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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Νοεμβρίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος Πρόεδρος και Εισηγητής, Αγγελική Πουλοπούλου και 

Εμμανουέλα Σωτηροπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 1-11-2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1333/4-11-2019 του «…..», νομίμως εκπροσωπουμένου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…..», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων αιτείται την 

ακύρωση της με αρ. πρωτ. ….. διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ …..», εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 

959.260,00 ευρώ άνευ παρατάσεων και προαιρέσεων, που απεστάλη για 

δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 8-10-2019 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 10-

10-2019 με Μοναδικό ΑΔΑΜ ….. και στο ΕΣΗΔΗΣ την 22-10-2019 με 

συστημικό α/α …...  

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, για την άσκηση της Προσφυγής κατεβλήθη παράβολο με 

αρ. ….. και ποσού 4.796,30 ευρώ, πληρώθηκε δε δια του από 24-10-2019 

εμβάσματος τραπέζης ALPHA BANK. 

2. Επειδή, η από 1-11-2019 προσφυγή στρέφεται προς ακύρωση 

δημοσιευθείσας από 10-10-2019 διακήρυξης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης, της οποίας γνώση δηλώνει στην προσφυγή του ο προσφεύγων ήδη 

από 25-10-2019, η οποία προσφυγή, λόγω εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας της 

διακήρυξης και χρόνου αποστολής της τελευταίας προς δημοσίευση στην 

ΕΕΕΕ, υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ. Ο δε προσφεύγων επικαλείται ότι 

παρανόμως αποκλείεται από τη διενεργούμενη με υποχρεωτικά κοινή 

προσφορά και κατακύρωση για αμφότερες τις υπό δημοπράτηση ομάδες του 

φυσικού αντικειμένου της, διαδικασία, λόγω παράλειψης της αναθέτουσας να 

τμηματοποιήσει την τελευταία, σε συνδυασμό με τον όρο 2.2.6.δ που θεσπίζει 

κριτήριο επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περί απαιτήσεως 

διάθεσης από τους προσφέροντες εξασφαλισμένου χώρου στο σύνολο των 7 

εκθέσεων του φυσικού αντικειμένου τουλάχιστον για το 2020, με αποτέλεσμα 

των ανωτέρω, να τίθεται ως αναγκαίος όρος για τη συμμετοχή και την ανάληψη 

του όλου συμβατικού αντικειμένου, η εξασφάλιση χώρου στο σύνολο και των 

επτά εκθέσεων της Ομάδας 1 αυτού, την οποία δεν δύναται να επιτύχει και για 

τις επτά, ενώ επικουρικά προβάλλει ότι η διακήρυξη πάσχει λόγω έλλειψης της 

κατ’ άρ. 59 παρ. 1 Ν. 4412/2016 απαιτούμενης αιτιολόγησης της απόφασής της 

να μη διαιρέσει την υπό ανάθεση σύμβαση σε τμήματα. Με τις με αρ. πρωτ. ….. 

Απόψεις της η αναθέτουσα, που κοινοποιήθηκαν στο προσφεύγον, την 21-10-

2019, αυτή αιτείται την απόρριψη της προσφυγής, αφενός ως απαράδεκτης και 

τούτο, πρώτον λόγω εκπροθέσμου, δεύτερον, λόγω ελλείψεως προημένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής και τρίτον, λόγω αοριστίας περί της ζημίας του 

προσφεύγοντος, αφετέρου ως αβάσιμης. Σε κάθε περίπτωση, ο περί 

εκπροθέσμου ισχυρισμός της αναθέτουσας είναι αβάσιμος, αφού πρώτον, η 

προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 

την 1-11-2019 (όπως προκύπτει από έλεγχο του Κλιμακίου σε αυτόν) και όχι 

την 4-11-2019, όταν απλώς καταχωρήθηκε και έλαβε ΓΑΚ από την ΑΕΠΠ και 
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τούτο ενώ ο δηλούμενος στην προσφυγή χρόνος γνώσης ήταν η 25-10-2019, 

άρα χρόνος εντός του δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ, που έλαβε χώρα την 10-10-2019, η πάροδος του οποίου 

(δεκαπενθημέρου) συγκροτεί κατ’ άρ. 361 παρ. 1 περ. γ’ Ν. 4412/2016, 

τεκμήριο πλήρους γνώσης, χρόνος που εν προκειμένω ταυτίζεται με αυτόν της 

δηλούμενης πλήρους γνώσης της προσβαλλομένης και δεύτερον, οι αναφορές 

της προσφυγής περί επικοινωνιών του προσφεύγοντος με τον υπεύθυνο της 

….. στις 23-10-2019 και στις 24-10-2019, ουδόλως, συνιστούν απόδειξη 

πλήρους γνώσης του αναλυτικού περιεχομένου της διακήρυξης, προ της 25-10-

2019. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεδομένου ότι η προσφυγή ασκήθηκε την 1-

11-2019 και όχι την 4-11-2019, όπως αβάσιμα αναφέρει η αναθέτουσα, θα ήταν 

εμπρόθεσμη, ακόμη και αν αποδεικνυόταν πλήρης γνώση της προσβαλλομένης 

την 23-10-2019 ή ακόμη και την 21-10-2019. 

3. Επειδή, κατ’ άρ. 362 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «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.», 

ενώ κατ’ άρ. 8 παρ. 3-4 ΠΔ 39/2017 «3. Η προσφυγή κατατίθεται στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται 

η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. 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 
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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.». Κατά το δε άρ. 

19 παρ. 1 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ….., που είναι εφαρμοστέα σε κάθε 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

όπως η προκείμενη, ορίζεται ότι «1.1. 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 προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8. Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.». Με τον δε 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 
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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». Κατά το δε 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 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 
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ηλεκτρονικές υπογραφές. 12. «προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής» ... 13. 

«εθελοντική διαπίστευση»...”. Στο δε άρθρο 3 του ως άνω ΠΔ ορίζεται ότι «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». H προκείμενη δε προσφυγή ασκήθηκε άνευ 

προηγμένης ηλεκτρονικής και εν γένει ηλεκτρονικής υπογραφής, 

υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή του διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου 

της και τη φυσική σφραγίδα της, το δε δικόγραφο φέρον την ως άνω φυσική 

ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, σαρωμένο (σκαναρισμένο) υποβλήθηκε 

(ηλεκτρονικά) στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ως 

φωτογραφία του εγγράφου και άρα και της εν αυτώ φυσικής ιδιόχειρης 

υπογραφής, άνευ ηλεκτρονικής υπογραφής, προηγμένης ή μη. Είναι δε ως εκ 

τούτου και μόνο εξ αυτού του λόγου, κατά παγία νομολογία της ΑΕΠΠ 

απορριπτέα ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι η θέση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής στην προσφυγή συνιστά ουσιώδη τύπο και δικονομική 

προϋπόθεση του παραδεκτού κατάθεσης της προσφυγής (βλ. ενδεικτικά, 

Απόφασεις ΑΕΠΠ 142/2017, 152/2017, 169/2018, 1266/2019). Εξάλλου, στο 

πλαίσιο ηλεκτρονικής κατάθεσης, οιοδήποτε μη ψηφιακά υπογεγραμμένο 

δικόγραφο, ούτως μη φέρον βεβαιότητα γνησίου υπογραφής και δη όσον 

αφορά την ταυτοποίηση του υπογράφοντος, αλλά και βεβαιότητα χρόνου θέσης 

της υπογραφής και μη τροποποίησεως του εγγράφου κατόπιν θέσεως της (άρ. 

25 Κανονισμού 910/2014 και άρ. 2 ΠΔ 150/2001), απαραδέκτως υποβάλλεται 

και δεν είναι καν εξεταστέο. Περαιτέρω, η έλλειψη προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής αναιρεί και τη δυνατότητα ταυτοποίησης περί του αν το έγγραφο 

μετεβλήθη μετά τη θέση της υπογραφής επί αυτού, στοιχείο απαραίτητο για τη 

γνησιότητα και βεβαιότητα της υπογραφής, ως ταυτοποιούσαας τον εκδότη του 

υποβληθέντος εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση, είναι όλως αδιάφορο αν τυχόν εν 

προκειμένω υφίσταται τελικά τέτοια ταυτοπροσωπία, βεβαιότητα χρόνου 
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υπογραφής και αμεταβλήτου του περιεχομένου του εγγράφου, καθώς η 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή συνιστά κατά τις ως άνω διατάξεις, ως και 

την ειδική διάταξη του άρ. 19 παρ. 1 ΥΑ 56902/215/2017, αναγκαίο τύπο της 

διαδικασίας με συγκεκριμένο σκοπό και άρα πρέπει να συντρέχει ήδη με την 

κατάθεση του δικογράφου, αποκλειομένης της δυνατότητας αναπλήρωσης της 

μεταγενεστέρως και δη μετά τον καταληκτικό χρόνο της προθεσμίας προς 

άσκηση προδικαστικής προσφυγής, όπως εν προκειμένω. Εξάλλου, 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, ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση δεν επέχουν ούτε θέση ιδιόχειρης υπογραφής. Εξάλλου, 

εν προκειμένω, δεδομένης της ηλεκτρονικής κατάθεσης του δικογράφου και της 

εν τέλει υποβολής του ως σαρωμένη φωτογραφία, η υφισταμένη επί του 

σαρωθέντος αρχικού εγγράφου ιδιόχειρη φυσική υπογραφή, δεν υπέχει εν τέλει, 

επί του υποβληθέντος ηλεκτρονικά εγγράφου ούτε καν θέση απλής ιδιόχειρης 

φυσικής υπογραφής, διότι κατέληξε απλή φωτογραφία-ηλεκτρονική σάρωση 

φυσικής υπογραφής και όχι αυτή καθαυτή φυσική υπογραφή (εξ ου και, 

δεδομένου του ηλεκτρονικού τρόπου της κατάθεσης, αυτονόητα το 

ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενο έγγραφο, θα έπρεπε να υπογραφεί ηλεκτρονικά, 

αφού δεν νοείται ως «υπογραφή», η φωτογραφία-σάρωση φυσικής 

υπογραφής). Άρα, σε κάθε περίπτωση, το παραπάνω έγγραφο δεν φέρει ούτε 

προσδιορίζει την ταυτότητα και την ιδιότητα του υπογράφοντος, με αποτέλεσμα 

να μην προκύπτει ότι αυτό υπογράφεται από τον ίδιο, αλλά περαιτέρω να μην 

μπορεί να προκύψει ούτε η εξαρχής προέλευσή της από οιοδήποτε 

συγκεκριμένο πρόσωπο και η καταρχήν γνησιότητά της, δεδομένης και της 

έλλειψης χρονολόγησης σύνταξης ως και της έλλειψης χρονολόγησης 

υπογραφής από τον φερόμενο ως υπογράφοντα. Αφετέρου, η ως άνω έλλειψη 

ηλεκτρονικής υπογραφής επί του ηλεκτρονικώς υποβληθέντος εγγράφου, 

καθιστά το τελευταίο και εν τοις πράγμασι ανυπόγραφο και η σαρωμένη 
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ιδιόχειρη υπογραφή, ως μη υπέχουσα θέση υπογραφής, δεν επάγεται 

οιαδήποτε ανάληψη της ευθύνης του περιεχομένου του εγγράφου από 

οιοδήποτε πρόσωπο και επομένως, δεν υφίσταται καν εκδότης του 

συγκεκριμένου εγγράφου, αφού ως εκδότης νοείται αυτός που αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις από το έγγραφο (ΑΠ ….., ΕφΑθ …..), ενώ επιπλέον δεν 

προκύπτει ούτε βέβαιος χρόνος έκδοσης ούτε βεβαιότητα περί μη 

τροποποίησης του δικογράφου μετά τη θέση της υπογραφής, που εν 

προκειμένω δεν υπάρχει και δεν δύναται να νοηθεί ως τέτοια η φωτογραφία-

σάρωση ιδιόχειρης υπογραφής, πολλώ δε μάλλον αφού ουδεμία καν βεβαίωση 

γνησίου υπογραφής επί αληθούς ιδιόχειρης υφίσταται επί του δικογράφου της 

προσφυγής.  Επομένως, για τους ανωτέρω λόγους και αυτών αρκούντων για το 

απαράδεκτο της προσφυγής, η τελευταία είνια εξαρχής απορριπτέα.  

9. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, η Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να απορριφθεί ως απαράδεκτη.  

10. Επειδή, ύστερα από την αμέσως προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

καταπέσει το παράβολο ποσού 4.796,30 ευρώ. 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου ποσού 4.796,30 ευρώ.  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε  στις 19 Νοεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 20 

Νοεμβρίου 2019.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 


