Αριθμός απόφασης: 40/2021

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 5 Ιανουαρίου 2021 με την εξής σύνθεση:
Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Ιωάννα
Θεμελή Μέλη.
Για να εξετάσει την από 27.11.2020 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
1741/27.11.2020 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«…» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που εδρεύει στη …, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα.
Κατά του ... (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα και κατά της υπ’ αριθμ. 845/18.11.2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 2/22.06.2020 Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να
ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίπτεται η
προσφορά του και αποφασίζεται η κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής
συμμετοχής.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί νόμιμο
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5
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παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, ποσού 2.621,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό …, την από 20.11.2020 πληρωμή στην … και την
εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το
οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της
σύμβασης σχετικά με την οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι
524.193,55 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Επειδή με την από 29.01.2020 διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή
προκήρυξε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Δημιουργία
δικτύου ΑΜΕΑ στη μεσαιωνική πόλη της …», με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
προϋπολογισθείσας

συνολικά

δαπάνης

650.000,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Επειδή, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ στις 29.01.2020 με Α.Δ.Α.Μ. … καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου ο επίμαχος διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ….
4. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ
του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του
χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου
IV του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 27.11.2020 στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 19.11.2020, ο δε προσφεύγων ισχυρίζεται ότι
έλαβε γνώση αυτής την 20.11.2020, ενώ δεν προκύπτει από τα στοιχεία του
φακέλου ότι κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στον προσφεύγοντα β)
ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του
Π.Δ. 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα
αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν .
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4412/2016, και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθ. 8 του
Π.Δ. 39/2017.
6. Επειδή την 30.11.2020 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην
προβλεπόμενη, από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση της
υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
7. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 2044/2020 Πράξη της Προέδρου του 6ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η
αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση
προσφυγής.
8. Επειδή η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ την 7.12.2020
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις απόψεις της επί της
προσφυγής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα μέσω της
επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού την 15.12.2020.
9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η προσφυγή νομίμως εισάγεται
ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017.
10. Επειδή στον επίμαχο διαγωνισμό συμμετείχαν δέκα οικονομικοί
φορείς, μεταξύ των οποίων και ο προσφεύγων, ο οποίος υπέβαλε τη με
αριθμ. συστήματος 146248 προσφορά. Με την υπ’ αριθμ. 292/2020 απόφαση
η αναθέτουσα αρχή ανακήρυξε τον προσφεύγοντα προσωρινό ανάδοχο.
Κατόπιν δε της από 11.06.2020 πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προς
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσφεύγων κατέθεσε
αυθημερόν τα σχετικά έγγραφα. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/22.06.2020
Πρακτικό,

η

Επιτροπή

Διαγωνισμού

αφού

έλεγξε

τα

δικαιολογητικά

κατακύρωσης του προσφεύγοντος διαπίστωσε ότι « στα ψηφιακά αρχεία και
των τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και του επισυναπτόμενου πίνακα
στην υπεύθυνη δήλωση με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων έργων
που υλοποιεί η εταιρεία εμφανιζόταν το μήνυμα «τουλάχιστον μία υπογραφή
έχει πρόβλημα». Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό μήνυμά της στις
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25/6/2020, στη Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του ..., σε
υπολογιστή του οποίου διενεργούνταν ο Διαγωνισμός, ζήτησε τη συνεργασία
τους για τη διενέργεια του ελέγχου της εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής.
Με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 26-6-2020 επιβεβαίωσαν τη μη εγκυρότητα της
ψηφιακής υπογραφής στο ψηφιακό αρχείο της υπεύθυνης δήλωσηςτου
μειοδότη που στάλθηκε ενδεικτικά για έλεγχο».

Ενόψει των ανωτέρω, την

29.06.2020 η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω της «επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού αιτήθηκε από τον προσφεύγοντα να
υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία επιβεβαίωσης της εγκυρότητας και ισχύος
της ψηφιακής υπογραφής του. Ο δε προσφεύγων αυθημερόν υπέβαλε την
από 29.06.2020 υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι «...το
πρόβλημα που εμφανίστηκε στην εγκυρότητα οφείλεται σε εσφαλμένη
παραμετροποίηση του συστήματος μας η οποία και άμεσα διορθώθηκε. Η
εταιρία διαθέτει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από το 2017. Για τεκμηρίωση των
παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, τα πιστοποιητικά του παρόχου μας,
της διαδικτυακής Πύλης "ΕΡΜΗΣ" της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης
δημόσιας διοίκησης» και δυο αρχεία με πληροφορίες για το πιστοποιητικό.
Στη συνέχεια, την 2.7.2020 η Επιτροπή Διαγωνισμού υπέβαλε μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού
Δημοσίου μία από τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχε υποβάλει ο προσφεύγων
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και που έφεραν το πρόβλημα εγκυρότητας
καθώς και τα πιστοποιητικά που προσκόμισε ο προσφεύγων με τις από
29.06.2020 διευκρινίσεις του, αιτούμενη τον έλεγχο της εγκυρότητας της
ψηφιακής υπογραφής του προσφεύγοντος που είχε τεθεί στην υπεύθυνη
δήλωση,

η

δε

ΑΠΕΔ

αυθημερον,

μέσω

μηνύματος

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, απάντησε ότι «τα ψηφιακά πιστοποιητικά στην ψηφιακή
υπογραφή στο συνημμένο ψηφιακό αρχείο με τίτλο 22.Υ.Δ.Α4 signed : 1)
έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον … και όχι την ΑΠΕΔ και β) εαν τα ψηφιακά
πιστοποιητικά είχαν παραχθεί από την ΑΠΕΔ θα είχαν διάρκεια 3 χρόνια και
όχι 6 όπως φαίνεται στις λεπτομέρειες (1/1/2019 έως 1/1/2025). Άρα η
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ψηφιακή υπογραφή στο συνημμένο ψηφιακό αρχείο με τίτλο 22.Υ.Δ.Α4 signed
δεν έχει εκδοθεί από κανένα πιστοποιημένο πάροχο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό
και θεωρείται άκυρη.». Βάσει των προεκτεθέντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού
εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του προσφεύγοντος και την
κατάπτωση

της

εγγυητική

επιστολής

συμμετοχής

του.

Με

την

προσβαλλόμενη, εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό και απορρίφθηκε η
προσφορά του προσφεύγοντος. Ως δε αναφέρεται ρητώς στο σώμα της
προσβαλλόμενης η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του προσφεύγοντος. Σημειωτέον ότι η
προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες πλην
του προσφεύγοντος την 30.11.2020.
11.Επειδή, ο προσφεύγων, του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή
και έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, θεμελιώνει πρόδηλο έννομο
συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της επίμαχης
απόφασης,

ως

προς

το

σκέλος

που

αφορά

στην απόρριψη

των

δικαιολογητικών κατακύρωσης και της προσφοράς του επιδιώκοντας ευλόγως
να κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση. Ωστόσο, η προδικαστική προσφυγή, ως προς το σκέλος που
αφορά τη μη νομιμότητα της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του
προσφεύγοντος στερείται αντικειμένου, δοθέντος ότι, ως έχει εκτεθεί στην
προηγούμενη σκέψη και αναφέρει ρητώς και η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις
της, με την προσβαλλόμενη απόφαση δεν εγκρίθηκε η κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του προσφεύγοντος.
12. Επειδή ο προσφεύγων, επικαλούμενος τους όρους 3, 4.2., 23.2 και
23.3 της διακήρυξης, το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, τον Κανονισμό
910/2014, το πδ 150/2001 και την ΥΑ 56902/215/19.05.2017, ισχυρίζεται με
τον πρώτο λόγο της προσφυγής του ότι παρανόμως απορρίφθηκε η
προσφορά του διότι από το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού δεν
απαιτείται οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά
κατακύρωσης να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, εν προκειμένω
5
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δε όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης φέρουν ψηφιακή υπογραφή, η οποία εξ αιτίας ενός τεχνικού
σφάλματος του συστήματός του δεν εμφανίστηκε ως εγκεκριμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε δια υπεύθυνης δήλωσης που
υπέβαλε στην αναθέτουσα αρχή κατόπιν διευκρινίσεων. Περαιτέρω, ο
προσφεύγων προβάλλει ότι η ψηφιακή υπογραφή που ετέθη στις υπεύθυνες
δηλώσεις του είναι έγκυρη, καθώς διαθέτει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από το
2017, όπως αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά που υπέβαλε με τις
διευκρινίσεις και άρα δεν είναι νόμιμος ο αποκλεισμός του επειδή εμφανίστηκε
κατά το άνοιγμα των αρχείων το μήνυμα ότι «τουλάχιστον μια υπογραφή έχει
πρόβλημα» εφόσον δεν επιβεβαιώνεται ανυπαρξία ψηφιακού πιστοποιητικού
που να καλύπτει την τεθείσα υπογραφή του.
13. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της, αφού παραθέτει το
ιστορικό του διαγωνισμού, ως έχει εκτεθεί υπό σκέψη 10, ισχυρίζεται τα
ακόλουθα : «[...]δ) Η υποβολή των δικαιολογητικών ενός διαγωνισμού συνιστά
ουσιώδη τυπική και ουσιαστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτόν. Εάν
δεν υποβληθούν ή υποβληθούν μη έγκυρα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, ε) Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 δεν είναι δυνατή
η προσφυγή στη δυνατότητα συμπλήρωσης/θεραπεία σε περιπτώσεις
παράλειψης ψηφιακής υπογραφής που υποβάλλονται με την προσφορά
διαγωνιζομένου, καθώς η έλλειψη της ή η μη νόμιμη/ έγκυρη χρήση της,
ισοδυναμεί με μηνόμιμη/έγκυρη υποβολή,ζ) Τα έγγραφα που δεν είναι έγκυρα
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον υποβάλλοντα, δεν δύναται να ληφθούν
υπόψη προς εκπλήρωση από τον προσφέροντα της υποχρέωσής υποβολής
τους και η) Σε αυτήν καθαυτή την κατατεθείσα προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
της εταιρίας με την επωνυμία«…», μνημονεύεται πολλάκις (σελ. 7,8, 9, 12, 16,
17), η ακυρότητα της ψηφιακής υπογραφής.Κατά συνέπεια, η μη έγκυρη
υπογραφή στις υπεύθυνες δηλώσεις του προσωρινού μειοδότη ισοδυναμεί με
μη έγκυρη υποβολή τους και δεν είναι δυνατή η προσφυγή στη δυνατότητα
συμπλήρωσης αυτής».
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14. Επειδή το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι
αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης[…]».
15. Επειδή, το άρθρο 36 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « [...] 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: [...] 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.[..]».
16. Επειδή το άρθρο 37 του ν. 4412/2016 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 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
7
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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 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. [...] 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
8
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σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτομα με διαφορετική
μητρική γλώσσα. 3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους,
εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες
αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό
χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική
ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το
χρήστη, η οπoία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με
κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη
χρονολογία. [...]».
17. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « 1. Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων ….προσφορών. 2. Τα έγγραφα της
σύμβασης….περιέχουν ιδίως:… ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από
τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς… κ) τα απαιτούμενα
αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),…»
18. Επειδή, το άρθρο 71 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι « Οι συμβάσεις
ανατίθενται ….. εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει σύμφωνα με τα
άρθρα 79 έως και 81, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η
προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
προβλέπονται στην προκήρυξη σύμβασης… και στα έγγραφα της σύμβασης…
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από
τη συμμετοχή δυνάμει των άρθρων 73 και 74…»
19. Επειδή, το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 ορίζει 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
9
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αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. .. 12. Τα αποδεικτικά μέσα
γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:… ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. 13. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία,

εφόσον

συνυποβάλλεται

υπεύθυνη

δήλωση

στην

οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους..»
20. Επειδή το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «Πέραν των
οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93,
ισχύουν και τα ακόλουθα: 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80,
όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75
έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
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δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με
το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,
εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει

ένα

ή

περισσότερα

από

τα

απαιτούμενα

έγγραφα

και

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 5. Αν από τα παραπάνω
δικαιολογητικά

που

προσκομίσθηκαν

νομίμως

και

εμπροθέσμως,

δεν

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74
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ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 6. Η
διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα

αποτελέσματα

του

ελέγχου

των

παραπάνω

δικαιολογητικών,

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 7. Όσοι δεν
έχουν

αποκλειστεί

οριστικά

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος».
21. Επειδή η ΚΥΑ 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 «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπό)
φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται από αυτόν (εννοεί τον χρήστη –οικονομικό φορέα) σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί /
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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». Στο δε
άρθρο 8 με τίτλο «Επικοινωνία και εκκίνηση εγγράφων» παρ. 3 ορίζονται 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,
υπηρεσιών

το

οποίο

πιστοποίησης,

εμπίστευσης

που

χορηγήθηκε
ο

προβλέπεται

από

οποίος

έναν

εγκεκριμένο

περιλαμβάνεται

στην

απόφαση

στον

πάροχο
κατάλογο

2009/767/ΕΚ

(όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας».
22. Επειδή η ΚΥΑ 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ Β΄3821)

«Ρυθμίσεις

τεχνικών ζητημάτων σχετικά με την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων έργων κλπ
με τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ» ορίζει ότι : «….Άρθρο 8
διακίνηση

εγγράφων 1.

Η διαδικασία επικοινωνίας,

Επικοινωνία και
ενημέρωσης

και

διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος κατά
περίπτωση, με : α. Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με
μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της εκάστοτε ηλεκτρονικής
διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης
υποβολής δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής… γ. την υποβολή σχετικών
στοιχείων

από

τους

οικονομικούς

φορείς

στον

ηλεκτρονικό

χώρο

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους
(υπό)φακέλους: - «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» «Οικονομική Προσφορά» - «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».. 3. 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
13
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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…
Άρθρο 12 Υποβολή Προσφορών/Αιτήσεων συμμετοχής 1. Χρόνος και τρόπος
υποβολής Προσφορών/Αιτήσεων Συμμετοχής…. 1.2.1 Τα στοιχεία και
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 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…1.2.2. Τα στοιχεία και
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«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 της παρούσης… 1.2.4.
Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το
υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς του
οικονομικού φορέα σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα
οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσης και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον Οικονομικό
Φορέα.. 1.2.4.1 Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά
και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους
14
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όρους

της

εκάστοτε

διακήρυξης...

Άρθρο

14

Υποβολή/Αξιολόγηση

Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση/ Σύναψη Σύμβασης 1.
Υποβολή/Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου…. 1.2. Τα
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον Οικονομικό
Φορέα ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας
σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτοντα Φορέα….»
23. Επειδή, στον Κανονισμό (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 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
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: «[...]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
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τουλάχιστον με τους μορφότυπους ή με τις μεθόδους που καθορίζονται στις
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5».
24. 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
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.
25. Επειδή κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ 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 (EE 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
16
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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 I 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
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 στους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι : « [...] Άρθρο
3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας
διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.Για τη συμμετοχή
στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
17
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παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr)

ακολουθώντας

τηδιαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης

με

αρ.

117384/26-10-2017

(3821

Β')«Ρυθμίσεις

τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την 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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»[...]
3.5 Ο χρήστης –οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:α) Τα στοιχεία και
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της
παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου

PortableDocumentFormat(PDF)

και

εφόσον

έχουν

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/2610-2017 Κ.Υ.Α.[...]
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα
ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της
Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format
(PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8
της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς
το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης
της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι
αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα.
18
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Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει
τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη
των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές
ενέργειες διόρθωσης.[...]
4.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικώνπροσωρινού

αναδόχου/

Κατακύρωση/Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο
πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να
υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόντα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις
δικαιολογητικά

προσωρινού

αναδόχου

και

τα

αποδεικτικά

έγγραφα

νομιμοποίησης
.β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον
οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
στην αναθέτουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκανκαι ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της
προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για
την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.Το παρόν εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν
από το στάδιοκατακύρωσης, κατ’εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α ́ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με
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τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:I) τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή ανακριβή ή ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, ή ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται
η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας.Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της
αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
ειδοποίησης/πρόσκλησης

για

την

προσκόμιση

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 15 της παρούσας.Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης
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ματαιώνεται.

Η

διαδικασία

ελέγχου

των

ως

άνω

δικαιολογητικών

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα
αρχή για τη λήψη απόφασης.Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση
του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί
με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέρονταπου δεν έχει
αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και
επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».[...]
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή
τηςπροσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το
άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
4.2 (ε)της παρούσας
[...].Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: [...], •οι υπεύθυνες δηλώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22
Α. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από
την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
[...]. (ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22:πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
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Σχέσεων,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του,από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 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.Μέχρι
να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
[...] (ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις τηςπαραγράφου Α.4 του άρθρου 22,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. [...]
(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.[...]
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του
άρθρου 22.Γ
[...]Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης τωνανώτατων
επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου,
συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως
μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο,
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου
κατά τις κείμενες διατάξεις
[...]24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχειτο
ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα,
αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα,αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
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Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά
τηνημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασηςστο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.».
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) 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
διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη
τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Επομένως, η
αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται και
είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε παράβαση
των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την
προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.
28. Επειδή, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό να
αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (βλ.,
C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions 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 Enterprise Focused Solutions
SRL ECLI:EU:C:2015:228,σκ. 27). Περαιτέρω επιβάλλεται η εφαρμογή των
όρων της διακήρυξης κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά
την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
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Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
29. Επειδή η αρχή της τυπικότητας, η οποία διέπει γενικά τη διενέργεια
των διαγωνισμών (βλ. ΣτΕ 2889/2011, 4343/2005 κ.ά. βλ. και Ε.Α. 228/2013,
ΣτΕ 111/2006, 597/2007 κ. ά.) εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφάνειας, της
αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και της ευχερούς
εξέτασης και αξιολόγησής τους (Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄
Έκδοση, Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2017, σελ. 195 επ.). Σύμφωνα, δε, με την εν
λόγω αρχή, δεν επιτρέπεται να τεθούν εκποδών διατάξεις της διακηρύξεως, οι
οποίες θεσπίζουν υποχρέωση υποβολής με την προσφορά ορισμένων
στοιχείων που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
30. Επειδή σε συνέχεια των ως άνω σύμφωνα με το Ελεγκτικό
Συνέδριο λόγω της εφαρμοζόμενης στους δημόσιους διαγωνισμούς αρχής της
τυπικότητας, είχε κριθεί κατά το προγενέστερο θεσμικό καθεστώς ότι όλες οι
διατάξεις της Διακήρυξης καθιερώνουν ουσιώδεις όρους με εξαίρεση εκείνες
για τις οποίες προκύπτει το αντίθετο, με συνέπεια, ελλείψει αντίθετης
ρητής διάταξης, τυχόν παραβίαση διατάξεων που αφορούν τον τρόπο
υποβολής

των

προσφορών

των

διαγωνιζομένων συνεπάγεται

το

απαράδεκτο αυτών (Ελ. Συν. VI Τμήμα, Απόφ. 24995, 1949/2009. Πρ.
115, 10/2008, 222/2005, Ζ ́ Κλιμάκιο, Πρ. 116/2012, 1177/2009), πολλώ,
δε, μάλλον όταν υφίσταται ρητή πρόβλεψη ότι συγκεκριμένος όρος τίθεται
επί ποινή αποκλεισμού.
31. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού από τη
διακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού να
αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση προσφορά (βλ. ΣτΕ
743/2000),

σύμφωνα

με

την

αρχή

της

ισότιμης

μεταχείρισης

των

διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, που επιβάλλει την
εφαρμογή τους κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους προσφέροντες κατά την
υποβολή, αλλά και αξιολόγηση προσφορών (βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18ης
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Οκτωβρίου 2001, C-19/00 Siac Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725,
σκέψεις 34 και 44 και απόφαση της 25ης Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή
κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54).
32. Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία, βάσει των
αρχών της ισότητας, της τυπικότητας και της διαφάνειας που διέπουν τη
διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει
να υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη
διάταξη,

στην οποία

ανεξαρτήτως

παντός

αυτή

ρητώς

άλλου,

δεν

παραπέμπει,
συντρέχει

και

λόγος

κατά

συνέπεια,

αποκλεισμού

για

δικαιολογητικά μη απαιτούμενα από τη διακήρυξη (ΕΑ ΣτΕ 18, 19/2011,
3703/2010, 1616, 254/2008, 318/2013 ΔΕφΑθ (ΑΣΦ) . Επομένως, η αρχή της
ίσης μεταχειρίσεως και η υποχρέωση διαφάνειας δεν επιτρέπουν τον
αποκλεισμό

οικονομικού

φορέα

από

διαδικασία

συνάψεως

δημοσίας

συμβάσεως, λόγω μη τηρήσεως από τον φορέα αυτόν υποχρεώσεως η οποία
δεν προκύπτει ρητώς από τα σχετικά με τη διαδικασία αυτή έγγραφα ή από
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, (βλ. απόφαση της 2ας Ιουνίου 2016, Pippo
Pizzo C-27/15 ECLI:EU:C:2016:404, σκέψη 51).
33. Επειδή έχει κριθεί (βλ. Ελ. Συν 1739/2016 Μείζων Σύνθεση) ότι: α)
ως «ηλεκτρονική υπογραφή» νοείται ένα σύνολο δεδομένων σε ηλεκτρονική
μορφή, τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας, ενώ
ως «ψηφιακή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» νοείται εκείνη που
συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα και είναι ικανή να καθορίσει
ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του, έχει δημιουργηθεί με μέσα που ο
υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και
συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, με τρόπο ώστε να μπορεί να
εντοπισθεί επακόλουθη αλλοίωση των δεδομένων, β) για τη δημιουργία
ψηφιακής υπογραφής απαιτείται ο υπογράφων να κατέχει διατεταγμένο υλικό
ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των «δεδομένων
δημιουργίας της υπογραφής», για την επαλήθευση των οποίων απαιτείται η
χρήση των «δεδομένων επαλήθευσης υπογραφής» (κώδικες ή δημόσια
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κρυπτογραφικά κλειδιά) και η έκδοση ηλεκτρονικής Βεβαίωσης, ήτοι ψηφιακού
πιστοποιητικού που συνδέει μονοσήμαντα τα «δεδομένα επαλήθευσης μιας
υπογραφής» (ή δημόσιο κλειδί) με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και
επιβεβαιώνει

την

ταυτότητα

του,

εξασφαλίζει

τη

γνησιότητα

του

υπογραφόμενου κατ` αυτόν τον τρόπο εγγράφου, την ακεραιότητα του, την
εμπιστευτικότητα και τη μη αποποίηση της ευθύνης του υπογράφοντος, γ) η
ψηφιακή υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, ήτοι
ηλεκτρονική

βεβαίωση

πιστοποίησης»

και

που

εκδίδεται

δημιουργείται

από

από

«πάροχο

υπηρεσιών

ασφαλή

διάταξη

δημιουργίας

υπογραφής, ήτοι από διάταξη που διασφαλίζει, αφενός ότι τα δεδομένα
δημιουργίας υπογραφής που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατ` ουσίαν μοναδικά
και απόρρητα και δεν μπορούν με εύλογη βεβαιότητα να αντληθούν από
αλλού, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά από το νομίμως υπογράφοντα
κατά της χρησιμοποίησης τους από τρίτους και αφετέρου ότι η υπογραφή
προστατεύεται από πλαστογραφία με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας,
επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο κατά το ουσιαστικό όσο και κατά το
δικονομικό δίκαιο, ενώ συνιστά μέθοδο απόδειξης της γνησιότητας του
ηλεκτρονικού εγγράφου. Επομένως, τα ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν
ασφαλή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή εξομοιώνονται, από πλευράς
έννομων συνεπειών, πλήρως, με τα ιδιοχείρως υπογεγραμμένα έγγραφα και
αναπτύσσουν αυξημένη αποδεικτική δύναμη (άρθρο 445 ΚΠολΔ) και, εφόσον
η γνησιότητα του περιεχομένου τους δεν αμφισβητείται, αποτελούν πλήρη
απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον ψηφιακώς
υπογράφοντα δ) τα πιστοποιητικά δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής που
έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένο
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους καλυπτόμενους από τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική υπογραφή τομείς,
συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες
πιστοποίησης, που παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα δε προϊόντα ψηφιακής
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υπογραφής, τα οποία συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τα αντίστοιχα προϊόντα
ψηφιακής υπογραφής, τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα, ε) ηλεκτρονικό
έγγραφο είναι το σύνολο των δεδομένων, τα οποία, αφού εγγραφούν στο
μαγνητικό δίσκο ενός Η/Υ, αποτυπώνονται στη συνέχεια, κατά τρόπο
αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, στην οθόνη του Η/Υ ή εκτυπώνονται στον
προσαρτημένο εκτυπωτή (print - out) και αποτελούν απεικόνιση της εγγραφής
που έχει καταχωρηθεί στη μαγνητική επιφάνεια του σκληρού δίσκου του Η/Υ.
Συνεπώς, έγγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά, με χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας
99/93/ΕΚ, θεωρούνται νομίμως υπογεγραμμένα, έχουν δε την ίδια νομική και
αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και έχουν
ισχύ πρωτοτύπου με την έκδοση τους και μόνο, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε επικύρωση τους.
34. Επειδή από το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας καθίσταται σαφές
ότι: α) η 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 των προσφορών, η παράλειψη του
οποίου δεν δύναται να θεραπευθεί.
35. Επειδή από τη σαφή γραμματική διατύπωση της διάταξης της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 που αναφέρεται σε υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι την υπεύθυνη δήλωση
πρέπει να την υπογράφει ο ίδιος ο δηλών. Τούτο προκύπτει, και από το
σκοπό του νόμου που συνίσταται στη διευκόλυνση του διοικούμενου από τη
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των
υποθέσεών του με την ανάληψη όμως της ποινικής ευθύνης για τυχόν
ανακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης (άρθρ. 22 παρ. 6 ν. 1599/1986).
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36. Επειδή αφενός η ψηφιακή υπογραφή συνδέεται μονοσήμαντα με τον
υπογράφοντα και αφετέρου η προσήκουσα υπογραφή της υπεύθυνης
δήλωσης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο αυτής και επιβάλλεται να είναι
συμπληρωμένο ώστε η δήλωση να είναι έγκυρη (ΔεΦ Αθ (Ασφ) 93/2013, ΣτΕ
2017/2010, ΕΑ ΣτΕ 234/2010, πρβλ. ΕΑ 736/2009, 938/2007).
37. Επειδή ως έχει κριθεί, για τη συμμετοχη στο διαγωνισμό απαιτείται οι
συμμετέχοντες

οικονομικοί

φορείς

να

διαθέτουν

ψηφιακή

υπογραφή,

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή ψηφιακής υπογραφής, και να
εγγράφουν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της
ΚΥΑ 117384/26.10.2017 διαδικασία. Εντουτοις, η απαίτηση να φέρουν οι
υποβληθησόμενες με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υπεύθυνες δηλώσεις
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό δεν τάσσεται,
και δη επί ποινή αποκλεισμού, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της
προσφοράς, αφού τέτοια ρήτρα δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις της
Διακήρυξης, που αποτελούν το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο του Διαγωνισμού,
λαμβανομένου υπόψη ότι ενόψει της θέσεως στα υποβληθέντα έγγραφα
φυσικής υπογραφής επικυρωμένης από τα ΚΕΠ δεν τίθεται εν αμφιβόλω εκ
μόνης της μη θέσεως ψηφιακής υπογραφής η γνησιότητα των δικαιολογητικών
ούτε άλλωστε αμφισβητείται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης.(βλ. ΕΑ ΣτΕ 278/2019, ΔΕφ Θεσ/νίκης 315/2020).
38. Επειδή στον όρο 23.3 της διακήρυξης προβλέπεται ότι ο
προσωρινός ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, ως
δικαιολογητικά κατακύρωσης αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού των
περιπτώσεων α έως θ της παρ. Α4 και της παρ. Α9 του όρου 22 της
διακήρυξης καθώς και της μη επιβολής προστίμου για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. Επίσης, προς απόδειξη
της χρηματοοικονομικής ικανότητας ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί του ανεκτέλεστου μέρους των εργολαβιών
του συνοδευόμενη από σχετικό πίνακα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον
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όρο 4.2 της διακήρυξης, συντρέχει λόγος αποκλεισμού εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν από τα
κατατεθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται είτε η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού είτε η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
39. Επειδή, περαιτέρω, στους όρους 3.5 και 24.3 της διακήρυξης
ρητώς και σαφώς προβλέπεται ότι μόνον τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από
τον ίδιο τον συμμετέχοντα, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.Τουναντίον, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η
διακήρυξη δεν ορίζει ότι απαιτείται να υπογραφούν με προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή, πολλώ δε μάλλον δεν προβλέπεται η, επί ποινή αποκλεισμού,
θέση ψηφιακής υπογραφής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους 4.2 β) και
23,

της

διακήρυξης

τα

δικαιολογητικά

κατακύρωσης

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά, άνευ οιασδήποτε περαιτέρω απαίτησης περί του είδους της
απαιτούμενης υπογραφής και χωρίς να προβλέπεται η θέση ψηφιακής
υπογραφής ούτε να αποκλείεται η φυσική υπογραφή. Συνεπώς δεν συντρέχει,
εν προκειμένω, ειδική απαίτηση περί θέσης προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής επί των ηλεκτρονικά ή φυσικά υποβαλλόμενων υπεύθυνων
δηλώσεων (βλ. ad hoc ΑΕΠΠ 1592/2020). Σημειωτέον ότι ούτε στον όρο 4.2
δ) της διακήρυξης δεν προβλέπεται απόρριψη της προσφοράς λόγω μη θέσης
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πέραν των ανωτέρω, ούτε από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της υπ’ αρ.
117384/26-10-2017

Κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

απαιτείται

να

υπογράφονται τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης
με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Ωστόσο, κατά τα αναφερόμενα υπό
σκέψεις 35-36, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή του
δηλούντος άλλως είναι άκυρη και δεν παράγει έννομες συνέπειες. Εφόσον δε
η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακώς τότε πρέπει προκειμένου να
θεωρείται έγκυρη, σύμφωνα και με τα εκτεθέντα υπό σκέψεις 33-34, να
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πληροί

τις

απαιτήσεις

ηλεκτρονικής

της

υπογραφής,

ισχύουσας νομοθεσίας

ήτοι

μεταξύ

άλλων,

και

περί
να

προηγμένης
βασίζεται

σε

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από «πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης». Επομένως, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι υπεύθυνες
δηλώσεις που απαιτείται κατά τη διακήρυξη να κατατεθούν ως δικαιολογητικά
κατακύρωσης πρέπει να φέρουν είτε φυσική υπογραφή της οποίας η
γνησιότητα δεν αμφισβητείται είτε έγκυρη κατά την ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
ηλεκτρονική υπογραφή.
40. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φάκελου, ο
προσφεύγων

υπέβαλε

με

τα

δικαιολογητικά

κατακύρωσης

τέσσερις

υπεύθυνες δηλώσεις με ημερομηνία 11.6.2020 που φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις υπεύθυνες δηλώσεις περί του
ανεκτέλεστου μέρους των εργολαβιών του προσφεύγοντος, περί μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στον όρο 22.Α4 περ.
α έως θ, περί μη έκδοσης εις βάρος απόφασης αποκλεισμού κατά το άρθ. 74
του ν. 4412/2016 και περί μη επιβολής προστίμου για παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας. Ωστόσο όταν ανοιχθεί το ψηφιακό αρχείο έκαστης εκ των
ανωτέρω δηλώσεων του προσφεύγοντος εμφανώς αναγράφεται μήνυμα «At
least one signature has problems»/«Τουλάχιστον μία υπογραφή έχει
πρόβλημα». Στη συνέχεια, εφόσον ανοιχθεί η υπογραφή του υπογεγραμμένου
εγγράφου

pdf,

εμφανίζεται

Status»/«Κατάσταση

το

Επικύρωσης

παράθυρο
Υπογραφής».

«Signature
Στο

σχετικό

Validation
εικονίδιο

αναγράφεται ρητώς «Signature Validity Unknown»/«Η εγκυρότητα υπογραφής
είναι άγνωστη» και, περαιτέρω, αναγράφεται «η ταυτότητα του υπογράφοντος
είναι άγνωστη επειδή δεν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα αξιόπιστων
πιστοποιητικών και κανένα από τα μητρικά πιστοποιητικά δεν είναι αξιόπιστο
πιστοποιητικό». Στη συνέχεια, εφόσον επιλεγεί η δυνατότητα «Signature
Properties»/«ιδιότητες

υπογραφής»,

ανοίγει

ένα

νέο

εικονίδιο,

όπου,

ελέγχοντας στο περιβάλλον «Validity Summary»/«Σύνοψη», επιλέγεται «Show
signers certificates/«εμφάνιση πιστοποιητικού». Όπως προκύπτει από τον
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έλεγχο, το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί («Ιssued by») από τον ίδιο τον
υπογράφοντα και όχι από πιστοποιημένο πάροχο που να περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ
της

Επιτροπής.

Στη

συνέχεια

του

ελέγχου,

εφόσον

επιλέγει

«Details»/«λεπτομέρειες», ανοίγει ένας κατάλογος με πληροφορίες για την
ψηφιακή υπογραφή, από τις οποίες προκύπτει ότι η ψηφιακή υπογραφή του
προσφεύγοντος που έχει τεθεί στο έγγραφο ισχύει από 1.1.2019 έως
1.1.2025. Συνεπώς, εκ των ανωτέρω είναι προφανές ότι η ψηφιακή υπογραφή
του προσφεύγοντος που έχει τεθεί στις επίμαχες υπεύθυνες δηλώσεις δεν
στηρίζεται σε έγκυρο πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1
του ΠΔ 150/2001 και άρα δεν αποτελεί έγκυρη ψηφιακή υπογραφή.
41. Επειδή ενόψει των ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή αιτήθηκε από τον
προσφεύγοντα να υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία επιβεβαίωσης της
εγκυρότητας και ισχύος της ψηφιακής υπογραφής του. Ο δε προσφεύγων
αυθημερόν υπέβαλε την από 29.06.2020 υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι αφενός μεν το πρόβλημα που εμφανίστηκε στην εγκυρότητα
οφείλεται σε εσφαλμένη παραμετροποίηση του συστήματος του, αφετέρου δε
ότι διαθέτει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από το 2017. Προς τεκμηρίωση δε
των δηλούμενων προσκόμισε αρχεία με πληροφορίες για το πιστοποιητικό
εγκυρότητας της ψηφιακής του υπογραφής. Ωστόσο από τα προσκομισθέντα
αρχεία

αφενός

μεν

δεν

αποδεικνύεται

το

επικαλούμενο

από

τον

προσφεύγοντα τεχνικό σφάλμα παραμετροποίησης του συστήματός του,
αφετέρου προκύπτει ότι τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά αφορούν ψηφιακή
υπογραφή η οποία έχει διάρκεια ισχύος από το έτος 2017 έως το έτος 2022,
ήτοι έτερη ψηφιακή υπογραφή από την τεθείσα στις επίμαχες υπεύθυνες
δηλώσεις και η οποία, ως έχει ήδη εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, ισχύει
από 1.1.2019 έως 1.1.2025.
42. Επειδή, εξάλλου, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθμ.
2/22.06.2020 Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού υπέβαλε ερώτημα στην
ΑΠΕΔ σχετικά με την εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής που έχει τεθεί στις
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υπεύθυνες δηλώσεις του προσφεύγοντος και έθεσε υπόψη της και τα
έγγραφα που ο προσφεύγων υπέβαλε με τις διευκρινίσεις του. Η δε ΑΠΕΔ
απάντησε ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον κ.
Λινάρδο Σταμάτιο, ήτοι τον προσφεύγοντα και όχι την ΑΠΕΔ και άρα η
ψηφιακή υπογραφή δεν έχει εκδοθεί από κανένα πιστοποιημένο πάροχο,
ελληνικό ή ευρωπαϊκό και θεωρείται άκυρη, παρουσιάζοντας μάλιστα με
γράφημα

τα

αποτελέσματα

ελέγχου

της

εγκυρότητας

της

ψηφιακής

υπογραφής του εγγράφου.
43. Επειδή, δοθέντος ότι η μη έγκυρη ψηφιακή υπογραφή ισοδυναμεί
με έλλειψη αυτής, εκ των προεκτεθέντων συνάγεται ότι οι υπεύθυνες
δηλώσεις

που

έχει

προσκομίσει

ο

προσφεύγων

ως

δικαιολογητικά

κατακύρωσης δεν φέρουν υπογραφή κατά παράβαση των διατάξεων της
διακήρυξης και της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποτελέσμα την έλλειψη εκ
μέρους του προσφεύγοντος απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού και του κριτηρίου επιλογής που αφορούν οι κατατεθείσες
υπεύθυνες δηλώσεις. Αβασίμως δε ισχυρίζεται ο προσφεύγων ότι με τις
διευκρινίσεις επιβεβαίωσε ότι διαθέτει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από το έτος
2017, προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά και άρα δεν συντρέχει
ανυπαρξία πιστοποιητικού διότι η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά
του με την αιτιολογία ότι η τεθείσα στις υπεύθυνες δηλώσεις ψηφιακή
υπογραφή της οποίας η διάρκεια ισχύος δεν ταυτίζεται με την αναφερόμενη
στα διευκρινιστικά έγγραφα δεν έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο πάροχο και
συνεπώς δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό. Ομοίως αβασίμως ισχυρίζεται ο
προσφεύγων ότι η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά του δίχως να
ελέγξει τα έγγραφα που προσκόμισε με τις διευκρινίσεις, καθώς, ως
προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αφενος τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν
υπόψη από την Επιτροπή Διαγωνισμού και μάλιστα απεστάλησαν και στην
ΑΠΕΔ προς έλεγχο, αφετέρου τα προσκομισθέντα διευκρινιστικά στοιχεία
ουδόλως αναιρούν τη διαπίστωση περί μη εγκυρότητας της ψηφιακής
υπογραφής του προσφεύγοντος που τέθηκε στις υπεύθυνες δηλώσεις που
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προσκομίστηκαν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επομένως, ορθώς και
κατά δεσμία αρμοδιότητα η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά του
προσφεύγοντος ως εκ τούτου ο πρώτος λόγος της προσφυγής τυγχάνει
απορριπτέος ως αβάσιμος.
44.Επειδή, δοθέντος ότι, ως έχει ήδη εκτεθεί υπό σκέψη 11, ο δεύτερος
λόγος της προδικαστικής προσφυγής που αφορά τη μη νομιμότητα της
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του

προσφεύγοντος στερείται

αντικειμένου, η υπό εξέταση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί εν συνόλω.
45. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
46. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
47. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη,
πρέπει να καταπέσει το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρα 363
παρ.5 του ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2020 και εκδόθηκε την 8η
Ιανουαρίου 2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ
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