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Η 

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

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα του στις 07 Ιανουαρίου 2022. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 29.11.2021 με ΓΑΚ  

2215/30.11.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «…» 

και τον διακριτικό τίτλο «… η οποία εδρεύει στον Δήμο …, όπως νομίμως 

εκπροσωπείται. 

κατά του «…», όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η αναθέτουσα 

αρχή]. 

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «…»  και τον διακριτικό 

τίτλο: «….», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατέθεσε την από 10.12.2021 

Παρέμβασή της.  

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί  η 

υπ’ αριθ. 38η /θέμα 2°/2-11-2021 απόφασης της έκτακτης Συνεδρίασης της 

αναθέτουσας αρχής της 2-11-2021, με την οποία η οικονομική της προσφορά 

ανεδείχθη δεύτερη, ενώ  έγινε αποδεκτή και ανεδείχθη προσωρινή ανάδοχος και 

μειοδότρια του υπό κρίση διαγωνισμού η παρεμβαίνουσα και η υπ’ αριθ. 

40η/18-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής 

της Συνεδρίασής της 18-11- 2021, με την οποία εγκρίνεται το από 15-11-2021 

Πρακτικό Ελέγχου Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και αποφασίστηκε η οριστική κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισμού στην παρεμβαίνουσα. 

Με την Παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της 

υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής. 

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί και 
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δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 

5 του ΠΔ 39/2017, με ηλεκτρονικό κωδικό …, ποσού €600,00. 

 2. Επειδή, με την υπ' αριθ. … διακήρυξη (αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: …), η αναθέτουσα 

αρχή προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 

μολυσματικών απορριμμάτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με 

δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμα μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

88.709,69 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ή άλλως, 110.000,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24%.  

 3. Επειδή, με την υπ' αριθ. συν. 38/θέμα 2°/408/2-11-2021 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, και κατ' αποδοχή σχετικών 

εισηγήσεων της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτές 

διατυπώνονται στα υπ' αριθ. 1, 2 και 3/1-11-2021 πρακτικά αυτής που αφορούν 

αντιστοίχως τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδοχών, 

αποφασίστηκε η αποδοχή των προσφορών του συνόλου των συμμετεχόντων 

στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων. Κατόπιν δε τούτων, με την αυτή ως άνω 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου αποφασίσθηκε, εκτός 

των άλλων, η ανάδειξη της παρεμβαίνουσας ως προσωρινής αναδόχου με 

συνολική προσφερθείσα τιμή 88.585,60 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με 

δεύτερη καταταγείσα την προσφεύγουσα με συνολική προσφερθείσα τιμή 

99.658,80 ευρώ συμπ/voυ ΦΠΑ 24% και τρίτη στη σειρά κατάταξης της εταιρίας 

«…» με συνολική τιμή προσφοράς 104.904,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. Η 

ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου δεν 

κοινοποιήθηκε μετά την έκδοσή της στους διαγωνιζόμένους, ενόψει των 

οριζομένων στην παράγραφο 3.1.2 της διακήρυξης (σελ. 31), σύμφωνα με την 

οποία, όσον αφορά τα μέχρι την οικονομική αξιολόγηση στάδια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, «Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης». Ακολούθησε η αποστολή πρόσκλησης προς την 

παρεμβαίνουσα ως προσωρινή ανάδοχο, για την κατάθεση των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ ήδη, με την υπ' αριθ. συν. 

40/θέμα 5°/420/18-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
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… και κατ' αποδοχή σχετικής εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αριθ. 4/15-11-2021 πρακτικό 

της που αφορά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

αποφασίστηκε η ανάδειξη της ως οριστικής αναδόχου, με συνολική 

προσφερθείσα τιμή 88.585,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

 4.  Επειδή, εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα στρέφεται κατά των ως άνω 

προσβαλλόμενων αποφάσεων καθώς, από τον ηλεκτρονικό τόπο του 

αντίστοιχου δημόσιου Διαγωνισμού, αποδεικνύεται πως αυτές κοινοποιήθηκαν 

ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, στις 24.11.2021, ώστε η κατ’ αυτής 

στρεφόμενη Προδικαστική Προσφυγή να έχει κατατεθεί, μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» στο ΕΣΗΔΗΣ στις 29.11.2021, εντός της 

προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 περ. (α) Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 

1 περ. (α) Κανονισμού.  

 5. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, κοινοποίησε στις 30.11.2021 την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί 

να θίγεται από την αποδοχή της και απέστειλε στην AΕΠΠ τις υπ’αριθμ.22259/ 

10.12.2021 απόψεις της σχετικά με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή, 

τις οποίες απόψεις κοινοποίησε στην προσφεύγουσα στις 28.12.2021.  

 6. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 362 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του 

Π.Δ.39/2017 παρεμβαίνει η παρεμβαίνουσα εταιρεία, καθόσον η υπό κρίση 

προσφυγή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στην παρεμβαίνουσα 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του δικτυακού τόπου του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 30.11.2021, οπότε και εκκινεί η σχετική 

10ήμερη προθεσμία προς άσκηση παρέμβασης και η εν λόγω παρέμβαση 

ασκήθηκε στις 10.12.2021 με κατάθεση μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, η παρεμβαίνουσα, δε, έχει προφανές έννομο 

συμφέρον να παρέμβει, αφού επιδιώκει τη διατήρηση ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης με την οποία της έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.   

 7. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη, 

η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η 

οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, 53/2011, ΕΣ VI Τμήμα Πράξεις 78/2007, 

19/2005, 31/2003 κ.λπ.), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση 

ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της 
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αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της 

διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 

3670/1992, 2137/1993 κλπ), αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της 

Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες 

προσφορές τους. Επειδή, κατά την ερμηνεία των όρων κάθε Διακήρυξης ο 

ερμηνευτής του δικαίου πρέπει να αναζητείτο πραγματικό νόημα των 

ενσωματωμένων σε αυτή κανόνων με αφετηρία τη λεκτική, ήτοι γραμματική 

διατύπωσή τους (γραμματική ερμηνευτική μέθοδος).  

 8. Επειδή, στο άρ. 25 του Κανονισμού (EE) 910/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την 

ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 

(ΕΕ L 257 της 28.8.2014) 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 άρ. 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 άρ. 27 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται 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». 

 9. Επειδή με τον Κανονισμό (EE) 910/2014 καθορίζονται οι απαιτήσεις 

ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και το 

πλαίσιο εποπτείας των παροχών τους. Κατά τα οριζόμενα στον ως άνω 
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Κανονισμό, η ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται από εγκεκριμένους παρόχους 

υπηρεσιών πιστοποίησης, οι οποίοι με τη χορήγηση της εγγυώνται για τα 

στοιχεία του κατόχου της και επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής. Με τη χρήση 

της προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η 

ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής 

συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει, η εγγύηση της γνησιότητας 

των ψηφιακών δεδομένων και η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την 

ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων να μη μπορεί να αρνηθεί την 

συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή. 

 10. Επειδή, σύμφωνα με το άρ. 36 του Ν. 4412/2016 «Υποχρέωση χρήσης – 

Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ - Εξουσιοδοτική διάταξη», «1. Οι αναθέτουσες αρχές 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία 

ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας 

σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128, περί ανάθεσης 

εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και 

εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων. 

…. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν 

στην 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, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των 

δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών 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, τα τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης 

πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και 

την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης 
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αντιγράφων…». Στο δε άρ. 37 του ίδιου νόμου «Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ 

(άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» ορίζεται ότι «…2. Στα εργαλεία και 

τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς 

και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει: …. β) να 

απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. 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…». 

Στο δε άρ. 362 του ίδιου νόμου «Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης» 

ορίζεται ότι «1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. …».  

 11. Επειδή, στο άρ. 8 «Κατάθεση της προσφυγής» του π.δ. 39/2017 

«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ορίζεται ότι «…3. Η προσφυγή 

κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της 

προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού». 

 12. Επειδή, στο άρ. 15 «Υποβολή Προδικαστικών Προσφυγών» της ΚΥΑ υπ’ 

αρ. 166278/25.06.2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην 

ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).», δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β’ 2813/30.06.2021, ορίζεται 

ότι «Οι Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, στην ηλεκτρονική περιοχή του 

διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο έντυπο του 

Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 (Α΄ 64), σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτό 

σύμφωνα με τις περ. β ή δ της παρ. 1.2.1 του άρθρου 12 της παρούσας.» και, 
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συναφώς, στο άρ. 12 της ίδιας ΚΥΑ ορίζεται ότι «1.2.1 Όσον αφορά τα στοιχεία 

και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω υποφακέλους, οι 

οικονομικοί φορείς τα καταχωρίζουν μέσω του υποσυστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα ως εξής: Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην 

ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη 

μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις: … β) είτε του άρθρου 15 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών 

ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα… δ) είτε 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής-επικύρωσης των 

αντιγράφων …». 

 13. Επειδή, στο άρ. 15 «Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα» του Ν. 4727/2020 

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις» ορίζεται ότι «1. Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα 

δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή 

τους….». 

 14. Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων των άρ. 36, 37, 

362, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, του άρ. 8, παρ. 4 του π.δ. 39/2017 και των άρ. 12 

και 15 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 166278/25.06.2021, προκύπτει ότι, προκειμένου περί 

διαγωνισμών που διενεργούνται ηλεκτρονικώς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η 

προδικαστική προσφυγή των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία 

κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, απαιτείται να φέρει 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εν προκειμένω, η σχετική διαγωνιστική 

διαδικασία διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συνεπώς, η προσήκουσα υποβολή της 

προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ απαιτεί τη θέση επ’ αυτής αποκλειστικώς 

εγκεκριμένης προηγμένης ηλεκτρονικής ή προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Τούτο δε προκειμένου να 

βεβαιώνεται η προέλευσή της, ότι δηλαδή η προσφυγή προέρχεται πράγματι 
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από το πρόσωπο που φέρεται να την υπογράφει και να διασφαλίζεται η 

αυθεντικότητά της. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του 

φακέλου της υπόθεσης, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα προσφυγή που 

αναρτήθηκε δια μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ, δεν 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και κατ' επέκταση δεν είναι δυνατός ο 

έλεγχος της εγκυρότητάς της μέσω της διαλειτουργικότητας. Συνεπώς, κατά τα 

ως άνω, στην υπό κρίση προσφυγή ελλείπει, κατά παράβαση του νόμου και του 

οικείου κανονιστικού πλαισίου, η, επί ποινή απαραδέκτου, εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών επί της προσφυγής, γενομένου δεκτού του 

σχετικού ισχυρισμού της παρεμβαίνουσας και της αναθέτουσας αρχής και 

απορριπτομένης ως απαραδέκτως ασκηθείσας της υπό κρίση προσφυγής.  

15.  Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα και να γίνει δεκτή η 

παρέμβαση.  

16. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 

 

         

   Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 07 Ιανουαρίου 2022 και εκδόθηκε στις 25 

Ιανουαρίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ             ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 


