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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 04.11.2019 με την εξής σύνθεση: 

Μαρία-Ελένη Σιδέρη Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου-Εισηγήτρια και 

Σταυρούλα Κουρή, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 30.09.2019 (ημεροχρονολογία ανάρτησης 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προδικαστική Προσφυγή 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1195/01.10.2019 της εταιρίας με την επωνυμία «*********», 

νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά του ************* και της με αριθ. πρωτ. 2832.1/67872/2019 

απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί αξιολόγησης των προσφορών των 

διαγωνιζομένων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,  στο πλαίσιο του 

προκηρυχθέντος με την υπ’αριθ. ********** Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, 

διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο «Προμήθεια Ειδών 

Ιματισμού**********». 

Της παρεμβαίνουσας εταιρίας με την επωνυμία «************», 

νομίμως εκπροσωπούμενης. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την Προδικαστική Προσφυγή της, η προσφεύγουσα 

επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που με 

αυτήν, κατά το στάδιο αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής- 
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απορρίφθηκε η προσφορά της όσο και κατά το μέρος που αναδείχθηκε 

προσωρινή ανάδοχος η εταιρία «***********» για τα είδη «Επενδυτές ισχυρού 

ψύχους» και «Στολές εργασίας (χιτώνιο-παντελόνι). 

2. Επειδή, με την Παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την 

απόρριψη της υπόψη Προσφυγής και την διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που αφορά στην ανάδειξή της ως 

προσωρινής αναδόχου για τα είδη «Επενδυτές ισχυρού ψύχους» και «Στολές 

εργασίας (χιτώνιο-παντελόνι). 

3. Επειδή, το ************ προκήρυξε με την υπ’αριθ. 

*********Διακήρυξη ανοικτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων 

με αντικείμενο την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού**********», το οποίο αποτελείται 

από οκτώ κατηγορίες Ειδών, με δικαίωμα υποβολής προσφοράς είτε για το 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, είτε για οποιοδήποτε εκ των 

περιγραφόμενων ειδών, προϋπολογισθείσας αξίας 234.758,06 ευρώ (χωρίς 

ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. Η εν λόγω Διακήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση στην 

Ε.Ε.Ε.Ε. την 19.04.2019, αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων στις 24.04.2019 και ομοίως καταχωρήθηκε στη 

διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 23.05.2019, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθμό: 

α/α******.  

4. Επειδή, έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί το νόμιμο 

παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 του 

Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό**********), ποσού 600,00 €, το 

οποίο συνιστά το κατώτατο κατά το νόμο ποσό παραβόλου βάσει της 

προϋπολογισθείσας αξίας της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια) και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους  234.758,06 €  

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ανώτερης αξίας των 60.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 345 

παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως και του χρόνου δημοσίευσης της διακήρυξης, 



 
 

Αριθμός απόφασης: 1266/2019 

3 
 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π., και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκείται η εν λόγω 

Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

6. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ.α΄), δοθέντος ότι η προσφεύγουσα 

έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης στις 19.09.2019 και η Προδικαστική 

Προσφυγή ασκήθηκε στις 30.09.2019, ήτοι εντός της προβλεπόμενης εκ του 

νόμου δεκαήμερης προθεσμίας.  

7. Επειδή, η προσφεύγουσα θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την 

άσκηση της υπό κρίση Προσφυγής διότι, κατά τους ισχυρισμούς της , έχει 

υποβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως την προσφορά της για τα είδη 

«Επενδυτές ισχυρού ψύχους» και «Στολές εργασίας (χιτώνιο-παντελόνι), η 

οποία προσφορά απορρίφθηκε.   

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε με το από 09.10.2019 

έγγραφό της τις απόψεις της επί της υπόψη Προσφυγής, υποστηρίζοντας ως 

προς το παραδεκτό αυτής ότι : «Στην προκειμένη περίπτωση η από 29-09-2019 

προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «*******» (εφεξης προσφεύγουσα) 

κατατέθηκε μεν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω του συστήματος 

επικοινωνίας με την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», πλην όμως αυτή δεν 

φέρει ηλεκτρονική υπογραφή   ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών ως όφειλε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 

διατάξεις. Συνεπώς η ως άνω προσφυγή δέον να απορριφθεί για τυπικούς 

λόγους».  

9. Επειδή, παρεμβαίνει η εταιρία «**********» η οποία Παρέμβαση, 

ασκείται εν γένει παραδεκτώς και στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 

362 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 7 του Π.Δ.39/2017, αφού, η 

Προσφυγή κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή προς την παρεμβαίνουσα 

στις 30.09.2019, οπότε και έλαβε γνώση αυτής, και η υπό κρίση Παρέμβαση 

ασκήθηκε στις 10.10.2019, ήτοι εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου 
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δεκαήμερης προθεσμίας. Εν προκειμένω, η παρεμβαίνουσα έχει προφανές 

έννομο συμφέρον να παρέμβει, αφού επιδιώκει την διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε η 

προσφορά της προσφεύγουσας και αναδείχθηκε η ίδια προσωρινή ανάδοχος 

για τα είδη «Επενδυτές ισχυρού ψύχους» και «Στολές εργασίας (χιτώνιο-

παντελόνι). 

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, περαιτέρω, σύμφωνα  με  το  άρθρο  362  παρ.  1 

ν.4412/2016  «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». 

12. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1.1 του άρθρου 19 της ΥΑ 

56902/215/19-5-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων»  προβλέπεται  ότι  : 

«Με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  2  του παρόντος,  οι  Προδικαστικές  

Προσφυγές  του  Βιβλίου  IV  του  ν.4412/2016, κατατίθενται  ηλεκτρονικά  μέσω  

της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του Συστήματος,  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  

του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική  

Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF),  το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  
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προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  

χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8». 

13. Επειδή, με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014, ο οποίος εκ της 

φύσης του είναι γενικής εφαρμογής και υποχρεωτικής σε όλα τα στοιχεία του και 

άμεσης σε όλα τα κράτη – μέλη, 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 : 

«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». 

14. Επειδή, το άρθρο 36 «Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία 

ΕΣΗΔΗΣ» του Ν. 4412/2016 προβλέπει ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη 

αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 

ο ΦΠΑ. 2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με: α) τις απαιτήσεις του 
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Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄ και β) τους κανόνες του παρόντος 

άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν των ανωτέρω το ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να 

τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β) στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44). 3. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 

με: α) ………… β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη 

γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το 

περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και 

τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης 

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

την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης 

αντιγράφων και […] 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα 

τεχνικά ζητήματα που αφορούν : α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης 

ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 

2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και 

μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση 

αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και 

τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική 

ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ , β) τον 

προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των 

επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης 

αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της 

ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των 
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δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, γ) 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη 

διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον 

προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των 

προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη 

πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων…[…]». 

15. Επειδή, κατά το άρθρο 2 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) περί 

προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/93/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13), “νοούνται ως: 1. «ηλεκτρονική 

υπογραφή»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε 

άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία 

χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας. 2. «προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή»: ηλεκτρονική υπογραφή, που 

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

είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του 

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

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

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

μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. 3. «υπογράφων»: φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε 

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

φορέα. 4. «δεδομένα δημιουργίας υπογραφής»: μονοσήμαντα δεδομένα, όπως 

κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιμοποιούνται από τον 

υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής. 5. «διάταξη 

δημιουργίας υπογραφής» ... 6. «ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής»... 

7. «δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής»: δεδομένα, όπως κώδικες, ή δημόσια 

κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της 
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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». 

16. Επειδή, η εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνία»  αρχικά στις 29.09.2019 και ακολούθως σε ορθή επανάληψη 

στις 30.09.2019, λόγω του ότι στο ήδη υποβληθέν από 29.09.2019 αρχείο 

Προσφυγής  η πρώτη σελίδα βρισκόταν εκ παραδρομής στο τέλος του 

εγγράφου της Προσφυγής. Παρόλα αυτά, από την εξέταση αμφότερων των 

ηλεκτρονικών αρχείων της οικείας Προδικαστικής Προσφυγής προκύπτει ότι 

αυτή δεν φέρει   ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη  ψηφιακή  υπογραφή, 

όπως απαιτείται κατά την ανωτέρω νομοθεσία, αλλά  φέρει μόνον την ιδιόχειρη 

υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της προσφεύγουσας 

κ.***********, συνοδευόμενη από την σφραγίδα της προσφεύγουσας εταιρίας, 

στοιχεία τα οποία  προδήλως  δεν  πληρούν   όρους  και  τις προϋποθέσεις των 

αμέσως παραπάνω διατάξεων, και κατά τούτο κρίνεται ως απαραδέκτως  

ασκηθείσα,  η υπόψη Προσφυγή, γενομένου δεκτού του σχετικού ισχυρισμού 

της αναθέτουσας αρχής. 



 
 

Αριθμός απόφασης: 1266/2019 

9 
 

17. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η Προδικαστική Προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και γίνεται δεκτή η ασκηθείσα Παρέμβαση. 

18. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, το παράβολο 

που κατέθεσε η προσφεύγουσα, ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό***************,  ποσού 600,00 ευρώ πρέπει να καταπέσει. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

        Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την ασκηθείσα Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 

600,00 ευρώ.  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 4 Νοεμβρίου 

2019, και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 11 Νοεμβρίου 2019. 

  

 

Η Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας 

 

 

     Μαρία-Ελένη Σιδέρη                                   Αργυρώ Τσουλούφα 


