές διαδικασίες, κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής ή των προσφορών τους να δηλώνουν υπεύθυνα ότι, αντιστοίχως 

προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν εμπίπτουν στις καταστάσεις εκείνες 

που συνιστούν λόγους αποκλεισμού, όπως και ότι πληρούν τα ανάλογα με τη 

διακήρυξη κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ως προκαταρτική απόδειξη της 

προσωπικής τους κατάστασης, ώστε να θεμελιώσουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα 

συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 

20. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 16.2. της διακήρυξης του 

διαγωνισμού  με τίτλο «χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς» και 

ειδικότερα στα άρθρα 16.2.1, 16.2.2 και 16.2.3 αυτής αναφέρονται τα εξής: 

«16.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3: 

Συνοπτικά Στοιχεία – Χρόνος και τόπος διαγωνισμού), στην Ελληνική Γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 

2- 6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 16.2.2 Για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
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εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως και 1.4 της Υπουργικής Απόφασης 

Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017)«Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 16.2.3  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε 

περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. Οι 

οικονομικοί φορείς αναζητούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τον συστημικό αριθμό του διαγωνισμού: 47416». 

21. Επειδή στο άρθρο 16.2.5 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Ο οικονομικός 

φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά 

περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου 

Portable Document Format(PDF). Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει 

από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς 

Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου 

Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 

Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) και 

επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον 

οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα 

πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής 

προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και 

Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η 
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προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν 

υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 

μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, 

προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης[…] 

22. Επειδή, περαιτέρω, με το άρθρο 16.2.6 της διακήρυξης ορίζεται ότι 

«Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 

Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται 

ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […]» 

23. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 Ν.4412/2016 «3. Οι 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή 

αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για 

την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η 

παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική 

επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το χρήστη, η 

οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κρυπτογραφημένο τρόπο 

και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία [...]» 

24. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1///2013 (ΥΑ Π1/2390 

ΦΕΚ Β 2677 2013)  με τίτλο «Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» ορίζεται ότι « Οι 
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υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής Αριθμός απόφασης: 

180/2017 απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 401) από τρίτους εθνικούς 

ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 

αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με 

τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με 

σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς 

τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση 

εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, 

όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ίδια ρύθμιση περιέχεται και στο άρθρο 9 

«Χρονοσήμανση» της ΥΑ 569//2017 (ΥΑ 56902/215 ΦΕΚ Β 1924 2017), με 

τίτλο «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» όπου ορίζεται ότι «Οι 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 401) από τρίτους εθνικούς 

ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 

αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με 

τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με 

σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς 

τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση 

εγγράφου βέβαιης χρονολογίας.» 

25. Επειδή με την υπό κρίση Προσφυγή της η προσφεύγουσα προβάλλει 

ότι η προσφορά της υποβλήθηκε νομίμως μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έλαβε αριθμό 83383 

και η υποβολή της ολοκληρώθηκε επιτυχώς με ώρα Ελλάδος 01/12/2017 

17:08:44, όπως βεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στην 
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ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους της προσφεύγουσας ένωσης Μαρίας Σιδέρη 

του Δημητρίου και ότι από κανέναν όρο της διακήρυξης του επίμαχου 

διαγωνισμού δεν προβλέπεται ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας έχει 

υποχρέωση να εφοδιαστεί, επιπλέον της ψηφιακής υπογραφής και με 

πιστοποιημένες υπηρεσίες χρονοσήμανσης που συμπληρώνουν την ψηφιακή 

υπογραφή και ως εκ τούτου η προσβαλλομένη πράξη της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου τυγχάνει παράνομη και ακυρωτέα.  

 26.  Επειδή, εν προκειμένω, από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης 

με αριθ. 796/2017 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Περιστερίου 

προκύπτει ότι  ο αποκλεισμός της προσφεύγουσας επήλθε διότι κατά την κρίση 

της Επιτροπής «οι ψηφιακές υπογραφές των Ευρωπαϊκών ενιαίων εγγράφων 

προμήθειας ΕΕΕΠ και συγκεκριμένα των ηλεκτρονικά προσκομιζόμενων 

αρχείων με ονομασίες «2.espd-response_signed.pdf» και «16.EEEΠ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΙΟΛΙΑΠ_signed» δεν φέρουν χρονοσήμανση μέσω της Αρχής 

Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, αλλά αναγράφουν μόνο και μη 

παραδεκτώς την ημερομηνία και ώρα που αναγράφει ο υπολογιστής του 

υπογράφοντα και επομένως δεν είναι έγκυρες». Λαμβάνοντας δε υπόψη το 

περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης σε συνδυασμό με τους 

ισχυρισμούς της προσφεύγουσας σχετικά με τον παράνομο αποκλεισμό της  

από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία και περί εσφαλμένης εφαρμογής 

των άρθρων 37 του ν. 4412/2016 και 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 και των άρθρων 

16.2.1, 16.2.2 και 16.2.3 της οικείας διακήρυξης, αλλά και το γεγονός ότι η 

τελευταία ισχυρίζεται ότι οι ως άνω όροι ως ασαφείς, διφορούμενοι και μη 

κατανοητοί δημιούργησαν σύγχυση και λανθασμένη εντύπωση στους 

συμμετέχοντες με συνέπεια να αποκλειστεί από τη συγκεκριμένη διαγωνιστική 

διαδικασία, εκκρεμούντων και των σχετικών απόψεων της αναθέτουσας αρχής 

επί των αιτιάσεων της προσφεύγουσας, καθίσταται σαφές ότι οι ως άνω 

ισχυρισμοί περί υποβολής της προσφοράς της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και δη με ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, συνοδευόμενη από την απαραίτητη 
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χρονοσήμανση, χρήζει ενδελεχούς έρευνας, εμπεριέχει δε τεχνική κρίση που δε 

μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 

496/2011, ΔΕφΑθ 9/15, 10/15, 20/15, 35/15, 41/15, 46/15). 

27. Επειδή, η ζημία της προσφεύγουσας εκ της προόδου της υπόψη 

διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών 

προσφορών και την έκδοση οριστικής κατακυρωτικής απόφασης είναι πρόδηλη 

και οπωσδήποτε μη αμελητέα ενώ παράλληλα καθιστά αλυσιτελή την αποδοχή 

της υπο κρίση Προδικαστικής Προσφυγής. 

28. Επειδή, προφανείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την 

συντήρηση του πρασίνου αλσών, νησίδων, πλατειών, παιδικών χαρών και 

σχολείων του Δήμου Περιστερίου. Λόγοι, όμως, δημοσίου συμφέροντος 

επιτάσσουν εξίσου την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία, των 

διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση 

σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (ΕΑ ΣτΕ 840/2008). Συνεπώς, σταθμίζοντας το 

δημόσιο συμφέρον και υπό τις δύο εκτεθείσες πτυχές του πρέπει να διαταχθεί, 

η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και της περαιτέρω 

προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της 

κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής. 

29. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής 

πρέπει να γίνει δεκτό. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται το αίτημα αναστολής της Προσφεύγουσας Ένωσης 

Φυσικών/Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «…………………..». 

Αναστέλλει την  πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας  μέχρι την έκδοση 

απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 4 Ιανουαρίου 2018 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ               

 

Δρ.Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου                          Μελπομένη Τσιαλαφούτα 

 


