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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

                                            

Συνήλθε στην έδρα της στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 με την εξής 

σύνθεση: Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Ιωάννα Θεμελή και 

Μαργαρίτα Κανάβα Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 4-09-2020  Προδικαστική 

Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) – Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/ 1238/07-09-2020 του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «...» (εφεξής η  «προσφεύγουσα»), που εδρεύει στο 

…, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της ... (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί, 

άλλως οίκοθεν να ανακληθεί ή τροποποιηθεί η με αριθμό 75960/28.08.2020 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της αναθέτουσας αρχής, να 

απαλειφθούν οι περιοριστικοί, κατά τα εκτιθέμενα στην προσφυγή, τεχνικοί 

όροι και να επαναδιατυπωθούν αυτοί με προδιαγραφές που θα επιτρέπουν 

την ευρεία συμμετοχή οικονομικών φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

 Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ειρήνη Αψοκάρδου  

                                  Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί e-

παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του Π.Δ. 

39/2017, ποσού 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  ..., την από 

4.09.2020 πληρωμή στην ... και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με 
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την ένδειξη «δεσμευμένο»), το οποίο έχει καταβληθεί νομίμως διότι από τα 

έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της και, ως 

εκ τούτου, για την παραδεκτή άσκηση της προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

ποσού εξακοσίων (600) ευρώ. 

2. Επειδή  με τη με αριθ. 75960/28.8.2020 Πρόσκληση ενδιαφέροντος  η 

αναθέτουσα αρχή κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά 

για την προμήθεια και δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ειδών Μέσων 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του κορωνοϊού Conid-19, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της από 25/2/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με τον Ν 4693/2020 

κατόπιν του ορισμού της 5ης ΥΠΕ ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΚΑΑ), για 

την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των δομών ΠΦΥ 

αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 

της 5ης ΥΠΕ. Ωστόσο, η δικονομική διαδικασία άσκησης και εξέτασης 

προδικαστικών προσφυγών περί αυτών υπόκειται στο Βιβλίο IV N. 4412/2016 

που αφορά στην ΑΕΠΠ, περί του οποίου ουδόλως προέβλεψε παρέκκλιση η 

ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και στην προδικαστική προσφυγή 

ενώπιόν της δοθέντος και του ότι ουδόλως προβλέπει η ως άνω Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές που αφορούν 

στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ, η οποία αρμοδιότητα δεν εξαρτάται από το είδος 

της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και υφίσταται ακόμα και στις 

περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων (πρβλ. ΑΕΠΠ 781/2020, εισηγήτρια 

Ε. Αψοκάρδου). 

3. Επειδή η παρούσα διαδικασία διενεργείται εκτός της διαδικτυακής 

πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

4. Επειδή η προσφεύγουσα άσκησε την κρινόμενη προσφυγή της στην 

ΑΕΠΠ στις 4-09-2020 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ώρα 18.33 

μμ κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017. 

Επιπλέον, την κατέθεσε και στο πρωτόκολλο της Αρχής σε έντυπη μορφή στις 

7-09-2020, με έγγραφο που διέθετε επίσης ιδιόχειρη υπογραφή. 

5. Επειδή η κρινόμενη προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα δοθέντος ότι 

η προσφεύγουσα έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης, κατά δήλωσή της, στις 

31-08-2020 και με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο 
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Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της 

παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV  του Ν. 4412/2016.  Επομένως, νομίμως 

φέρεται προς εξέταση η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή στο 6ο κλιμάκιο 

της ΑΕΠΠ. 

         7.Επειδή στις 17-09-2020 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 α του 

ΠΔ 39/2017.  

         8.Επειδή με την με αρ. 1457/2018 Πράξη της Προέδρου του 6ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί του αιτήματος λήψης 

προσωρινών μέτρων και επί της υπό εξέταση προσφυγής.  

           9.Επειδή η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στις 10-09-2020, ήτοι 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 

365 του Ν. 4412/2016 τις απόψεις της στην ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου επί του αιτήματος αναστολής- προσωρινών μέτρων και της υπό 

εξέταση προδικαστικής προσφυγής.  

10. 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». 

11. Επειδή το άρθρο 362 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει ορίζει ότι: 

«1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο 

του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν 

διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην 

ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της». 
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12.  Επειδή το άρθρο 8 παρ. 4 του ΠΔ. 39/2017 ορίζει ότι : « 4. Σε 

περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία 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, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική 

διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 

παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της 

προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την 

παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.». 

13. Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι 

«Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να 

υποβάλει την αίτησή του ή άλλο έγγραφο με μηχανικό μέσο... Στη συνέχεια 

όμως οφείλει να υποβάλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 11, το 

αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, έγγραφο 

που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του και έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το 

οποίο παρέλαβε, με το μηχανικό μέσο, η υπηρεσία». Έχει δε σχετικώς κριθεί 

ως προς τη νομοθετική πρόβλεψη μορφών ηλεκτρονικού έγγραφου τύπου 

(τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προς κάλυψη των σύγχρονων 

συναλλακτικών αναγκών ως προς τη διακίνηση εγγράφων ότι το 

ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενο στην αρμόδια για την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού υπηρεσία έγγραφο απαιτείται να φέρει, ως στοιχείο του κύρους 

του και, συνακολούθως, της σε αυτό περιεχόμενης δηλώσεως βουλήσεως, 

την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του εκδότου του νομικού προσώπου 

(ΣτΕ ΕπΑν 442/2002). 

14. Επειδή με βάση το Άρθρο 22 του Ν. 4412/2016 «Κανόνες που 

εφαρμόζονται στις επικοινωνίες» (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 

άρθρου 36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 

δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η ηλεκτρονική 
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υποβολή, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του Παραρτήματος IV του 

Προσαρτήματος Α΄. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις 

επικοινωνίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, 

δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις 

γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των 

οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 

οι αναθέτουσες αρχές 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 την αναθέτουσα αρχή, 

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

γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες αρχές, 

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

κλίμακα προπλασμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ. 

Όσον αφορά τις 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 [.….]» 

         15. Επειδή, 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 
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) 

συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα β) είναι ικανή να 

ταυτοποιεί τον υπογράφοντα γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας 

ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό 

εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) 

συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν κατά 

τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 

των εν λόγω δεδομένων» και στο άρθρο 27 ότι : «1……. 2. Εάν ένα κράτος 

μέλος απαιτεί προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε 

εγκεκριμένο πιστοποιητικό για τη χρήση μιας επιγραμμικής υπηρεσίας που 

προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό του, το εν 

λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που 

βασίζονται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό και τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές 

υπογραφές τουλάχιστον με τους μορφότυπους ή με τις μεθόδους που 

καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5».           

           16. Επειδή 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 κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 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 
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κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13), “νοούνται ως: 1. 

‘ηλεκτρονική υπογραφή’: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι 

συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και 

τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. 2. ‘προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή’ ή ‘ψηφιακή υπογραφή’: ηλεκτρονική υπογραφή, που 

πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) 

είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του 

υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να 

διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα 

στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε 

μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. 3. ‘υπογράφων’: φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε 

στο δικό του όνομα είτε στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή 

φορέα. 4. ‘δεδομένα δημιουργίας υπογραφής’: μονοσήμαντα δεδομένα, όπως 

κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιμοποιούνται από τον 

υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. 5. ‘διάταξη 

δημιουργίας υπογραφής’ ... 6. ‘ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής’ ... 

7. ‘δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής’: δεδομένα, όπως κώδικες, ή δημόσια 

κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής. 8. ‘διάταξη επαλήθευσης υπογραφής’ ... 9. 

‘πιστοποιητικό’: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδομένα 

επαλήθευσης υπογραφής με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. 

10. ‘αναγνωρισμένο πιστοποιητικό’: πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του 

Παραρτήματος Ι και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ... 11. 

‘πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης’: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος 

φορέας, που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς με τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές. 12. ‘προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής’ ... 13. 

‘εθελοντική διαπίστευση’ ...”. Στο άρθρο 3 του δ/τος αυτού ορίζονται τα εξής: 

“1. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής 

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». 



Αριθμός απόφασης: Α225/2020 
 

8 
 

18.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 

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 που εκδίδεται από «πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης» και δημιουργείται από 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 
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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 

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/γ, 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. 

19. Επειδή, με το άρθρο 26 περ. γ του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 

Πολίτη κλπ διοικητικές διατάξεις» (Φ. Α’ 75) καταργήθηκε το ν.δ 105/1969 

«Περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» και η παρ. 1 του 

άρθρου 8 του νόμου αυτού (1599/1986) όρισε ότι: «Γεγονότα ή στοιχεία που 

δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του 

άρθρου 6, μπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του 

δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου …».  

20. 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 με σαφήνεια και χωρίς αμφιβολία ότι την 

υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την υπογράφει ο ίδιος ο δηλών και δεν 
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επιτρέπεται η υπογραφή της από τρίτα πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με 

ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο. Τούτο προκύπτει, πέρα από τη σαφή 

γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής 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).  

              21. Επειδή κατά τα ως άνω η ψηφιακή υπογραφή συνδέεται 

μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα και αφετέρου η προσήκουσα υπογραφή 

του υποβάλλοντας την προσφυγή αποτελούν 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). 

              22. Επειδή, για το νομικό ζήτημα της ανυπαρξίας ή πιστοποιημένης 

εγκυρότητας ψηφιακής υπογραφής που τίθεται από συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς σε έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, ιδίως επί 

Προδικαστικών Προσφυγών-Παρεμβάσεων, υπό την ισχύ του νέου 

ενοποιημένου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι του Ν. 

4412/2016, η ΑΕΠΠ έχει κρίνει ότι απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

προδικαστική προσφυγή που δε φέρει ηλεκτρονική υπογραφή (ΑΕΠΠ, 

652/2018, Α481/2018, 152/2018, 182/2017, 142/2017).  

23.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 της προσφυγής, η παράλειψη του οποίου 

δεν δύναται να θεραπευθεί.  

24.Επειδή, το τυποποιημένο έντυπο της προσφυγής (παρ. 13) περιέχει, 

μεταξύ άλλων, υπεύθυνη δήλωση με το κάτωθι λεκτικό «Δηλώνω υπεύθυνα 

ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα 

Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά».  

25.Επειδή, ακόμη και με την Απόφαση Π1/2390/21-10-2013 (ΦΕΚ Α’ 

120) και δη το άρθρο 12 (παρ. 1), που είχε εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση 
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καταργηθέντων ήδη με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 άρθρων του Ν. 

4155/2013, αναφερόταν ότι «Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - 

προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου, pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει 

ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία 

αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου….». Ωστόσο, ήδη από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (βλ. 

άρθρο 377) δεν είναι νόμιμη η ηλεκτρονική υποβολή προδικαστικής 

προσφυγής που δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή (βλ. ΑΕΠΠ 142/2017).   

26.Επειδή ψηφιοποίηση ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής 

στοιχείων όπως έγγραφου, κείμενου, εικόνας, αντικείμενου ή σήματος από 

αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή, ώστε 

να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από 

τον χρήστη. Οι δε συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση είναι 

οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι σαρωτές (scanner). 

   27.Επειδή έτι η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή συνιστά 

αντίγραφο της πρωτότυπης ιδιόχειρης υπογραφής και δεν έχει την ίδια ισχύ με 

την ψηφιακή ή/και την ιδιόχειρη. 

28.Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή, υποβλήθηκε με (ψηφιοποιημένη) 

ιδιόχειρη υπογραφή του οικονομικού φορέα κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Επομένως, 

επί τη βάσει των ανωτέρω σκέψεων, η προδικαστική προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί ως προδήλως απαράδεκτη, καθώς δεν φέρει την απαιτούμενη 

από το νόμο ψηφιακή υπογραφή. Περαιτέρω, κατά την ειδική γνώμη της 

Εισηγήτριας Ε. Αψοκάρδου, το γεγονός ότι στις 7-09-2020, ήτοι 

εμπροθέσμως, κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ από την 

προσφεύγουσα έγγραφο προδικαστικής προσφυγής φέρον επίσης ιδιόχειρη 

υπογραφή δεν συνιστά παραδεκτό τρόπο άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής ή δυνάμενο να θεραπεύσει την πλημμέλεια έλλειψης ηλεκτρονικής 
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υπογραφής του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφυγής που απεστάλη με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ  για τις περιπτώσεις που η 

διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται εκτός ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις ως άνω 

διατάξεις, δεδομένου ότι, εν προκειμένω, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του 

ΠΔ 39/2017 και όχι οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. . 

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

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

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

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα 

με το άρθρο 368». 

30. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 15 

του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα 

του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας 

αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου 

αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που 

ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής 

της. 

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να 

διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή 

να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η 

αναθέτουσα αρχή. 

3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά 

μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση 

όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 



Αριθμός απόφασης: Α225/2020 
 

13 
 

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

χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το 

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

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

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

διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η 

αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – λήψης 

προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων 

καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης 

προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των – κατ΄ελάχιστον - 

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση 

της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς 

αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας. 

32.Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του 

αιτούντος είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης 

του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας 

το έννομο συμφέρον του και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού 

μέτρου, γ) η πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων 

λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως 

απαράδεκτη – προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) 

να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ 

39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017). 

33. Επειδή, εν προκειμένω, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα,  η 

υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή  είναι προδήλως απαράδεκτη και, ως εκ 

τούτου, δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής.   

34.  Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

35.Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το υπό εξέταση αίτημα αναστολής 

πρέπει να απορριφθεί.   
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Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει το αίτημα αναστολής του αιτούντος. 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και εκδόθηκε 

αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.  

 

 

        Η Πρόεδρος                                                       Η Γραμματέας 

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΓΚΑ 

  

 

 

 


