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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Δεκεμβρίου 2017 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση – Εισηγήτρια και
Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 10-11-2017 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)/241 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης (ΕΑΚ) I/42 της προσφεύγουσας
«………», ατομικής επιχείρησης με έδρα στη ……….., ……………, νομίμως
εκπροσωπούμενης.
Κατά του Δήμου Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενου και
Κατά της παρεμβαίνουσας εταιρίας με την επωνυμία «……….», που
εδρεύει στην ……………, νομίμως εκπροσωπουμένης.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτoύσα επιδιώκει τη μερική
ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 574/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Πειραιά, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η Προσφορά της και να
συνεχίσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα των
Οικονομικών Προσφορών.
Με την παρέμβαση η παρεμβαίνουσα επιδιώκει να απορριφθεί η υπό
κρίση προδικαστική προσφυγή.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί
το νόμιμο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017
παράβολο, ύψους 1.174,50 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό
173950070958 0109 0078, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής στην
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Τράπεζα Πειραιώς της 10/11/2017, εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι
το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη
«πληρωμένο» και τη σχετική βεβαίωση της ΑΕΠΠ περί ελέγχου και
δέσμευσής του από την Υπηρεσία).
2. Επειδή η κρινόμενη προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και με τη
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, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του, της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας
ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
Επομένως, νομίμως φέρεται προς εξέταση η υπό κρίση προδικαστική
προσφυγή στο 1ο κλιμάκιο της ΑΕΠΠ.
4. Επειδή η προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον για την
άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής ως συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό, της οποίας η προσφορά έχει απορριφθεί με την προσβαλλόμενη
πράξη, και η οποία εύλογα

επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης

πράξης, την οποία θεωρεί εσφαλμένη, ως προς την

απόρριψη της

προσφοράς της.
5. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 604/2017 διακήρυξη, ο Δήμος Πειραιά
προκήρυξε διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

για την

προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Πειραιά
έτους 2017-2018, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 234.900,00 €
πλέον

ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιµής.
6. Επειδή η προκήρυξη απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ
στις 31/8/2017 το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) µε
Α.∆.Α.Μ.: 17PROC001887395 2017-09-01 καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. όπου έλαβε συστημικό αριθμό 45523.
7. Επειδή η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εξέδωσε το υπ’ αριθμ.
1/12-10-2017 Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά της
2
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προσφεύγουσας και ετέρου συμμετέχοντος. Ειδικότερα, η προσφορά της
προσφεύγουσας απορρίφθηκε λόγω του ότι α) το ΕΕΕΣ της εταιρείας
«………...», που παρέχει δάνεια εμπειρία στην προσφεύγουσα φέρει ιδιόχειρη
υπογραφή και ως εκ τούτου δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένο, και β) από το
ISO 22000: 2005 της αυτής ως άνω εταιρείας, που θα παρείχε ως
υπεργολάβος υπηρεσίες διανομής, «δεν προκύπτει σαφώς ότι καλύπτει τη
διανομή νωπού γάλακτος».
8. Επειδή με την υπ’ αριθμ.574/1-11-2017 προσβαλλόμενη πράξη της
Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής εγκρίθηκε το ως άνω
Πρακτικό, το οποίο κοινοποιήθηκε στο σύνολο των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 2/11/2017 από την αναθέτουσα αρχή.
9. Επειδή κατά της άνω απόφασης ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή
με κατάθεση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την 10/11/2017, η
οποία κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στην ΑΕΠΠ με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στις 13/11/2017.
10. Επειδή στις 13/11/2017 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην
προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 1 α κοινοποίηση του ΠΔ 39/2017 της
υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
11. Επειδή στις 20-11-2017 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με
ηλεκτρονικό μήνυμα στην ΑΕΠΠ τις με αριθμ. Πρωτ. 53688/866 απόψεις της
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ του
ν.4412/2016 και 9 παρ. 2 περ. β) του ΠΔ 39/2017.
12. Επειδή δυνάμει σχετικού ενσωματωμένου στην προσφυγή
αιτήματος περί παροχής προσωρινής έννομης προστασίας βάσει του άρθρου
346 του Ν. 4412/2016, εκδόθηκε η με αριθμό Α51 /2017 απόφαση της ΑΕΠΠ,
η οποία απέρριψε το αίτημα αναστολής της προσφεύγουσας.
13. Επειδή στις 23-11-2017 η παρεμβαίνουσα κατέθεσε την με αριθμό
ΠΑΡ/64 παρέμβασή της στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, η οποία
απεστάλη στην ΑΕΠΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 24-11-2017.
14. Επειδή η ως άνω παρέμβαση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, με
χρήση του τυποποιημένου εντύπου και είναι νομίμως υπογεγραμμένη.
Επιπλέον, έχει ασκηθεί από έτερο συμμετέχοντα -στον οικείο διαγωνισμό3
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οικονομικό φορέα με προφανές έννομο συμφέρον υπέρ της διατήρησης
ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης.
15. Επειδή η προσφεύγουσα με την προσφυγή της υποστηρίζει ότι το
ΕΕΕΣ της εταιρείας «…………..» ορθώς δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, καθώς
καταρχήν βάσει του Ν. 4156/2013 άρθρο 3 παρ. 12 όπου ορίζεται ότι «Για
κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομικού εκπροσώπου του νομικού προσώπου,
το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του…..», ως στο κρινόμενο ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, όπως δηλώνει η προσφεύγουσα, βάσει του ΠΔ 150/2001 αρθ. 3,
παρ. 1 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, αρθ. 25. παρ.2,

η

ψηφιακή υπογραφή είναι ισοδύναμη με την ιδιόχειρη, ωστόσο ως διατείνεται
η προσφεύγουσα η ιδιόχειρη δεν έχει καταργηθεί με κάποιον νόμο. Επίσης, η
σχετική διακήρυξη στο άρθρο 6.1.1., στο οποίο ορίζει ρητώς την υποχρέωση
υπογραφής του ΕΕΕΣ ψηφιακά αναφέρεται στους οικονομικούς φορείς, οι
οποίοι όπως υποστηρίζει η προσφεύγουσα είναι με βάση τον Ν. 4412/2016,
αρθ. 2, παρ. 11 και 12 οι προσφέροντες. Επομένως, καταλήγει η
προσφεύγουσα στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή του
ΕΕΕΣ από τους τρίτους οικονομικούς φορείς, που υποχρεούνται να το
συμπληρώσουν, λόγω του ότι παρέχουν δάνεια εμπειρία στον προσφέροντα.
Επίσης, υποστηρίζει ότι το υποβληθέν πιστοποιητικό ISO 22000: 2005 της
εταιρείας

«……….»

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΙ

αναφέρει

ως

ΔΙΑΝΟΜΗ

πεδίο

εφαρμογής

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

«ΕΜΠΟΡΙΑ,
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ενώ έχει υποβληθεί και «Βεβαίωση της εταιρείας
πιστοποίησης ………... ότι το ανωτέρω πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει και
τυποποιημένα προϊόντα με βάση το γάλα».
16. Επειδή με τις από 20-11-2017 απόψεις της η αναθέτουσα αρχή, ως
προς τον πρώτο προβαλλόμενο λόγο αναφέρει - επικαλούμενη το με αριθμό
1 Πρακτικό της 12-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας και την με αριθμό
53442/2073 της 17-11-2017 Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της, σχετικά
άρθρα της διακήρυξης, την ΥΑ 56902/215/ΦΕΚ B΄1924/2-6-2017 με θέμα
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» αλλά και χωρία από την
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (http://www.eaadhsy.gr), ότι είναι
4
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σαφές από το θεσμικό πλαίσιο ότι το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά και στην
περίπτωση τρίτου φορέα, που παρέχει στα πλαίσια του διαγωνισμού δάνεια
εμπειρία στον προσφέροντα. Ως προς το δεύτερο λόγο, παραπέμπει στα ως
άνω αναφερόμενα έγγραφα, ήτοι το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
την Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, τα οποία και επισυνάπτει.
17. Επειδή η παρεμβαίνουσα με την παρέμβασή της αναφέρει ότι η
υπό κρίση προσφυγή είναι αβάσιμη πρώτον γιατί η ηλεκτρονική υπογραφή
απαιτούνταν ρητά από τη διακήρυξη, η δε προσφεύγουσα δεν άσκησε
επικαίρως προσφυγή κατά της διακήρυξης ούτε είχε καταθέσει την προσφορά
της με σχετική επιφύλαξη. Δευτερευόντως, αναφέρει ρητώς η παρεμβαίνουσα
«Η επίκληση δάνειας εμπειρίας συνεπάγεται έλεγχο εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής ότι η επιχείρηση που δανείζει την εμπειρία της έχει
πράγματι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη προσόντα τα οποία η ………. δεν
έχει. Υπό την εκδοχή την οποία υποστηρίζει η ………. μια εμπορική
επιχείρηση που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα είναι σε ευνοϊκότερη θέση από
μια μεταποιητική επιχείρηση η οποία συμμετέχει αυτοτελώς στο διαγωνισμό και
πρέπει να αποδείξει η ίδια ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα».
18. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, άμεσης εφαρμογής για
τα κράτη μέλη, καθιερώνεται το τυποποιημένο έντυπο για το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο

Έγγραφο

2016).Περαιτέρω,

Προμήθειας
όπως

(Επίσημη

αναφέρεται

στο

Εφημ.

ΕΕ

Προοίμιο

L3/16
του

της

6-1-

Εκτελεστικού

Κανονισμού: « (1) [....]Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ
θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη
προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Με τον ίδιο
πάντα στόχο κατά νου, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει επίσης να παρέχει
τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τις οντότητες στων οποίων τις
ικανότητες βασίζεται ο οικονομικός φορέας, ούτως ώστε η επαλήθευση των
πληροφοριών αυτών να διενεργείται μαζί με την επαλήθευση που αφορά τον
κύριο οικονομικό φορέα, και με τους ιδίους όρους.[....] (3) Για την αποφυγή
του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς
και τις πιθανές αντιφατικές ενδείξεις στα διάφορα έγγραφα της προμήθειας, οι
5
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πληροφορίες τις οποίες οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν στο ΕΕΕΠ
θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από τις αναθέτουσες αρχές και τους
αναθέτοντες φορείς εκ των προτέρων στην προκήρυξη διαγωνισμού ή με
αναφορές σε άλλα μέρη των εγγράφων της προμήθειας, τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζουν προσεκτικά,
ενόψει της συμμετοχής τους και ενδεχομένης υποβολής προσφορών. (4) Το
ΕΕΕΠ αναμένεται επίσης να συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για
τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές και τους
αναθέτοντες φορείς, με την αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών
υπεύθυνων δηλώσεων από ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.[...]». Τέλος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγίες του Κανονισμού
αναφέρεται ότι: «Το ΕΕΕΠ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους οικονομικούς
φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 59
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρόκειται για μια τυπική δήλωση του οικονομικού
φορέα ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις λόγω της οποίας οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, ότι πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς
κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισμό του αριθμού
των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να
συμμετάσχουν. Στόχος του είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει
από την απαίτηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων
εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια
επιλογής. [...] Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της προμήθειας για μια
δεδομένη διαδικασία προμήθειας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες
φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της
προμήθειας

που

αναφέρονται

στην

προκήρυξη

διαγωνισμού

ή

στις

προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν
από τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά
με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη II και ΙΙΙ πρέπει ή δεν πρέπει
να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο
οικονομικός φορέα). Μπορούν επίσης να διευκολύνουν το έργο των
οικονομικών φορέων αναφέροντας τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας σε
6

Αριθμός απόφασης: 8/2018

ηλεκτρονική έκδοση του ΕΕΕΠ, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα
υπηρεσία

ESPD

την

(https://webgate.

acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/inde
x.tml), την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν δωρεάν σε
αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, οικονομικούς φορείς, παρόχους
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη[...] Η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα, ανά
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα
από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό είναι
απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας [...]
Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ, το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή·[...]»
19.Επειδή, στο άρθρο 25 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014
ορίζεται ότι : «2. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ
ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή. 3. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
βασιζόμενη σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος
μέλος αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη», στο άρθρο 26 ότι:
«Μία προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α)
συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα β) είναι ικανή να
ταυτοποιεί τον υπογράφοντα γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό
εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ)
συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά
τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση
των εν λόγω δεδομένων» και στο άρθρο 27 ότι : «1……. 2. Εάν ένα κράτος
μέλος

απαιτεί

προηγμένη

ηλεκτρονική

υπογραφή

που

βασίζεται

σε

εγκεκριμένο πιστοποιητικό για τη χρήση μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που
προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό του, το εν
λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που
βασίζονται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό και τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές
υπογραφές τουλάχιστον με τους μορφότυπους ή με τις μεθόδους που
καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5».
7

Αριθμός απόφασης: 8/2018

20. Επειδή κατά το άρθρο 2 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) περί
προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13), “νοούνται ως: 1.
‘ηλεκτρονική υπογραφή’: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι
συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και
τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. 2. ‘προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή’ ή ‘ψηφιακή υπογραφή’: ηλεκτρονική υπογραφή, που
πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β)
είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του
υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να
διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα
στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε
μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. 3. ‘υπογράφων’: φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε
στο δικό του όνομα είτε στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή
φορέα. 4. ‘δεδομένα δημιουργίας υπογραφής’: μονοσήμαντα δεδομένα, όπως
κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιμοποιούνται από τον
υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. 5. ‘διάταξη
δημιουργίας υπογραφής’ ... 6. ‘ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής’ ...
7. ‘δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής’: δεδομένα, όπως κώδικες, ή δημόσια
κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της
ηλεκτρονικής υπογραφής. 8. ‘διάταξη επαλήθευσης υπογραφής’ ... 9.
‘πιστοποιητικό’:

ηλεκτρονική

βεβαίωση,

η

οποία

συνδέει

δεδομένα

επαλήθευσης υπογραφής με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του.
10. ‘αναγνωρισμένο πιστοποιητικό’: πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του
Παραρτήματος Ι και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ... 11.
‘πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης’: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος
φορέας, που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς με τις
ηλεκτρονικές υπογραφές. 12. ‘προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής’ ... 13.
‘εθελοντική διαπίστευση’ ...”. Στο άρθρο 3 του δ/τος αυτού ορίζονται τα εξής:
“1. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής
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επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο
δικονομικό δίκαιο. 2. Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό
της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από μόνο τον λόγο ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου”.
21. Επειδή, στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. 11 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται
ρητώς ότι «ως οικονομικός φορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
δημόσιος

φορέας

ή

ένωση

αυτών

των

προσώπων

ή/και

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που
προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων
ή παροχή υπηρεσιών».

Αντίθετα, στην παρ. 12 «ως προσφέρων νοείται

οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά».
22. Επειδή, στο άρθρο 18 «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του ν. 4412/2016 ορίζεται ρητά ότι οι
αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, όπου εν προκειμένω η αρχή της
ίσης μεταχειρίσεως, η οποία βαρύνει την αναθέτουσα αρχή συνεπάγεται υποχρέωση διαφάνειας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τηρήσεως της
(βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 7ης Δεκεμβρίου 2000, C-324/98,
Telaustria και Telefonadress, Συλλογή 2000, σ. Ι-10745, σκέψη 61, και της
18ης Ιουνίου 2002, C-92/00, Συλλογή 2002, σ. Ι-5553, σκέψη 45).
23.Επειδή στο Άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 με θέμα «Υποχρέωση
χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ» αναφέρεται ρητώς ότι : «1. Οι αναθέτουσες
αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με:
α) τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄ και β) τους
κανόνες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν των
ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011
(Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο
κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β)
9
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στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44).3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης

και

Τουρισμού

και

Υποδομών,

Μεταφορών

και

Δικτύων

ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με: α) τον προσδιορισμό του
περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους
εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και
πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής
κοινοποίησης,
συμβάσεων

της
που

διαδικασίας
συνάπτονται,

ηλεκτρονικής
των

σύναψης

ηλεκτρονικών

των

δημόσιων

καταλόγων,

των

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των
ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών
πληρωμών, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη
γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το
περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης
πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο
και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και
χορήγησης αντιγράφων και γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων
εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής.4 […].5.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά
ζητήματα που αφορούν: α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη
δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και
του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των
εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με
χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα
θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας
του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την
προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, β) τον
προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των
επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης
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αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της
ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των
δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών
παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, γ)
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη
διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους,
τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό
των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από
τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω
σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με
τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και ε) τους όρους και προϋποθέσεις που
εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. […..]»
24. Επειδή το άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 «Πολιτική ασφαλείας
ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζει ότι : «1. Το
επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους
κινδύνους. 2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και
παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων
συμμετοχής πρέπει: α) να είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών

και

αιτήσεων

συμμετοχής,

συμπεριλαμβανομένης

της

κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης, β) να απαιτούνται προηγμένες
ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγμένες ηλεκτρονικές
υπογραφές

που

υποστηρίζονται

από

αναγνωρισμένο

πιστοποιητικό,

λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο
υπηρεσιών

πιστοποίησης,

ο

οποίος

περιλαμβάνεται

στον

κατάλογο

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/ 767/ΕΚ της Επιτροπής,
ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη
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δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν
τον

απαιτούμενο

μορφότυπο

προηγμένων

υπογραφών,

βάσει

των

μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της
Επιτροπής και να θέτουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε
θέση

να επεξεργαστούν τεχνικά τους

εν

λόγω

μορφότυπους·

όταν

χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η
ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την
ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Οι

δυνατότητες

επικύρωσης

επιτρέπουν

στην

αναθέτουσα

αρχή

να

επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για
άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει
παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με
τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή. ββ) σε περίπτωση
προσφορών

που

πιστοποιητικού

υπογράφονται

που

με

περιλαμβάνεται

την

υποστήριξη

στον

κατάλογο

αναγνωρισμένου
εμπίστευσης,

οι

αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που
ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους
προσφέροντες. Για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να
καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης,
θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να
επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφότυπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο
σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της
υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή
στο φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις
υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της
παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν
και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα. 3. Οι
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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. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

και

Προστασίας

Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης,
όπως περιγράφεται ανωτέρω. […]»
25. Επειδή στο άρθρο 73 «Λόγοι αποκλεισμού» του Ν. 4412/2016
ορίζεται ότι : «Άρθρο 73 (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ). 1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα
από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με
την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).Η
υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα)
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.[…………….]»
26. Επειδή στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κριτήρια
επιλογής» (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αναφέρεται ρητώς ότι : «1. Τα
κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές
14
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μπορούν

να

επιβάλλουν

στους

οικονομικούς

φορείς

ως

απαιτήσεις

συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε
εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές
ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις
σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.2. Όσον αφορά
την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω οργανισμού.[…..] 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να
εξασφαλίζουν

ότι

οι

οικονομικοί

φορείς

διαθέτουν

τους

αναγκαίους

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη
σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. [……….]Στο πλαίσιο διαδικασιών
σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες
τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την
υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται
βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της
αξιοπιστίας τους.5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα
ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη
σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος».
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27.Επειδή το άρθρο 78 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζει ότι «1. Όσον αφορά τα κριτήρια
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός
φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του
με αυτούς. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η αναθέτουσα αρχή
ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα
άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του
άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.[….]»
28.Επειδή στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης» (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι: «1.
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
16

Αριθμός απόφασης: 8/2018

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 αποκλεισθούν,[…………]2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά
την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση 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 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 και δ) εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30). Τα δεύτερο
έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων. 3. Για τις
συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.4.
[………….]»
29. Επειδή το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα»
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) προβλέπει ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο
Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76. Οι αναθέτουσες αρχές
δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν
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άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι οικονομικοί φορείς
μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να
αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη
διάθεσή τους. 2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι
ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 73: α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την
προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, β) για τις παραγράφους
2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η
εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι
αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81.γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73,
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
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επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 3. Για την απόδειξη
της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για την απόδειξη
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.4. [..]5. Η τεχνική ικανότητα
των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους
από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του
Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και
τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.6. [….]7. Εφόσον ζητηθεί,
η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με
τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και 74, την
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις
χρηματοοικονομικές

και

τεχνικές

ικανότητες

των

προσφερόντων

που

αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με
τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.8. [………..].9. Τα
αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος XII του
Προσαρτήματος Α΄, μπορεί να εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα
σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
53.[…………].
30. Επειδή βάσει του άρθρου 91 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Η
αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία
αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Η
οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
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διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. γ) Για την οποία ο προσφέρων
δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 102. […..]»
31.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, «Περιεχόμενο
φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής»

ορίζεται

ότι

«Ο

ξεχωριστός

σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:
α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ του
άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72
[…]».
32. Επειδή το Άρθρο 102 με τίτλο «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση
πληροφοριών και δικαιολογητικών» (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) ορίζεται ρητώς ότι : «1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση
αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
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νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δημόσιας σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή
υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς».
33. Επειδή το άρθρο 104

με τίτλο « Χρόνος συνδρομής όρων

συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» στην παρ. 1 προβλέπει ότι «1. Το δικαίωμα
συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του
άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105».
34. Επειδή το άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Δικαίωμα
άσκησης προσφυγής» προβλέπει ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
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παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από
την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. [….]».
35. Επειδή στην παρ. 3 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 με τίτλο
«Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης» προβλέπεται ότι «3. Κάθε
ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να
ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφος 1του
άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του».
36. Επειδή το άρθρο 367 του Νόμου 4412/2016 με τίτλο «Διαδικασία
λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ» ορίζει ρητώς τα εξής : «1. Η
ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 2. Επί αποδοχής
προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη
πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η
παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί
αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια.[……]»
37. Επειδή, κατά το αρθ. 8 παρ. 3 της ΥΑ 56902/215/ΦΕΚ Β΄ 1924/2-62017 με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» ορίζεται ότι
“Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση
έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο
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χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.”, ενώ
το άρ. 12 ορίζει ότι “1.2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται
στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable
Document Format (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, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής…. 1.2.2. 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 και
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον
οικονομικό φορέα”.
38. Επειδή η σχετική διακήρυξη αναφέρει στο άρθρο 4 παράγραφος
4.3. εδάφιο 2 της διακήρυξης με τίτλο «Παροχή διευκρινίσεων» το εξής : «Τα
αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο».
39. Επειδή στο άρθρο 5.3. της διακήρυξης με τίτλο «Κριτήρια επιλογήςπροϋποθέσεις συμμετοχής» και δη στην παράγραφο 5.3.1. ορίζεται ρητώς ότι
«Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
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πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής όπως
αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr. Οι
οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του Συστήματος την εγγραφή
τους στο σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικοί φορείς» παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του».
40. Επειδή στην παρ. 5.3.4. της διακήρυξης με τίτλο «Πρότυπα
διασφάλισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης»

αναφέρεται ρητώς ότι «Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν –
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρμόδιας υπηρεσίας που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή
προτύπων των προϊόντων κατά ISO παραγωγής και εμπορίας».
41. Επειδή στην παρ. 5.3.5. της σχετικής διακήρυξης με τίτλο «Στήριξη
στην ικανότητα τρίτων» ορίζεται ότι « Οι οικονομικοί φορείς, μπορούν, όσον
αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και των
προτύπων διασφάλισης ποιότητας που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη
διάθεση τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται (άρθρο 78 Ν.
4412/2017).Υπό τους όρους αυτούς οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων».
42. Επειδή, στην παρ. 6.1.1. του άρθρου 6 της αυτής διακήρυξης με
τίτλο «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» αναφέρεται
ρητά : «…………..Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο.»
43. Επειδή στην παράγραφο 6.4.3. του άρθρου 6 της διακήρυξης
προβλέπεται ρητώς «……..Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα
που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών
προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, Το ΕΕΕΣ αποτελεί την ηλεκτρονική
έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, ………….[…]Β. Στην περίπτωση που
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ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά
στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσοτέρων άλλων οντοτήτων προκειμένου
να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα
Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις
οποίες στηρίζεται.»
44. Επειδή στην παράγραφο 6.4.5 της διακήρυξης (σελ. 21) με τίτλο
«Λόγοι απόρριψης προσφορών» αναφέρεται ότι «Η αναθέτουσα αρχή με
βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 6.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
6.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 6.4.3. (Περιεχόμενο
φακέλων

δικαιολογητικών

συμμετοχής,

τεχνικής

προσφοράς),

6.4.3.3.

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών , 6.4.4. (Χρόνος ισχύος προσφορών),
9.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 9.2. (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωση) της παρούσας, β) η οποία περιέχει ατέλειες,
ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, γ)
…δ)……ε)…………ζ)……η)………θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς
τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης».
45. Επειδή, κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά από τη νοµολογία, η
Διακήρυξη του διαγωνισµού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισµό και δεσµεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

78/2007,19/2005,31/2003),

όσο

και

τους

διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ. ΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια,
τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του
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διαγωνισµού, είτε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης, καθιστά µη νόµιµη
τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).
46. Επειδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι
όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να
διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη
του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός
να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς
υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να
τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος
του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ., μεταξύ άλλων, για την αρχή της ίσης
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων τις αποφάσεις: της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά CAS
Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, σκέψη 110, και της 12ης
Μαρτίου 2015, eVigilo, C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 22ας Ιουνίου
1993, Επιτροπή κατά Δανίας, C-243/89, EU:C:1993:257, σκέψη 33, της 25ης
Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 51,
της 18ης Οκτωβρίου 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553,
σκέψη 33, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C-213/07, EU:C:2008:731,
σκέψη 45, της 24ης Μαΐου 2016, MT Højgaard και Züblin, C-396/14,
EU:C:2016:347, σκέψη 37, της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου,
C-87/94, EU:C:1996:161, σκέψη 54, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, UniversaleBau, C-470/99, EU:C:2002:746, σκέψη 93, της 12ης Μαρτίου 2015, eVigilo,
C-538/13, EU:C:2015:166, σκέψη 33, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV
Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και της 10ης
Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31).
47. Επειδή σε συνέχεια των ως άνω, σύμφωνα με το Ελεγκτικό
Συνέδριο, λόγω της εφαρμοζόμενης στους δημόσιους διαγωνισμούς αρχής
της τυπικότητας, όλες οι διατάξεις της Διακήρυξης καθιερώνουν ουσιώδεις
όρους, οπότε τυχόν παραβίαση διατάξεων που αφορούν τον τρόπο υποβολής
των προσφορών των διαγωνιζομένων συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτών
(βλ. Ελ. Συν. VI Τμήμα, Αποφ. 24995, 1949/2009. Πρ. 115, 10/2008,
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222/2005, Ζ΄ Κλιμάκιο, Πρ. 116/2012, 1177/2009). Δεν είναι, περαιτέρω, κατ΄
αρχήν νόμιμος ο αποκλεισμός διαγωνιζομένου για το λόγο ότι δεν
προσκόμισε δικαιολογητικά συμμετοχής διαφορετικά ή πρόσθετα από τα
ρητώς αξιούμενα, και μάλιστα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από διατάξεις,
στις οποίες η Διακήρυξη δεν παραπέμπει ειδικώς ως εφαρμοστέο στον
διαγωνισμό δίκαιο (ΣτΕ 3703/2010, 1329/1616, 1619/2008).
48. Επειδή η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά
όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που
επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται
οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται
η προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις (Ε. Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εγχειρίδιο
Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 96). H αρχή της
χρηστής διοίκησης χωρεί εφόσον δεν υφίσταται δέσμια υποχρέωση της
Διοίκησης (βλ. ΣτΕ 3160/2015, 2067/2004) και λειτουργώντας ως όριο της
διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, εκφράζει την αγαθή κρίση και επιείκεια
που πρέπει να διέπει τα διοικητικά όργανα κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, ενόψει της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και
της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης.
49. Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό μα
αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ.
C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 25 και C-599/10, SAG
ELV Slovenko κλπ, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) και ο σκοπός
αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην
εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ. C-278/14, SC
Enterprise Focused Solutions SRL, σκ. 27).
50. Επειδή περαιτέρω, μια προσφορά δεν δύναται να τροποποιηθεί
μετά την κατάθεσή της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της αναθέτουσας αρχής
είτε του προσφέροντος (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012,
SAG ELV Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 36, καθώς και
της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 31), ή
να αντικατασταθεί με νέα (βλ. αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV
Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 40, της 10ης Οκτωβρίου
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2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36) οπότε οιαδήποτε
ερώτηση προς διευκρίνιση μπορεί μόνο να έχει ως αποτέλεσμα την άρση
κάποιας ασάφειας και όχι την τροποποίηση της εν θέματι

προσφοράς ή

πολλώ δε μάλλον να καταλήξει στο να υποβάλει, στην πραγματικότητα, ο
συγκεκριμένος προσφέρων νέα προσφορά (βλ. αποφάσεις της 11ης Μαΐου
2017, Archus and Gama, C-131/2016, της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV
Slovensko κ.λπ., C-599/10, EU:C:2012:191, σκέψη 40, της 10ης Οκτωβρίου
2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, σκέψη 36).
51. Επειδή, με βάση το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και
δη τον

Εκτελεστικό Κανονισμό

(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης

Ιανουαρίου 2016 σε συνδυασμό με του Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 και
την ΥΑ 56902/215/ΦΕΚ Β΄1924/2-6-2017 με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» (βλ. και αναλογικά σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία
15 Απόφαση 161/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθμό πρωτ. 5797/25-11-2016 ως
προς το ΤΕΥΔ το οποίο εκπονήθηκε κατ΄ αντιστοιχία με το ΕΕΕΣ)

όσον

αφορά την υποχρέωση ψηφιακής υπογραφή του ΕΕΕΣ από τον κατά
περίπτωση υπόχρεο οικονομικό φορέα δεν γεννάται εξαίρεση για κάποιους
οικονομικούς φορείς, άλλως δεν περιορίζεται η υποχρέωση αυτή στους
προσφέροντες, οι οποίοι αναφέρονται στον

Εκτελεστικό Κανονισμό

(ΕΕ)

2016/7 ως κύριοι οικονομικοί φορείς σε αντιδιαστολή με τους λοιπούς
οικονομικούς φορείς, ενώ αντίστοιχα και στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της
ΕΑΑΔΗΣΥ - που αφορά ΤΕΥΔ και λαμβάνεται υπόψη κατ΄ αναλογίαν- οι
παρέχοντες δάνεια εμπειρία φορείς, που υπογράφουν το απαιτούμενο
ΕΕΕΣ, αναφέρονται ομοίως ως οικονομικοί φορείς. Επομένως, καθίσταται
σαφές ότι το υπό κρίση ΕΕΕΣ δέον είναι να υπογράφεται ψηφιακά
ανεξαρτήτως εάν αφορά τον προσφέροντα ή τρίτο οικονομικό φορέα.
52. Επειδή, άλλωστε, προκύπτει εν γένει από τη διακήρυξη ότι
απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή σε κάθε διακινούμενο έγγραφο ανεξαρτήτως
εάν αυτό υποβάλλεται από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό υπό την έννοια του
προμηθευτή (βλ. σκεπτ. 38).
53. Επειδή από το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας καθίσταται σαφές
ότι η ψηφιακή υπογραφή στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
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συμβάσεων

στοχεύει

στην

αντικατάσταση

της

φυσικής

υπογραφής,

παρέχοντας παράλληλα και τα εχέγγυα γνησιότητά της, ενώ συνιστά sine qua
non προϋπόθεση παραδεκτής υποβολής του εγγράφου, δεδομένης της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της προσφυγής. .
54. Επειδή, η έννοια του «οικονομικού φορέα» είναι ευρύτερη και
αντιδιαστέλλεται από αυτήν του «προσφέροντος», κατ’ άρ. 2 παρ. 1 περ. 11
και 12 αντίστοιχα Ν. 4412/2016, κατά την οποία η έννοια του προσφέροντος
δεν ταυτίζεται με την έννοια του οικονομικού φορέα αλλά αποτελεί έννοια
είδους, ήτοι υποκατηγορία αυτής (βλ. σκεπτ. 21) . Άλλωστε, γι αυτό το λόγο η
έννοια του οικονομικού φορέα έχει ως σημείο αναφοράς την ευρύτερη οικεία
αγορά και όχι τον εν θέματι διαγωνισμό. Συνεπώς, όπου στον Ν. 4412/2016
και σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή εν γένει θεσπίζουσα κανόνα δικαίου,
επιβάλλεται μια υποχρέωση ή προβλέπεται μια συμπεριφορά ή μια συνέπεια
για «(οικονομικούς) φορείς» αυτή καταλαμβάνει μεν αλλά δεν εξαντλείται
στους «προσφέροντες», αντίθετα εκτείνεται, όπως εν προκειμένω, και σε κάθε
άλλη κατηγορία «οικονομικού φορέα», όπως οι υποψήφιοι, καθώς και οι
υπεργολάβοι και ιδίως οι τρίτοι φορείς του άρ. 78 Ν. 4412/2016, δοθέντων
των αναφερόμενων στην προηγούμενη σκέψη.
55. Επειδή, η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή συνιστά απλό
αντίγραφο της πρωτότυπης ιδιόχειρης υπογραφής και δεν έχει την ίδια
νομική ισχύ με την ψηφιακή ή/και την ιδιόχειρη υπογραφή δοθέντος ότι
δεν παρέχει τα ίδια εχέγγυα γνησιότητας.
56. Επειδή, η επικαλούμενη από την προσφεύγουσα ερμηνεία περί μη
υποχρεωτικής ψηφιακής υπογραφής του ΕΕΕΣ από τον τρίτο οικονομικό
φορέα, θα οδηγούσε, εάν ίσχυε, σε πλήρη καταστρατήγηση των άνω αρχών
και ασφαλώς και της αρχής της νομιμότητας της διαδικασίας καθώς θα έδινε
τη δυνατότητα άνισων όρων κρίσης οικονομικών φορέων για τους οποίους
ζητείται η απόδειξη ή προαπόδειξη των αυτών στοιχείων και καταστάσεων
στα πλαίσια μιας ενιαίας ηλεκτρονικής διαδικασίας, η οποία διέπεται από
συγκεκριμένους υποχρεωτικούς, έναντι όλων, κανόνες.
57. Επειδή, άλλωστε, ο έτερος οικονομικός φορέας, που παρέχει
δάνεια εμπειρία στην προσφεύγουσα, έχει υποβάλει ΕΕΕΣ ψηφιακά
υπογεγραμμένο προς πλήρη συμμόρφωση με την οικείο νομοθετικό και
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κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, ο πρώτος προβαλλόμενος λόγος της υπό
εξέταση προσφυγής είναι προδήλως αβάσιμος.
58. Επειδή, αναφορικά με το δεύτερο προβαλλόμενο λόγο δέον είναι
να σημειωθεί ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε ως προς τον οικονομικό φορέα με
την επωνυμία «…………..», που της παρέχει δάνεια εμπειρία βάσει του
ΕΕΕΣ, ISO 22000: 2005 του φορέα πιστοποίησης ………, με πεδίο
εφαρμογής: «εμπορία, αποθήκευση & διανομή τυποποιημένων προϊόντων,
τροφίμων & ποτών» και με αριθμό πιστοποιητικού 292651792-Ι22 καθώς και
επικυρωμένο αντίγραφο της από 19/4/2017 με αριθμό πρωτ. 1035/2017
βεβαίωσης του φορέα πιστοποίησης ότι το άνω πεδίο εφαρμογής «εμπορία,
αποθήκευση & διανομή τυποποιημένων προϊόντων, τροφίμων & ποτών»,
«περιλαμβάνει και τυποποιημένα προϊόντα με βάση το γάλα».
59. Επειδή αρμόδια για την προσαρμογή του αρχείου ΕΕEΣ που θα
συμπληρωθεί και θα προσκομισθεί από τους προσφέροντες στα πλαίσια της
διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7
της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 (βλ. σχετ. Κατευθυντήριες Οδηγίες 20
και 15 ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και απάντηση 36 της ΕΑΑΔΗΣΥ σε ερώτημα στις
«συχνές ερωτήσεις» του επίσημου διαδικτυακού της τόπου www.eaadhsy.gr),
είναι η αναθέτουσα αρχή, με σκοπό να επιλέξει βάσει των όρων της
διακήρυξης, που ερείδεται στην κείμενη νομοθεσία, την πλήρωση των
προϋποθέσεων, που επιθυμεί να εντάξει σε αυτό υπό μορφή προαπόδειξης.
60. Επειδή, μεν, το πιστοποιητικό ISO, συνιστώντας αποδεικτικό μέσο,
προσκομίζεται υποχρεωτικά δυνάμει του άρθρου 6.2. Αποδεικτικά μέσα
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) παρ. Β .4. της διακήρυξης από τον προσωρινό
ανάδοχο, λόγω της εφαρμογής της προαπόδειξης με το προσκομιζόμενο
ΕΕΕΣ. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της ρητής διατύπωσης της
παρ. 1 του άρθρου 104 Ν. 4412/2016 περί ελέγχου του δικαιώματος και των
όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής και την υποβολή των δικαιολογητικών
του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, της δυνατότητας της αναθέτουσας αρχής
κατ΄ άρθρο 79 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 να ζητήσει κατά τη διάρκεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, και εν τέλει της
υποβολής εν προκειμένω των πιστοποιητικών ISO, ορθώς η αναθέτουσα
αρχή προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων ελέγχοντας τα
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υποβληθέντα δικαιολογητικά στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας που
διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία (βλ. σχετικά Κατευθυντήρια Οδηγία 20
ΕΑΑΔΗΣΥ απόφαση 42/30-5-2017 με αριθμό πρωτ. 3800/14-6-2017, σελ. 25
επ.).
61. Επειδή ο φορέας Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ Α.Ε.),
σε συνέχεια του με αριθμό πρωτ. 1076/13-12-2017 ερωτήματος της
Εισηγήτριας του κλιμακίου, απάντησε με την με αριθμό πρωτ. 7413/19-122017 επιστολή του μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τρόπο καθορισμού του
πεδίου εφαρμογής του ISO 22000: 2005 ότι «Οι εν λόγω δραστηριότητες
προσδιορίζονται με γνώμονα τα είδη παρεχόμενων προϊόντων ή/και
υπηρεσιών καθώς και τα επιμέρους στάδια της παραγωγής και τελικής
διάθεσης του/ων προϊόντος/ ων».
62. Επειδή στο συμπροσβαλλόμενο πρακτικό Ι της 12-10-2017 της
αρμόδιας

Επιτροπής

Διενέργειας

Διαγωνισμού,

αναφέρεται

αυτολεξεί

«Επιπλέον από το προσκομιζόμενο ISO 22000 του διανομέα δεν προκύπτει
σαφώς ότι καλύπτει τη διανομή νωπού γάλακτος».
63. Επειδή, από τη γραμματική ερμηνεία του αναγραφόμενου
πεδίου εφαρμογής του υπό κρίση πιστοποιητικού ISO, που αφορά εν γένει
σε εμπορία, αποθήκευση και διανομή τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων
και ποτών, καθίσταται σαφές ότι το εν θέματι πιστοποιητικό περιλαμβάνει και
την

εμπορία/διανομή

του

υπό

προμήθεια

προϊόντος,

γεγονός

που

υποστηρίζεται και από την από 19/4/2017 βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης
- που είναι ο μόνος υπεύθυνος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
διευκρινιστική επιστολή του ΕΣΥΔ Α.Ε. για τον έλεγχο στα πλαίσια διενέργειας
σχετικής επιθεώρησης και διαμόρφωσης του πεδίου εφαρμογής του
πιστοποιητικού με βάση τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και της οικείας
τεχνικής προδιαγραφής - που αναφέρει ως προς το υπό κρίση ISO «το
ανωτέρω πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει και τυποποιημένα προϊόντα με βάση
το γάλα».
64. Επειδή, όλως επικουρικώς, δεδομένου ότι πρόκειται – κατά τη ρητή
κρίση της αναθέτουσα αρχής – για ασάφεια ως προς το πεδίο εφαρμογής του
προσκομιζόμενου ISO, δυνάμει του άρθρου 102 παρ. 5, η τελευταία όφειλε να
προβεί -ως έπραξε για έτερο συμμετέχοντα- στην υποβολή σχετικού
31

Αριθμός απόφασης: 8/2018

ερωτήματος προς τον προσφεύγοντα προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας περί
της κάλυψης της υπό κρίση δραστηριότητας από το εν θέματι πιστοποιητικό
ISO.
65. Επειδή, περαιτέρω, η σχετική διακήρυξη στα οικεία άρθρα (5.3.4.
και 6.2. παρ. Β.4.) αναφέρεται σε «πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα
γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδια υπηρεσία που θα βεβαιώνουν την
τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO παραγωγής και
εμπορίας» χωρίς να αναφέρεται ειδικώς σε διανομή νωπού γάλακτος. Εάν, δε,
ήθελε θεωρηθεί - γεγονός που δεν προβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή ότι έπρεπε στο πεδίο εφαρμογής του υπό κρίση ISO να υφίσταται ρητή μνεία
περί της διανομής νωπού γάλακτος, θα συνιστούσε εκ των υστέρων
τροποποίηση όρου διακήρυξης οπότε θα πλήττονταν οι αρχές της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας (βλ. σχετικά ως προς τους ουσιώδους όρους
Δ.Ε.Ε.

απόφαση

της

19ης

Ιουνίου

2008,

C-454/06,

Pressetext

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστριακής Δημοκρατίας και λοιπών, σκ.
35 και ΕΣ Τμ. VI 701/2010). Ακόμη και εάν αντιστοίχως, θεωρείτο ότι ο εν
λόγω όρος της διακήρυξης δεν είναι επαρκώς ορισμένος, έχει, περαιτέρω,
κριθεί ότι τυχόν ασάφειες ή πλημμέλειες των εγγράφων της σύμβασης δεν
μπορούν να ερμηνεύονται εις βάρος των διαγωνιζομένων, κατά παράβαση
των αρχών του ανταγωνισμού και της παροχής ίσων ευκαιριών και θα πρέπει
να παρέχεται και σε αυτούς, οι οποίοι βλάπτονται από την ασάφεια ή την
πλημμέλεια αυτή, η δυνατότητα να συμπληρώσουν την τυχόν ελαττωματική,
προσφορά τους (Ε.Α. ΣτΕ 423/2011, 424/2011, 425/2011). Τούτο, διότι η
ερμηνεία των όρων των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται εις
βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που
όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 1959/1970, Αρμ. 1970 σελ. 1111,
ΕφΘεσ 501/1987, ΕΔημΕργ 1990/1, σελ. 84, Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό
Δίκαιο, εκδ. θ΄, σελ. 776).
66.

Επειδή, με βάση τα ως άνω ο δεύτερος προβαλλόμενος λόγος

προσφυγής κρίνεται ως βάσιμος.
67.

Επειδή η βασιμότητα του δεύτερου προβαλλόμενου λόγου της

προσφυγής, δεν δύναται επουδενί να καταστήσει παραδεκτή την προσφορά
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της προσφεύγουσας καθόσον

αυτή ορθώς απορρίφθηκε λόγω της

πλημμέλειας στο υποβληθέν ΕΕΕΣ της εταιρίας «…………...».
68. Επειδή, επομένως, με βάση το ως άνω σκεπτικό, η βασιμότητα του
δεύτερου λόγου της προσφυγής, καθιστά πλημμελή την αιτιολογία της
προσβαλλόμενης πράξης.
69. Επειδή, ωστόσο, αν και η αιτιολογία έχει πλημμέλειες εντούτοις η
πράξη είναι νόμιμη με άλλη αιτιολογία, το κύρος της πράξης δεν πάσχει
ακυρότητα (ΣτΕ 2239/1970, 4698/1988). Επομένως, η πλημμελής αιτιολογία
της προσβαλλόμενης με την υπό κρίση προσφυγή απόφασης αναφορικά με
το προσκομισθέν ISO της εταιρίας με την επωνυμία «……….» δεν έχει, εν
προκειμένω, επίπτωση στο κύρος αυτής, διότι ορθώς απορρίφθηκε η
προσφορά της προσφεύγουσας ως απαράδεκτη, ήτοι και με την ορθή
αιτιολογία η προσβαλλόμενη είναι ορθή ως προς το διατακτικό της (βλ Μ.
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός
δικαστικός έλεγχος, εκδ. Σάκκουλα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 344
επόμ.).
70.Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
71. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή
πρέπει να απορριφθεί .
72.Επειδή,

κατόπιν

των

ανωτέρω,

το

κατατεθέν

από

την

προσφεύγουσα παράβολο ύψους χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ
και πενήντα λεπτών (1.174,50 €) πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 του Ν.
4412/2016 και άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την προσφυγή.
Δέχεται την παρέμβαση.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2017 και εκδόθηκε στις 5
Ιανουαρίου 2018 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου

Σταμάτιος Μαλινδρέτος
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