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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

 1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

                                            

Συνήλθε στην έδρα της στις 31 Οκτωβρίου 2017  με την εξής σύνθεση: Ειρήνη 

Αψοκάρδου Πρόεδρος-Εισηγήτρια, Χρυσάνθη Ζαράρη κι Ευαγγελία 

Μιχολίτση, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 29-09-2017 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/119 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης (ΕΑΚ) I/20 της προσφεύγουσας 

εταιρείας …….., που εδρεύει στα ……..,…… νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Κατά της 8ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ (8η Μ/Π 

ΤΑΞ) «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ νομίμως 

εκπροσωπουμένης.  

Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει την ακύρωση 

άλλως τροποποίηση της από 19.09.2017 και υπ’αριθμ. Φ.600.163/63/15567 

Σ.3598  απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με την οποία εγκρίθηκε το από 

14.09.2017  πρακτικό καταχώρησης στοιχείων προμηθευτών και ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς κατά το μέρος που 

απορρίπτει την προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής της 

προσφεύγουσας.   

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  

παράβολο ύψους 1.036,00  ευρώ (βλ.  ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό 166970692957 1128 0035,  εκτύπωση από τη σελίδα της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, 

φέρει την ένδειξη «δεσμευμένο» λόγω προηγούμενης δέσμευσής του 
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από την Αρχή, αντίγραφο πληρωμής του ως άνω ποσού στην  Εθνική 

Τράπεζα και την βεβαίωση της Αρχής ελέγχου και δέσμευσης του ως 

άνω ποσού), σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και  5 του 

ΠΔ 39/2017. Επισημαίνεται δε ότι το ποσό του ως άνω παραβόλου 

υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό το οποίο ανέρχεται 

στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.   

2. Επειδή η κρινόμενη προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 361 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4412/2016 και 4 

παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017, με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις παρ. 2 

των άρθρων 362 του Ν. 4412/2016 και 8 του ΠΔ 39/2017 και είναι 

νομίμως υπογεγραμμένη. 

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου του και της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

Βιβλίου ΙV  του Ν. 4412/2016. Επομένως, νομίμως ασκείται ενώπιον 

της ΑΕΠΠ η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή και παραδεκτώς 

φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.  

4. Επειδή, η προσφεύγουσα με προφανές έννομο συμφέρον 

αμφισβητεί τη νομιμότητα της απόρριψης της προσφοράς της. 

5. Επειδή με την υπ’αριθμ. 6/2017 διακήρυξη προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια  Ειδών Κυλικείου- 

ΚΨΜ και συσσιτίου για την κάλυψη των αναγκών των 

Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων της καθώς και των Στρατιωτικών 

Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωµατικών - Στρατιωτικό Πρατήριο 

Ιωαννίνων) Φρουράς Ιωαννίνων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και 

Άρτας (CPV15812121-7: Αλµυρές Πίτες, 15812122-4: Γλυκές Πίτες, 

15811510-4: Σάντουιτς, 15812000-3: Είδη Ζαχαροπλαστικής, 

15511100-4: Παστεριωµένο Γάλα, 15811300-9: Κρουασάν, 15612500-

6: Προϊόντα Αρτοποιίας), συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 207.000 

ευρώ άνευ Φ.Π.Α., και δαπάνης 77.580 ευρώ άνευ ΦΠΑ για την 

κατηγορία Διάφορα γλυκά και γλυκά ταψιού για την οποία υπέβαλε 

προσφορά η προσφεύγουσα,  η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με 

Α/Α 45069,1,  με έναρξη υποβολής προσφορών στις 04.09.2017, 
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καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών στις 08.9.2017 και 

ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών  την 14η Σεπτεμβρίου 

2017.  

7. Επειδή εν συνεχεία η αναθέτουσα αρχή εξέδωσε την από  

19.09.2017 και υπ’ αριθμ. Φ.600.163/63/15567 Σ.3598  απόφαση της 

8ης Μ/Π Ταξιαρχίας, «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ», του 4ου Επιτελικού 

Γραφείου, με την οποία εγκρίθηκε το από 14.09.2017  πρακτικό 

καταχώρησης στοιχείων προμηθευτών και ελέγχου δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς  στα πλαίσια ανοιχτού διαγωνισµού 

για την  προµήθεια  Ειδών Κυλικείου- ΚΨΜ και συσσιτίου για την 

κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων της καθώς 

και των Στρατιωτικών Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωµατικών - 

Στρατιωτικό Πρατήριο Ιωαννίνων) Φρουράς Ιωαννίνων, Πωγωνίου, 

Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού την 20/9/2017, σύμφωνα με την οποία απέρριψε 

την προσφορά της Προσφεύγουσας διότι : «(1) Ο χρόνος ισχύος της 

υποβληθείσας εγγύησης συμμετοχής της (μέχρι  και 16 Νοε 2017) δεν 

καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης 6/17 (30 ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς) σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2γ 

των Γενικών όρων αυτής. (2) Η  υποβληθείσα ηλεκτρονικά υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.1599/86 περί αποδοχής του χρόνου ισχύος προσφοράς, 

των όρων διακήρυξης και του τρόπου σύνταξης της οικονομικής 

προσφοράς, δεν είναι ψηφιακά υπογραμμένη σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην παράγραφο 7α του Άρθρου 5 των γενικών όρων της 

διακήρυξης».  

8. Επειδή η Προσφεύγουσα υπέβαλε στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού την κρινόμενη προσφυγή την 29-09-2017, η οποία  

κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα.  

9. Επειδή στις 02-10-2017 η Αναθέτουσα Αρχή προέβη στην  

προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 1 α κοινοποίηση  του ΠΔ 39/2017 

της υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
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10. Επειδή, στις 07-10-2017 η  Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ τις με αριθμό πρωτ.  

Φ.600.163/66/15908 /6-10-2017 απόψεις της.  

11. Επειδή στις 30-10-2017, κατόπιν αιτήματος της Εισηγήτριας, 

αναφορικά με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς της 

προσφεύγουσας απεστάλησαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ΑΕΠΠ διευκρινήσεις τόσο από τον διαχειριστή του ΕΣΗΔΗΣ όσο 

και από την προσφεύγουσα.  

12. 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». 

12. Επειδή δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν.4412/2016: «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 […]». 

13. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: « 1. 

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, 

κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 

α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς 

και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. 



Αριθμός απόφασης: 145/2017 

 

5 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα 

της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων [….]. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής […] 3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό 

[….]. 4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον 

κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 

τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 5. Η αναθέτουσα αρχή 
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επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τους». 

14. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/20161 προβλέπεται 

ότι: «Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 

διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 

ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3. Η 

διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
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μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 

μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης [….].5. Η παροχή της δυνατότητας 

διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 

επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς». 

15. Επειδή σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΕ, οι όροι της 

διακήρυξης θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια ώστε, 

αφενός να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και 

κανονικά επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές 

περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, 

αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

αποτελεσματικός έλεγχος του αν οι προσφορές των υποψηφίων 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ. 

υπόθεση C-496/1999 της απόφαση της 29ης Απριλίου 2004,  CAS 

Succhi di Frutta SpA , Συλλογή 2004, σ. I-3801). 

16. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 της επίμαχης Διακήρυξης 

προβλέπεται ότι: «1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν 

στο παρόν άρθρο εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό […] 

2. Εγγύηση Συμμετοχής 

α. Ο συμμετέχων υποψήφιος προμηθευτής των προϊόντων είναι 

υπoχρεωμέvoς στο φάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» vα 

καταθέσει εγγύηση συμμετοχής ίση με 4.140 €, αναλυόμενη όπως 

παρακάτω για την περίπτωση «μερικής» συμμετοχής, ήτοι συμμετοχής 

σε ορισμένες μόνο εκ των κατηγοριών: 

(1) Νωπά είδη αρτοποιείας τυποποιημένα: 353€ 

(2) Παστεριωμένο Γάλα: 580 € 

(3) Διάφορα γλυκά και γλυκά ταψιού: 1.552€ 

(4) Κατεψυγμένα Είδη: 1.655 € 
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε ορισμένες εκ των 

ανωτέρω κατηγοριών και όχι στο σύνολο αυτών, ο προσφέρων οφείλει 

να προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής ίση με το συνολικό ύψος των 

υπόψη κατηγοριών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ειδών για τα οποία 

υπέβαλλε προσφορά. Για παράδειγμα, σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς για ένα μόνο είδος της κατηγορίας «Διάφορα γλυκά και 

γλυκά ταψιού», η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να υποβληθεί 

ανέρχεται σε 1.552€, ήτοι στο σύνολο της εγγύησης της υπόψη 

κατηγορίας. 

β. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η 8 Μ/Π 

ΤΑΞ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής […].  

6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την 8 Μ/Π ΤΑΞ προς την οποία απευθύνονται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους παρακάτω όρους ότι: 

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

και (2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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η. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού 

θ. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται 

ια. Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο και 

συμπληρωματικώς με τα συνημμένα υποδείγματα των Γενικών Όρων 

(Προσθήκες «1» και «2»). 

8. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 

τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ή χωρίς να 

περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν 

καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό 

περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. 

9. Η 8 Μ/Π ΤΑΞ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους». Περαιτέρω, στο άρθρο 5  αναφέρεται ότι : «[…] 4. 

Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

περιλαμβάνονται, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και συγκεκριμένα: [….] γ. Εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής […] «13. Αντιθέτως, είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη νομίμως 

και εμπρόθεσμα υποβληθεί και μόνο κατόπιν ειδικής πρόσκλησης 

της 8 Μ/Π ΤΑΞ. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η εν λόγω συμπλήρωση ή 

η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 

όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 

ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
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έχουν ήδη υποβληθεί. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο 

Ν.4412/2016, άρθρο 102 [….]. 21. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις 

της 8 Μ/Π ΤΑΞ, αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους 

και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς [….]».  Εξάλλου, στο άρθρο 6 παρ.1 

ορίζεται ότι: « Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της ημέρας 

κατάθεσής τους». Τέλος στο άρθρο 10 παρ. 2 προβλέπεται ότι: « 2. Η 

προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:[…] γ. Έλλειψη 

οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης του άρθρου 5 της παρούσας (Προσφορές και Αιτήσεις 

Συμμετοχής) […] ια. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους 

της Διακήρυξης [….]». 

17. Επειδή η υποβληθείσα από την προσφεύγουσα υπ’αριθμ. 

3597035098/05-09-2017 εγγύηση συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας 

αναφέρει ότι ισχύει έως την 16η Νοεμβρίου 2017, δηλαδή, λήγει σε 

χρόνο προγενέστερο ακόμα και από τη λήξη ισχύος της προσφοράς 

της προσφεύγουσας, πολλώ δε μάλλον δεν λήγει 30 ημέρες μετά το 

χρόνο ισχύος αυτής, όπως ρητώς απαιτεί η επίμαχη Διακήρυξη 

προκειμένου να μην απορριφθεί η προσφορά, γεγονός που δεν 

αμφισβητεί ούτε η προσφεύγουσα.  

18. Επειδή η προσφεύγουσα στην υπό κρίση προσφυγή της 

χαρακτηρίζει ως «ήσσονος σημασίας αβλεψία» την μικρή διάρκεια 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής της που θα μπορούσε να θεραπευτεί 

αν η αναθέτουσα αρχή την καλούσε να την συμπληρώσει εφόσον η 

εγγυητική επιστολή περιλάμβανε όλα τα απαραίτητα κατά τη Διακήρυξη 

στοιχεία ώστε να μην καθίσταται απαράδεκτη και για το λόγο αυτό θα 

έπρεπε να γίνει αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.  

19. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το ψηφιακά υποβληθέν ΤΕΥΔ η προσφεύγουσα δηλώνει 

ρητώς ότι η προσφορά της ισχύει για 120 μέρες από την επομένη της 

υποβολής της, κατ’ εφαρμογή των όρων της Διακήρυξης, δηλαδή την 
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8η Σεπτεμβρίου 2017, ότι σύμφωνα με τη Διακήρυξη η εγγύηση 

συμμετοχής θα έπρεπε να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 30 μέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ότι η δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής να ζητά την παράταση, πριν τη λήξη τους, της 

διάρκειας ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής αφορά 

στο χρονικό διάστημα πέραν των 120 και 30 ημερών αντίστοιχα 

καθόσον παράταση νοείται πέραν του αρχικά τεθέντος χρονικού ορίου 

και όχι κατά τη διάρκεια αυτού και, τέλος, ότι η δυνατότητα 

συμπλήρωσης ή διευκρίνησης κατά το άρθρο 5 παρ. 13 της 

Διακήρυξης δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 

της διακήρυξης.  

20. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η 

Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη, από την οποία διέπεται ο 

διαγωνισμός και η οποία δεσμεύει  τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία 

διενεργεί αυτόν (ΕΣ Πράξεις VI Tµήµ. 78/2007,19/2005, 31/2003), όσο 

και τους διαγωνιζόμενους (βλ. μεταξύ άλλων Σ.τ.Ε. 53/2011, 

3703/2010). Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε 

ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΣτΕ Ολομ. 

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 Tµήµ. 78/2007).   

21. Επειδή οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισµού από τη 

διακήρυξη, αποτελούν δέσµια αρµοδιότητα της Επιτροπής 

Διαγωνισµού να αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη/απόκλιση 

προσφορά (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. απόφαση ΔΕΕ υπόθεση C-19/00 της 18ης Οκτωβρίου 2001,  Siac 

Construction Ltd, Συλλογή 2001, σ. Ι-7725, σκέψεις 34 και 44 και 
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απόφαση C-87/94 της 25ης Απριλίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, 

Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 54). Επομένως, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την προσφορά της 

προσφεύγουσας λόγω μη τήρησης απαράβατου όρου της Διακήρυξης 

σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 παρ. 21 αυτής.  

22. Επειδή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής περιλαμβάνεται 

στα υποχρεωτικά στοιχεία αυτής και η μη συμμόρφωση με τη διάρκεια 

που προβλέπει ρητώς και σαφώς η Διακήρυξη αποτελεί ουσιώδης 

πλημμέλεια που δεν δύναται να ιαθεί εκ των υστέρων χωρίς να 

αντικατασταθεί άλλως συμπληρωθεί  με την προσκόμιση  νέου 

εγγράφου προς συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης, όπως 

βάσιμα ισχυρίζεται η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της (βλ. ΕΑ ΣτΕ 

259/2011). Επομένως, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας σχετικά με 

την δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει την εκ των υστέρων 

συμπλήρωση της ως άνω εγγύησης συμμετοχής απορρίπτονται ως 

αβάσιμοι.  

23. Επειδή  η προσφεύγουσα στην υπό κρίση προσφυγή της 

ισχυρίζεται περαιτέρω ότι στην υπεύθυνη δήλωση που έπρεπε να 

συμπεριλάβει στην προσφορά της αναφορικά με το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς της καθώς και τη δήλωση περί αποδοχής των όρων της 

Διακήρυξης και συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με την 

κείμενη νομοθεσία ετέθη εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική υπογραφή επί 

αυτής και συγκεκριμένα στις 23:09 της 7ης Σεπτεμβρίου 2017, και ότι, 

χωρίς δική της υπαίτια συμπεριφορά, δεν ήταν εφικτή η τελική 

υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ παρά μόνο την 1:40΄της 8ης Σεπτεμβρίου 

2017, οπότε και οριστικοποιήθηκε η υποβολή της προσφοράς και ότι, 

σε κάθε περίπτωση, προσκόμισε το εν λόγω έγγραφο και εντύπως 

ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία αναφορικά με το 

νομότυπο της υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού εγγράφου. 

Ισχυρίζεται δε ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζονται «οι 

αρχές του δημοσίου δικαίου, της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα της 
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αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της ισότητας, της ισονομίας, 

της απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας». 

24. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει ότι, 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό υποχρεούνταν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ως άνω 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ενώ, σε αντίθετη 

περίπτωση, εκλαμβάνεται ως απλό φωτοαντίγραφο ιδιωτικού 

εγγράφου που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, προκειμένου 

να γίνει δεκτή έπρεπε να φέρει επικύρωση από δικηγόρο. Επιπλέον, 

επικαλούμενη το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ισχυρίζεται ότι η 

επισυναπτόμενη στην υπό κρίση προσφυγή ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτή υποβλήθηκε, δεν 

αποδεικνύει το νόμιμο της ψηφιακής υπογραφής καθώς υποβάλλεται 

εκτός του ηλεκτρονικού τόπου του ΕΣΗΔΗΣ, οπότε δεν ισχύουν οι 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  

25. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4412/2016 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 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 [….]».   

26. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 36 του  Ν. 4412/2016 προβλέπεται 

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 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 (Α΄ 

138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως 

στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), 

το οποίο κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του 

Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

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

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα 

που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με: α) τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους 

εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων 

και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της 

ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των 

δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, [….] 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 [….] 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, 
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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 

δημόσιων συμβάσεων [….] 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 Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και 

χορήγησης αντιγράφων,[….] ε) τους όρους και προϋποθέσεις που 

εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

[…]». 

27. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: 

«[…] 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 χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 

που προβλέπεται στην απόφαση 2009/ 767/ΕΚ της Επιτροπής, 
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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) […] ββ) σε 

περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη 

αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν 

πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν 

λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες. Για τα έγγραφα που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους - μέλους ή 

άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να 

καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 

2011/130/ΕΕ. Επίσης, θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που είναι αναγκαία 

ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφότυπους 

αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής [….] 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 
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λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία 

διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κρυπτογραφημένο 

τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν 

επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως 

περιγράφεται ανωτέρω. 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας 

βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των 

προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω 

αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού. 5. Οι χρήστες αποκτούν 

δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα 

διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 36». 

28. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016 

ορίζεται ότι: «Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 

όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους 

(κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36». 

29. 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 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 
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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’ ...”. Περαιτέρω, στο άρθρο 

3 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 
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αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από μόνο τον λόγο ότι δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου”. 

30. Επειδή στο άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης 56902/215/2-6-17 

(ΦΕΚ 1924 Β΄/2 Ιουνίου 2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες 

Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» προβλέπεται ότι: «1. Η διαδικασία 

επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται 

μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με: 

• την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 

• την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές/ 

αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού 

• 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». 

2. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή 

ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής 

του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, 

αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του 

Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας 

της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή 

υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν 

είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 

εργάσιμη. 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 χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
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απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 

παρούσας […]». Περαιτέρω, στο άρθρο 9 ορίζεται ότι: «Οι υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής 

απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β`401) από τρίτους 

εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά 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 προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των 

υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση 

εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα 

αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή στη ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη διαδικασία 

χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω». Τέλος στο άρθρο 15 

ορίζεται ότι: «1. Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών και 

Αιτήσεων Συμμετοχής. 1.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την 

προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε 

διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του 

Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης. 1.2 Οι οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα 

στη προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Τα 

περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα.[..] Ο χρήστης- οικονομικός φορέας 

υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 1.2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που 
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περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – 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, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 1.2.1.1 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 

τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). 1.2.1.2 Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

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

ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.[….] 1.2.2. Ο οικονομικός 

φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα 

τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format(PDF). Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το 

Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς 

Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με 
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εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 και επισυνάπτονται στους 

αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό 

φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα 

πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 

ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά 

αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί 

αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει 

τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 

χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί 

στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 1.2.2.1 Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο 

οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης 

(ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 1.2.2.2 Από το Σύστημα 

εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 2. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους μέσω του Συστήματος με 

τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, τα έγγραφα της σύμβασης και την παρούσα, 

εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1.2.1 του παρόντος 

άρθρου.[…]». 

31. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 της Διακήρυξης: «Για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και να εγγραφούν στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr, 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται σε αυτή». 

Περαιτέρω, στο άρθρο 5 παρ. 2 αναφέρεται ότι: « 2. Όσοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

μέσω της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 άρθρο 92 παρ. 6 καθώς 

και στις διατάξεις του άρθρου 15 της Απόφασης 56902/215/ 02 -06-

2017 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017)». Εξάλλου, επίσης σύμφωνα με 

το άρθρο 5 της Διακήρυξης : «[…] 4. Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: [….] δ. Τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως:  

(1) Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 6 

του παρόντος. (2) Δήλωση αποδοχής Όρων Διακήρυξης καθώς και 

δήλωση συμμόρφωσης (των προσφερόμενων ειδών) με τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της Στρατιωτικής Υπηρεσίας ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 

ΕΚΔ 7η/2007/ΓΕΣ/ΔΕΜ «Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου» και 

ΠΓΕΣ-ΓΑΠΑ-470 ΕΚΔ 1η/2007/ΓΕΣ/ΔΕΜ «Τεχνική Προδιαγραφή 

Θερμικά Επεξεργασμένου, Πλήρους, Παστεριωμένου, 

Ομογενοποιημένου, Αγελαδινού Γάλακτος Προς Πόσιν», κατά 

περίπτωση. (3) Δήλωση αποδοχής του τρόπου σύνταξης της 

Οικονομικής Προσφοράς […] 7. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους 

(υπο)φακέλους της παραγράφου 3 μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 4 του 

παρόντος Άρθρου, 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 

Απόφασης 56902/215/ 02 -06-2017 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και 

Διαδικασίες Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017), 

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

β. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των στοιχείων και δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» προσκομίζονται υποχρεωτικά από 

τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 

δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης(Apostille). 

γ. Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 

οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της απόφασης 

56902/215/ 02 -06-2017 (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

δ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

φέρουν υποχρεωτικά ιδιόχειρη μονογραφή ανά φύλλο και ιδιόχειρη 

υπογραφή (όπου απαιτείται αντί της ψηφιακής) από τον οικονομικό 
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φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. 

ε. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του 

προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 

(υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου 

Portable Document Format (PDF). Στη συνέχεια, ο οικονομικός φορέας 

παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της 

Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς 

Προμηθευτή σε μορφή αρχείου 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 απόφασης 56902/215 (ΦΕΚ 

Β΄1924/02-06-2017) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 

(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την 

συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής 

προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική 

και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν 

επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η 

προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό 

φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του 

οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές 

ενέργειες διόρθωσης. 

στ. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […] 10. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου 
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απαιτείται), πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ [….] 

14. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε 

έντυπη μορφή στην Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, σε σφραγισμένο 

φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη 

διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) 

σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους 

έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς» και 

«Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της 

καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Επιτροπή, με 

απόδειξη παραλαβής. 

15. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για 

το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την 

προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη 

τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την 

αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα 

τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το 

διαγωνισμό Επιτροπή δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως 

ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία 

επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 

αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η 
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εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται 

αμέσως. 

16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Επιτροπή 

αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί 

κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται 

και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

18. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε 

έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Επιτροπή μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 

κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς». 

32. Επειδή η προσφεύγουσα υπέβαλε μέσω του Συστήματος μαζί με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά της την 

Υπεύθυνη Δήλωση προς κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 4 περ. δ, 

αριθμ. 1-3 του άρθρου 5 της Διακήρυξης ανυπόγραφη και χωρίς την 

ψηφιακή υπογραφή που εμφανίζεται στο αντίγραφο που επισυνάπτει 

με την υπό κρίση προσφυγή της.  

33. Επειδή η Υπεύθυνη Δήλωση που επισύναψε ανυπόγραφη η 

προσφεύγουσα φέρει ως ημερομηνία την 7η Σεπτεμβρίου 2017.  

34. Επειδή η Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτούσε η επίμαχη Διακήρυξη 

έπρεπε να φέρει ψηφιακή υπογραφή με την ίδια ημερομηνία με αυτή 

της δήλωσης ή να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/2014 κατά τα ως άνω αναφερόμενα.   

35. Επειδή σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που παρείχε στην Αρχή ο 

Διαχειριστής του Συστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 

Εισηγήτριας (βλ. σκ. 11  της παρούσας)  ουδέν τεχνικό πρόβλημα 

παρουσιάστηκε στο Σύστημα κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες που 

ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι επιχείρησε να υποβάλει την 

προσφορά της και ότι όλες οι ανεπιτυχείς προσπάθειες υποβολής της 
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προσφοράς από την προσφεύγουσα έλαβαν χώρα την 8η Σεπτεμβρίου 

2017 και ότι η επισύναψη των αρχείων κατά την κατάρτιση της 

προσφοράς είναι αυτή που εκκινήθηκε στις 07-09-2017 και ώρα 

23:19:43, ενώ το μοναδικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

λαμβάνει ο οικονομικός φορέας από το Σύστημα είναι μετά την επιτυχή 

υποβολή της προσφοράς με τη βεβαίωση χρονοσήμανσης και ότι εάν 

δεν υποβληθεί ορθά η προσφορά στην οθόνη του χειριστή εμφανίζεται 

μήνυμα που τον ενημερώνει για την ανεπιτυχή του προσπάθεια. 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.4412-2016 

περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ χωρεί μόνο κατόπιν 

πιστοποίησης αυτής 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. 

36. Επειδή οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας ότι προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να υποβάλει την προσφορά της στις 07-09-2017 εκτός από 

αβάσιμοι προβάλλονται και αλυσιτελώς δεδομένου ότι η Υπεύθυνη 

Δήλωση είναι ανυπόγραφη και η προσφορά του έχει υποβληθεί στις 

08-09-2017. 

37. Επειδή, σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στις σκέψεις 20-21, 

η Απόφαση 56902/215/2-6-17 (ΦΕΚ 1924/Β΄/2 Ιουνίου 17) «Τεχνικές 

Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» αναφέρεται 

ρητώς στο θεσμικό πλαίσιο της διακήρυξης, που διέπει τον υπό κρίση 

διαγωνισμό, το δε ΦΕΚ της ως άνω Απόφασης είναι αναρτημένο προς 

γνώση των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

38. Επειδή οι ισχυρισμοί της αναθέτουσας αρχής τόσο στην 

προσβαλλόμενη απόφαση όσο και στο έγγραφο των απόψεών της 

είναι βάσιμοι.  

39. Επειδή οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί παραβίασης των 

αρχών  του δημοσίου δικαίου, της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα 

της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της ισότητας, της 

ισονομίας, της απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας 

προβάλλονται αορίστως, άρα απαραδέκτως. 
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40. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει   να απορριφθεί . 

41. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 

Ν.4412/2016) για το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. 

 

                                              

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου για το ποσό των εξακοσίων 

(600) ευρώ. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και εκδόθηκε στις 20 

Νοεμβρίου 2017. 

 

 

                Η Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας  

 

              Ειρήνη Αψοκάρδου                                   Σταμάτιος Μαλινδρέτος  

 


