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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 21 Μαρτίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Άννα Χριστοδουλάκου Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση-Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Οικονόμου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 11/2/2019 και  με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

(ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 213/18-2-2019 Προδικαστική Προσφυγή της προσφεύγουσας 

εταιρείας  «… Ltd», που εδρεύει στην … (…), οδός …, αρ. …, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, 

Κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α. 

…)  (εφεξής «αναθέτων φορέας»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.  

 Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει α) Να γίνει δεκτή 

η υπό εξέταση προσφυγή, β) Να ακυρωθεί, ανακληθεί, τροποποιηθεί η υπ' 

αρ. 13/25-1-2010 Απόφαση του Δ.Σ. του αναθέτοντος φορέα, με την οποία 

εγκρίθηκαν τα από 7-11-2018 και από 12-11-2018 Πρακτικά 1 και 2 της 

Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά το μέρος της που 

απέρριψε την προσφορά της και γ) Να διαταχθεί η επιστροφή του 

παράβολου. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Ευαγγελία 

Μιχολίτση. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

1.Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει καταβληθεί 

e-παράβολο ύψους 740,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, 

εκτύπωση της ηλεκτρονικής πληρωμής του ως άνω παραβόλου της 

Ελληνικής Τράπεζας (Hellenic Bank) με ημερομηνία πληρωμής την 

11/2/2019, εκτύπωση από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ του e-παραβόλου με 

αναφορά της δήλωσης  κατάστασης παραβόλου «δεσμευμένο»). 
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2. Επειδή με την με αριθμ. πρωτ. … Διακήρυξη ο αναθέτων φορέας 

προκήρυξε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και 

τοποθέτηση φρεατίων ΕΕΛ», συνολικού προϋπολογισμού 148.000,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

3. Επειδή η διακήρυξη αναρτήθηκε την 27/9/2018 στο ΚΗΜΔΗΣ 

(Α.Δ.Α.Μ. …) και στο ΕΣΗΔΗΣ όπου έλαβε συστημικό αριθμό ….  

4.Επειδή η προσφεύγουσα έχει υποβάλει την με αύξοντα αριθμό … 

προσφορά.  

5.Επειδή με την με αριθμό 13/2/25-1-2019  απόφαση το Δ.Σ. του 

αναθέτοντος φορέα (συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2019), η οποία 

κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού την 1/2/2019 μετά 

των σχετικών Πρακτικών 1 και 2, καταρχήν εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 και 2 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και συνακόλουθα κρίθηκαν 

αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζομένων  «… Ο.Ε.» και «M… 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας.   

6. Επειδή  το ως άνω αναφερθέν πρακτικό 1 της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών αναφέρει σχετικώς  ότι μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών στοιχείων η 

Επιτροπή διαγωνισμού σημειώνει ότι οι προσφορές των διαγωνιζόμενων «… 

Ο.Ε.» και «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κρίθηκαν πλήρεις και σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου αποδεκτές ενώ η προσφορά της 

προσφεύγουσας ελλιπής εξαιτίας ουσιώδους απόκλισης η οποία κατά την 

ακριβόλογη  λεκτική απόδοση του οικείου πρακτικού είναι η κάτωθι : «• Το 

ΤΕΥΔ που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από την διαγωνιζόμενη εταιρεία δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Ως εκ τούτου θεωρούμε ως μη έγκυρη την 

υπογραφή του κάτι που ισοδυναμεί με μη έγκυρη υποβολή του. Η επιτροπή 

για των ως άνω λόγο θεωρεί ελλιπή την προσφορά της εταιρίας». Με βάση τα 

ως άνω η  αρμόδια Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής των 

προσφορών των διαγωνιζόμενων «… Ο.Ε.» και «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 

της απόρριψης της προσφοράς της προσφεύγουσας διατηρώντας επιφύλαξη 
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ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των 

προσφερόντων.  

7. Επειδή η προσφεύγουσα κατέθεσε εμπροθέσμως σύμφωνα με το 

άρθρο 361 παρ. 1 περ. α) του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α) και το 

άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, την 11/2/2019 στον διαδικτυακό τόπο 

διαγωνισμού την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή νομίμως 

υπογεγραμμένη, έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017, την οποία κοινοποίησε ο αναθέτων 

φορέας στην ΑΕΠΠ στις 18.02.2019 με  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

8. 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 

(βλ. σχετικώς ΕΑ ΣτΕ 449/2012, 55/2015 κ.ά.). 

9. Επειδή ο Αναθέτων φορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 9 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε, μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις 18/2/2019 την 

υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο 

οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής.  

10. Επειδή η προσφεύγουσα θεμελιώνει πρόδηλο έννομο συμφέρον 

για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της επίμαχης πράξης 

καθώς με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η προσφορά της.  

11. Επειδή, ειδικότερα, ως έχει κριθεί, σε περίπτωση αποδοχής της 

προδικαστικής προσφυγής, η ΑΕΠΠ ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη 

του αναθέτοντος φορέα ή την επίδικη παράλειψή της και αναπέμπει την 

υπόθεση στον αναθέτοντα φορέα, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην 

οφειλόμενη ενέργεια, συμμορφούμενη προς την απόφαση της ΑΕΠΠ, η 

οποία δεν έχει εξουσία ούτε να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη πράξη 

ούτε να προβεί η ίδια στην οφειλόμενη ενέργεια, καθ’ υποκατάσταση του 

αναθέτοντος φορέα  (βλ. ΕΑ ΣτΕ 54/2018, σκέψη 8 και την εκεί 

παρατιθέμενη νομολογία). Επομένως, το αίτημα της προσφεύγουσας περί 

τροποποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης, απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση ως απαράδεκτο, εφόσον εκφεύγει από τις εξουσίες που 

παρέχονται στην ΑΕΠΠ δυνάμει του οικείου θεσμικού πλαισίου ενώ 
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αντίστοιχα, μόνο ο εκδών την προσβαλλόμενη απόφαση αναθέτων φορέας 

δύναται να την ανακαλέσει.  

12. Επειδή, την 15/2/2019 απεστάλη μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) προς 

όλους τους συμμετέχοντες η με αριθμό πρωτ 4064Α /15-2-2019 επιστολή 

του Διευθύνοντος Συμβούλου του αναθέτοντος φορέα, η οποία αναφέρει τα 

εξής «Κατόπιν της άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής για τον άνω 

διαγωνισμό από τις συμμετέχουσες εταιρίες «… Ο.Ε.» και «… Ltd» κατά της 

υπ αριθ. 13/2/25-1-2019 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑ…  σας γνωρίζουμε ότι 

αναστέλλεται η εξέλιξη του διαγωνισμού έως την έκδοση οριστικής 

απόφασης από την ΑΕΠΠ».  

13.  Επειδή, στις 18/3/2019 ο αναθέτων φορέας απέστειλε στην 

ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις απόψεις του επί της υπό 

εξέταση προδικαστικής προσφυγής, όπου περιλαμβάνονται αιτιάσεις προς 

αντίκρουση των προβαλλόμενων λόγων μετά του με αριθμό πρωτ. 6280Α   

της 18/3/2019 διαβιβαστικού εγγράφου του. 

14. Επειδή η προσφεύγουσα με την υπό εξέταση προδικαστική 

υποστηρίζει τα εξής «…Δια της παρούσας προσφυγής, έχοντας προφανές 

έννομο συμφέρον, αφού έχουμε υποβάλει προσφορά στον εν λόγω 

διαγωνισμό και θιγόμαστε από την προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. …. κατά το σκέλος που με αυτήν εγκρίνονται οι προσφορές των 

συναγωνιζόμενων εταιριών και απορρίπτεται η προσφορά μας σύμφωνα με 

το πρακτικό 1/7-11-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού: Ζητούμε την ακύρωση 

της, με αριθμό πρακτικών 13, από 25-1-2019, απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. …, κατά το σκέλος που έκανε δεκτή την απόφαση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. …  για την απόρριψη της προσφοράς με α/α 

113663 της εταιρίας μας … Ltd, ως μη έγκυρης και αποκλίνουσας ουσιωδώς 

από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, επειδή, κατά 

τους ισχυρισμούς της, το υποβαλλόμενο από εμάς Τ.Ε.Υ.Δ δεν έφερε 

ψηφιακή υπογραφή. 

Αναλυτικά: 

Σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους συμμετοχής της 

Διακήρυξης … και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2.4.2 για τον Χρόνο και Τρόπο 
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Υποβολής προσφορών (σελ. 18 και 19): για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη, 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (υποπερίπτωση 

2.4.2.1), πέραν αυτού δε, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα στην διαδικασία να υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και να φέρουν μη 

κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφή (υποπερίπτωση 2.4.2.5). 

Στο ανωτέρω πλαίσιο υποβολής των δικαιολογητικών, η εταιρεία μας 

«… Ltd» υπέβαλε ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα και νομότυπα την προσφορά 

της μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 

στις 19-10-2018 και ώρα 17:13:09, με σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, 

εγγυητική επιστολή, οικονομική προσφορά και ψηφιακά υπογεγραμμένο 

ΤΕΥΔ. 

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας κατέθεσε το ΤΕΥΔ σε αρχείο pdf, το 

οποίο φέρει ηλεκτρονική υπογραφή από την αρμόδια κατά τον νόμο κα. …, 

με ημερομηνία και ώρα υπογραφής 2018/10/19, 08:08:03 +02'.00'. 

Ειδικότερα, τα ανωτέρω στοιχεία της ηλεκτρονικής υπογραφής που 

φέρει το κατατεθειμένο από την εταιρία μας ΤΕΥΔ, προκύπτουν ευχερώς 

στον χρήστη, όταν ο χρήστης επιλέξει το σημείο «πάνελ υπογραφών» 

(βρίσκεται δεξιά στο πάνω μέρος του ψηφιακά υπογεγραμμένου έγγραφου) 

και κάνει κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται αριστερά (Αναθ.1 

Υπογράφηκε από …). Εν συνεχεία, πατώντας δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσμο 

με το όνομα του υπογράφοντος, ανοίγει καρτέλα με τις ιδιότητες της 

υπογραφής, ήτοι το πρόσωπο που υπογράφει (…), η ημερομηνία και ώρα 

υπογραφής του εγγράφου (2018/10/19, 08:08:03 +02'. 00'). 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρία μας, συμμορφούμενη με τους 

Γενικούς και Ειδικούς όρους συμμετοχής της Διακήρυξης …  και ειδικότερα 

το Κεφάλαιο 2.4.2 για τον Χρόνο και Τρόπο Υποβολής προσφορών, 

κατέθεσε το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, νομότυπα, σύμφωνα με 

τους όρους της Προκήρυξης (βλ σχετικά και τις Οδηγίες για την αναγνώριση 
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ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων με αναγνωρισμένα ψηφιακά 

πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης της Α.Π.Ε.Δ. (Αρχή Πιστοποίησης 

Ελληνικού Δημοσίου- Αύγουστος 2017). 

Η Αναθέτουσα Αρχή με την υπ' αρ. 13/25-1-2019 Απόφασή του Δ.Σ. 

της, απέρριψε την προσφορά της εταιρία μας, κατά παράβαση της αρχής της 

τυπικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας που οφείλουν να 

διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. 

Ειδικότερα, η διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, διέπεται από την αρχή της διαφάνειας ως βασική 

προϋπόθεσή της, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες 

διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης πρέπει να διατυπώνονται με 

σαφήνεια, με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού, κατά τρόπο ώστε, αφενός μεν να παρέχεται σε όλους τους 

ευλόγως ενημερωμένους και έχοντες τη συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους η 

δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους 

ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος αφενός μεν να 

διαθέτει όλες τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να αποφασίσει 

αν θα μετάσχει ή μη στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, αφετέρου δε έκαστος 

ενδιαφερόμενος να έχει, σε περίπτωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, τις 

αυτές ακριβώς με τους λοιπούς διαγωνιζομένους ευκαιρίες κατά το στάδιο 

προετοιμασίας και υποβολής της προσφοράς του και εκ τρίτου να παρέχεται 

στην αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να ελέγξει αν όντως οι προσφορές των 

διαγωνιζομένων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω 

σύμβαση (βλ. Ράικο Δ., «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», Αθήνα-Θεσ/νικη, 

2014, σελ. 177, υπ' αριθμ. 2/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΔΕΚ, απόφαση της 29.4.2004, C- 496/99 Ρ, Επιτροπή κατά 

CAS Succhi di Frutta, σκ. Ill, πρβλ. και αποφάσεις της 20.9.1988, C-31/87, 

Beentjes, της 25.4.1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, της 18.10.2001, 

C-19/00, SIAC Construction Ltd, της 12.12.2002, C-470/99, Universale- Bau 

AG, της 4.12.2003, C-448/01, EVN AG, WienstrommGmbH, ΣτE 311/2006 
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7μ., 3497/2006, 214-5/2011, 1583/2012, Ολ. EA 136/2013, EA 53/2011, σκ. 

23). 

Εξάλλου, η διακήρυξη του διαγωνισμού, ως κανονιστική πράξη, 

δεσμεύει με τους όρους της, τόσο τους τρίτους προς τους οποίους 

απευθύνεται, όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον 

σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της 

διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή (βλ. 

Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003,105/2003). Υπό την έννοια 

αυτή, σκοπός της ενιαίας εφαρμογής των όρων της διακήρυξης και της 

τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, είναι η 

διαμόρφωση ενός ασφαλούς δικαιϊκού πλαισίου, εντός του οποίου θα 

διεξαχθεί ο διαγωνισμός και η αποφυγή αδικαιολόγητων αιφνιδιασμών των 

εν δυνάμει υποψηφίων, οι οποίοι σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας θα εκκινούν από μία κοινή αφετηρία, θα γνωρίζουν εκ των 

προτέρων ασφαλώς και με ακρίβεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα 

έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. 

Άλλωστε, η αρχή της δεσμευτικότητας της διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο 

κοινοτικό (ενωσιακό πλέον) δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από τους όρους 

αυτής αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων (βλ. 

Πράξη VI Τμήματος ΕλΣυν 70/2006). 

Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, 

είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της 

σύμβασης που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, είτε κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία και 

επάγεται ακυρότητα (βλ. IV Τμήμα ΕλΣυν 70/2003, 105/2002, 78/2001, 

4/2001, 85/2000). Ομοίως, έχει κριθεί (VI Τμήμα ΕλΣυν 129/2007) ότι οι 

αναθέτουσες αρχές κατά τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, οφείλουν σε 

κάθε περίπτωση να τηρούν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, η 

οποία συνεπάγεται, ιδίως, υποχρέωση τήρησης της αρχής της διαφάνειας. Η 

τελευταία επιβάλλεται, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να διασφαλίζει την 

τήρηση της ως άνω γενικής αρχής, συνίσταται δε, μεταξύ άλλων, στον 

έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα οικείων διαδικασιών του διαγωνισμού 

(πρβλ. ΔΕΚ αποφάσεις της 07.12.2000, C-324/98, σκέψεις 60-63, της 
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27.11.2001, C-285/99, σκέψη 38 κ.α.). Κατά συνέπεια προκύπτει ότι στους 

διενεργούμενους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών, η 

θεσμοθέτηση σταδίων κατά τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου, αλλά και 

η πλήρης συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με τους κανόνες που θέτει η 

ίδια η διακήρυξη, ως προς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται 

σε αυτήν, αποβλέπει ακριβώς στην κατά αντικειμενικό και διαφανή τρόπο 

επιλογή του τελικού αναδόχου, ενώ η μη τήρηση των εν λόγω σταδίων και η 

απόκλιση από τους κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας που θέτει η ίδια η 

διακήρυξη, χωρίς εύλογη αιτία και κατά παράβαση των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, στοιχειοθετεί παράβαση ουσιώδους 

τύπου της διαδικασίας (ενδεικτικά VI Τμήμα ΕλΣυν 408/2012, 600/2012, 

935/2013). 

Ενόψει των ανωτέρω, με την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας 

μας για τον ανωτέρω λόγο - ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί ως πλημμέλεια δικαιολογητικού, η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάζει 

την αρχή της τυπικότητας των δημόσιων διαγωνισμών καθώς και τις 

θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, καταστρατηγεί αυθαίρετα 

και χωρίς προφανή δικαιολογητικό λόγο το κανονιστικό πλαίσιο που έθετε η 

διακήρυξη για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και κατ' αυτόν 

τον τρόπο θίγει τα δικαιώματά μας και μας επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη..». 

 15. Επειδή, η ο αναθέτων φορέας με τις απόψεις του αναφέρει 

αυτολεξεί τα κάτωθι «….Η εταιρία …  Ltd υπέβαλε ηλεκτρονικά το έντυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο δεν φέρει ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 

σκληρής αποθήκευσης και ως εκ τούτου θεωρούμε ως μη έγκυρη την 

υπογραφή του κάτι που ισοδυναμεί με μη έγκυρη υποβολή του». 

16. Eπειδή με τον Κανονισμό 910/2014 ορίζεται στο άρθρο 25 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  
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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».Επειδή,επομένως,  με  τον με  τον  Κανονισμό 910/2014 

καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και το πλαίσιο εποπτείας των παρόχων τους. Κατά 

τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό, η ψηφιακή  υπογραφή  εκδίδεται  από  

εγκεκριμένους  παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης, οι οποίοι με τη χορήγησή 

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. Επιπλέον, η 

απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βασίζεται στη δυνατότητα 

επαλήθευσης του ακριβούς χρόνου παροχής των υπηρεσιών του συστήματος 

προς το χρήστη αυτού, όπως με την εξακρίβωση του χρόνου υποβολής της 

προσφοράς κάθε συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στο σύστημα». 

17. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 με τίτλο 

«Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ» ορίζεται 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 
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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) 

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, 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, 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 [….]4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση 

Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα 

των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου 
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τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α΄ 112), όπως εκάστοτε ισχύει, το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και 

με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την 

παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, 

στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, 

δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς, και με τα πληροφοριακά 

συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών». Επισημαίνεται ότι το ως 

άνω άρθρο συνιστά την εξουσιοδοτική διάταξη της ΥΑ 56902/215/2-6-2017.  

 18. Επειδή το άρθρο 91 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Λόγοι απόρριψης 

προσφορών» προβλέπει το εξής: «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 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. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν 

επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 

προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
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φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄ 

και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95. 

η) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 

γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς 

αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα 

της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα 

κατάθεση τους. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία 

του ανταγωνιστικού διαλόγου, στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση ή στη σύμπραξη καινοτομίας». 

19. Επειδή το άρθρο 253 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Αρχές που 

διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» προβλέπει στην παρ. 1 τα 

κάτωθι : «1. Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς 

ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή 

της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ιδιωτών, της προστασίας του ανταγωνισμού, της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν 

τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. 

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με 

σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος βιβλίου 

(άρθρα 222 έως 338) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο 

ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή 

μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων». 

20. Επειδή, το άρθρο 258 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Κανόνες που 

εφαρμόζονται στις επικοινωνίες»  προβλέπει τα κάτωθι «1. Με την επιφύλαξη 

των παραγράφων 8 και 11 όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
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πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), ιδίως η 

ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες 

μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν 

δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς διαθέσιμα και διαλειτουργικά με τις 

γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των 

οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο 

της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να 

απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία, 

συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν 

υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές, 

β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων 

κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιμοποιούν 

μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από 

οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε 

σχήμα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν 

για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα, 

γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό 

γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στους αναθέτοντες φορείς, 

δ) όταν τα έγγραφα της σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό 

κλίμακα προπλασμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν μέσω 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 

Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία 

γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μέσο ή με συνδυασμό 

ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων. 

Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο 

της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να 
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απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη 

διαδικασία υποβολής, στο μέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσων 

επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε 

α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είτε 

β) αν για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των 

πληροφοριών απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν μπορεί να 

εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών που 

διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή μπορούν να διατεθούν σε αυτούς 

με άλλα μέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5. 

Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς που απαιτούν, σύμφωνα με το 

δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, άλλα μέσα επικοινωνίας πλην 

των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν, στη χωριστή 

έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 του Βιβλίου ΙΙΙ τους λόγους για αυτή 

την απαίτηση. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς 

αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών 

μέσων κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική 

επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της 

προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά 

στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τα έγγραφα της 

σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις 

προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες με τους προσφέροντες, οι 

οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο και την 

αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με ενδεδειγμένα 

μέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων 

της επικοινωνίας. 

3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι 

αναθέτοντες φορείς μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των 

δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων 

συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων 

συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. 
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4. Όσον αφορά στις συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, 

οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων 

ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων 

μοντελοποίησηςκτιριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων μέσων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλλακτικά μέσα 

πρόσβασης, σύμφωνα με την παρ. 5, έως ότου τα εν λόγω εργαλεία να 

διατεθούν γενικά, κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1. 

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, όπου κριθεί απαραίτητο, να 

απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν διατίθενται γενικώς, υπό 

την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης. 

Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν άλλα κατάλληλα μέσα 

πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

με ηλεκτρονικά μέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το Παράρτημα IX 

του Προσαρτήματος Β΄ ή από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από το 

χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 290. Το κείμενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης 

ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα 

εργαλεία και οι συσκευές αυτές 

β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση 

στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα 

αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά 

(πρόσβασης) διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι για την 

αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων ή 

γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική 

υποβολή των προσφορών. 

6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με: α) Τις απαιτήσεις 

Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου και 

β) Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 259. Πέραν των 

ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 
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και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο 

κυρώθηκε με την με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του 

Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

β) στο π.δ. 25/2014. 

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και 

εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με: 

α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών 

χρήσης των επιμέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 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, 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 

[…] 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου 

για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 

222 έως 338) σχετικά με: 

α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη δομή και το 

περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη 
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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 Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 

β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών 

χρήσης των επιμέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής 

διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και 

υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

σύναψης των συμβάσεων που συνάπτονται, 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 Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 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. 

11. Κατ΄εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν δικά τους 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 

1 έως 6 και 8 και το άρθρο 259 αναλογικά εφαρμοζόμενο, είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των 

ανταλλαγών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος βιβλίου, μέσω του 
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Τη συνδρομή των ανωτέρω απαιτήσεων εισηγείται η Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και 

του αρμόδιου κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται 

κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αναθέτοντος φορέα, παρέχεται η σχετική 

εξαίρεση. 

12. Στις συμβάσεις της παρ. 7 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του 

άρθρου 36». 

21. Επειδή, το άρθρο 259 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «Πολιτική 

Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ» προβλέπονται τα εξής «1. Το επίπεδο ασφαλείας του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 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 να τηρούνται τα ακόλουθα: 

α) οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική 

υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της 

κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης είναι διαθέσιμες στους 

ενδιαφερομένους, 

β) να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως 

ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Οι αναθέτοντες φορείς 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 δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της 

συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

αα) Οι αναθέτοντες φορείς 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 
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τους εν λόγω μορφοτύπους· 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 στον αναθέτοντα φορέα 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 υπογράφονται με την υποστήριξη 

αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης, οι αναθέτοντες φορείς 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 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 μορφοτύπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο 

σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της 

υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή 

στον 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 υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή 
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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 Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με 

κρυπτογραφημένο τρόπο και επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. 

Δεν επιτρέπεται στον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, 

όπως ανωτέρω περιγράφεται. 

4. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η 

οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί σε χρόνο που να επιτρέπει την κανονική 

υποβολή των προσφορών, ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή 

μερικά, να χρησιμοποιήσει το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Η ανωτέρω αδυναμία 

πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στη συνέχεια, με 

αιτιολογημένη απόφασή του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον τρόπο 

διεξαγωγής της διαδικασίας. […]». 

22. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 του Ν.4412/2016 

και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται 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 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». 

23. Επειδή η ισχύουσα ΥΑ 56902/215/2-6-2017 με θέμα «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» ορίζει στα άρθρα 15  με τίτλο Υποβολή 

Προσφορών – Αιτήσεις συμμετοχής και δη στην παρ. 1.2.1. «Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν 
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(εννοεί τον χρήστη – οικονομικό φορέα) σε μορφή αρχείου 

PortableDocumentFormat (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από 

τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής». Αντιστοίχως, στο άρθρο 8 με 

τίτλο «Επικοινωνία και εκκίνηση εγγράφων» παρ. 3 προβλέπονται τα κάτωθι 

«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 

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». 

24. Επειδή, οι σχετικοί όροι της διακήρυξης αναφέρουν αυτολεξεί τα 

εξής « i)  2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 

ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη είτε από την 

διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr , είτε από την ιστοσελίδα της … στη 

διεύθυνση www.dey….gr 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με 

σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των 

ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν 

εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 

των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
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διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 

τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 

κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης, ii) 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος 

υποβολής προσφορών Ηλεκτρονική Διαδικασία 

2.4.2.1. 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 1, παρ. 5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 258 και 259 και 

την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 "Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. iii) 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 2.4.3.Ι. Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
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μελέτης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση.ιv) 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών. H 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 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 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 την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει 

δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 

της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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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». 

25. 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  
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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  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”. 

26. Επειδή στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (αριθμός απόφασης 

161/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016  (Α’ 147) και δη στην υποσημείωση με αριθμό 12 

αναφέρεται ρητώς «12.Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής/ή κατά την 

υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για τις οποίες η χρήση 

του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 36, οι οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο..». 

27. 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) της διακήρυξης, 

οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). 

Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά 

τη διάρκεια του διαγωνισµού, είτε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης, 

καθιστά µη νόµιµη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).  

28. Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας που διέπει την 

διαδικασία της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 

4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013, 111/2006, 597/2007 κ. ά.) δεν 

επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι οποίες 
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θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων στοιχείων 

που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

29. Επειδή η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να 

αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ., C 

278/14, SC EnterpriseFocusedSolutions SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 25 και 

απόφαση SAG ELV Slovensko κ.λπ., C 599/10, EU:C:2012:191, 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 EnterpriseFocusedSolutions SRL 

ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). 

30. Επειδή, η οικεία διακήρυξη επαναφέρει αυτούσιες τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας μνημονεύοντας ρητώς και την Υ.Α. 56902/215 "Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017)  ενώ παραπέμπει ευθέως στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. 

31. Επειδή, ως προαναφέρθη ο  Κανονισμός 910/2014 καθιερώνει ένα 

σύστημα 3 κατηγοριών ηλεκτρονικών υπογραφών. Ειδικότερα: Α) απλή 

ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 3 παρ. 10): «τα δεδομένα σε ηλεκτρονική 

μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή 

συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να υπογράφει», Β) προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 26) λογίζεται η ηλεκτρονική υπογραφή που 

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, Γ) 

Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 3 παρ. 12): η προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη 

δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. Καθορίζονται, επομένως, με τον εν 
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λόγω Κανονισμό, οι απαιτήσεις ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και το πλαίσιο εποπτείας των παρόχων τους. 

Κατά τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό, η (εγκεκριμένη) ψηφιακή 

υπογραφή  εκδίδεται  από  εγκεκριμένους  παρόχους υπηρεσιών 

πιστοποίησης, οι οποίοι με τη χορήγησή 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. Επιπλέον, η απρόσκοπτη 

λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βασίζεται στη δυνατότητα επαλήθευσης του 

ακριβούς χρόνου παροχής των υπηρεσιών του συστήματος προς το χρήστη 

αυτού, όπως με την εξακρίβωση του χρόνου υποβολής της προσφοράς κάθε 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στο σύστημα. 

32. Επειδή από το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας και των λοιπών 

κανονιστικών διατάξεων καθίσταται σαφές ότι α) η (εγκεκριμένη) ψηφιακή 

υπογραφή στοχεύει στην αντικατάσταση της φυσικής υπογραφής παρέχοντας 

παράλληλα και τα εχέγγυα γνησιότητά της, ήτοι ταυτίζεται με την πρωτότυπη 

ιδιόγραφη υπογραφή, που φέρει θεώρηση γνησίου της, και β) συνιστά 

ουσιώδη τύπο, δεδομένης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 

υποβολής της προσφυγής, η παράλειψη του οποίου δεν δύναται να 

θεραπευθεί. Ωστόσο, δεν προκύπτει η υποχρέωση ορατής ψηφιακής 

υπογραφής. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη περί ορατής 

ψηφιακής υπογραφής ως στοιχείο παραδεκτού των υποβληθέντων εγγράφων 

και δη του υποβληθέντος ΤΕΥΔ. 

33. Επειδή η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου στον επίσημο 

διαδικτυακό της τόπο (http://www.aped.gov.gr/texnika-themata/51-

validity_check.html) παρέχει οδηγίες για τον έλεγχο εγκυρότητας εγκεκριμένης 

ψηφιακής υπογραφής επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ηλεκτρονική 

υπογραφή η οποία: Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον 

υπογράφοντα, Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, 
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ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε υπογράφει), συνδέεται με το 

ηλεκτρονικό έγγραφο με τρόπο που οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα είναι 

ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας),  δημιουργείται μόνο μέσω 

“Εγκεκριμένης” Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ), Βασίζεται σε 

“Εγκεκριμένο” Ψηφιακό Πιστοποιητικό για ηλεκτρονική υπογραφή. Στον, δε, 

Οδηγό χρήσης της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) για τον 

έλεγχο των ψηφιακών υπογραφών αναφέρεται μεταξύ άλλων «Η προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) βασίζεται σε αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας 

Υπογραφής (ΑΔΔΥ). Ως ΑΔΔΥ ορίζεται η μικροσυσκευή (UsbToken / Smart 

Card + CardReader) που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην οποία 

εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης με ασφαλή 

τρόπο» ενώ παρουσιάζεται λεπτομερώς και εναργώς η διαδικασία ελέγχου 

ενώ, επίσης, παρουσιάζεται λεπτομερώς και εναργώς η διαδικασία  

εντοπισμού κι ελέγχου της ψηφιακής υπογραφής.  

34. Επειδή, αντιστοίχως, κατά τα βασίμως υποστηριχθέντα από την 

προσφεύγουσα, αναφορικά με το υπό εξέταση ΤΕΥΔ ότι  « όταν ο χρήστης 

επιλέξει το σημείο «πάνελ υπογραφών» (βρίσκεται δεξιά στο πάνω μέρος του 

ψηφιακά υπογεγραμμένου έγγραφου) και κάνει κλικ στον σύνδεσμο που 

εμφανίζεται αριστερά (Αναθ.1 Υπογράφηκε από …). Εν συνεχεία, πατώντας 

δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσμο με το όνομα του υπογράφοντος, ανοίγει 

καρτέλα με τις ιδιότητες της υπογραφής, ήτοι το πρόσωπο που υπογράφει 

(…), η ημερομηνία και ώρα υπογραφής του εγγράφου (2018/10/19, 08:08:03 

+02'. 00' )». 

35. Επειδή, ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -- Περιφέρεια … σε ηλεκρονικό έγγραφο 

παροχή σχετικών πληροφοριών αναφέρει μεταξύ άλλων «…Η ψηφιακή 

υπογραφή σε ένα έγγραφο μπορεί να είναι είτε ορατή είτε μη ορατή, Η μη 

ορατή υπογραφή ενσωματώνεται στο ηλεκτρονικό έγγραφο χωρίς να φαίνεται 

μέσα στο κείμενο του εγγράφου. Παρόλο που μπορεί στο κείμενο του 

εγγράφου να μην υπάρχει κάποια ειδική σημείωση/σήμανση, η μη ορατή 

υπογραφή είναι απολύτως έγκυρη» 

(http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery/PKM%20files/DigitalSign/%CE%9F%
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CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%85%CF

%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_sig

ned.pdf). 

36. Επειδή, επιπροσθέτως, στον ως άνω αναφερθέντα διαδικτυακό 

τόπο της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου  

(http://www.aped.gov.gr/texnika-themata/51-validity_check.html) υπάρχει 

υπερσύνδεση (link) που οδηγεί στην λίστα με τις εγκεκριμένες αρχές 

πιστοποίησης στην Ε.Ε. Ειδικότερα, ο έλεγχος της εγκυρότητας της υπό 

εξέταση ψηφιακής υπογραφής του προσκομισθέντος ΤΕΥΔ, που κατά τα 

ειδικώς ορισθέντα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο γίνεται με ανάρτηση του 

ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/search/file/1, κατέδειξε ότι το 

συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έγγραφο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την … 

(…) με πιστοποιητικό της εταιρίας ADACOM, ως ειδικότερα αναγράφεται στο 

αποτέλεσμα της έρευνας ως εξής « TRUST SERVICES , results 1,  Certificate 

: …, ADACOM for EU Qualified e- Signatures». Επισημαίνεται ότι δυνάμει του 

από 29/3/2017 πιστοποιητικού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και 

Επισήμου παραλήπτη του Υπουργείου Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

του Τουρισμού, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικώς από την προσφεύγουσα την 

20/3/2019 κατόπιν αιτήματος της εισηγήτριας, η υπογράφουσα …   φέρεται 

ως νόμιμη εκπρόσωπος της εν θέματι εταιρίας (Διευθύντρια).  

37.  Επειδή, σε κάθε περίπτωση από τα ως άνω προκύπτει ότι το εάν 

θα είναι ορατή ή μη η ψηφιακή υπογραφή συνιστά ειδικότερα λειτουργικότητα 

του λογισμικού αυτής, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται στο οικείο κανονιστικό 

πλαίσιο η ορατή ψηφιακή υπογραφή.  

38. Επειδή, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υπό εξέταση μη ορατή 

ψηφιακή υπογραφή είναι καθόλα έγκυρη παρά τα αντιθέτως, αβασίμως, 

κριθέντα από τον αναθέτοντα φορέα. Επομένως, ο μοναδικός λόγος της 

προσφυγής γίνεται δεκτός ως βάσιμος.  

39. 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 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/search/file/1
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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 ίσοιςόροις 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 

SucchidiFrutta, 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, Universale-

Bau, 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).   

 40.   Επειδή η αρχή της ισότητας (βλ. ΣτΕ 935/2017) που συνιστά 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή (άρθρο 4 και 20 Συντ. και 6 ΕΣΔΑ) και της 

αρχής της αμεροληψίας, που δέον είναι να διέπει την κρίση των διοικητικών 

οργάνων, επιβάλλει την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε 

όλους τους διοικούμενους.  

41. Επειδή, είναι θεμιτός και σύμφωνος με την αρχή της τυπικότητας, 

της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ο αποκλεισμός υποψηφίου λόγω μη 

τήρησης υποχρεώσεων που απορρέουν από τα σχετικά με τη διαδικασία 

έγγραφα και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία καθόσον είναι σαφής (βλ. εξ 

αντιδιαστολής Απόφαση PippoPizzo, C-27/2015 της 2ας Ιουνίου 2016, σκέψη 

51, όπου κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από 

διαδικασία συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, λόγω μη τηρήσεως από τον 
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φορέα αυτόν υποχρεώσεως η οποία δεν προκύπτει ρητώς από τα σχετικά με 

τη διαδικασία αυτή έγγραφα ή από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, αλλά από  

την ερμηνεία της εν λόγω νομοθεσίας και των εν λόγω εγγράφων, καθώς και 

από την εκ μέρους των εθνικών διοικητικών αρχών και των εθνικών 

δικαστηρίων συμπλήρωση των κενών των εγγράφων και της νομοθεσίας).   

42. Επειδή,  καθίσταται σαφές ότι, δεδομένης και θέσης ιδιόχειρης 

υπογραφής επί του επίμαχου εγγράφου σε συνδυασμό με την μη ορατή 

ψηφιακή υπογραφή, είναι πιθανή η διαμόρφωση εσφαλμένης εντύπωσης επί 

της ύπαρξης ή μη ψηφιακής υπογραφής επί αυτού. Ωστόσο βάσει της αρχής 

της νομιμότητας, η ανάκληση των παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων 

(ή των ατομικών γενικού περιεχομένου) γίνεται ελεύθερα από τη διοίκηση 

(πρβλ. ΣτΕ 4026/2008), ανεξάρτητα από το εάν από τις πράξεις αυτές έχουν 

απορρεύσει δικαιώματα των διοικουμένων, εφόσον πραγματοποιηθεί εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πράξης και άρα από την 

απόκτηση των δικαιωμάτων από πλευράς διοικουμένων, καθώς  προφανείς 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν, καταρχήν, την τήρηση της 

νομιμότητας, κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (βλ. 

ενδεικτικά ΕΑ ΣτΕ 840/2008). 

 43. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.   

44.Επειδή με βάση τα ανωτέρω η προδικαστική προσφυγή πρέπει να 

γίνει δεκτή.  

45. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το παράβολο που κατέθεσε η 

προσφεύγουσα ύψους επτακοσίων σαράντα ευρώ (740 €) πρέπει να 

επιστραφεί (άρθρο 363 του Ν. 4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται  την προδικαστική προσφυγή 

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το κεφάλαιο που 

απορρίπτει την προσφορά της προσφεύγουσας.  

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ύψους επτακοσίων σαράντα 

ευρώ (740 €) στην προσφεύγουσα.  



Αριθμός απόφασης: 394/2019 
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 21 Μαρτίου 2019 και εκδόθηκε στις 10 

Απριλίου 2019 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

                    Η Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας 

 

Άννα Χριστοδουλάκου                                Χρήστος Κάτρης 


