Αριθμός απόθαζης: 663 /2018

Η ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Σπλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 06.08.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 05.07.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή,
κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 620/05.07.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ
εδξεχεη ζηελ […], νδφο […], αξ. […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 427/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ […] - εθ παξαδξνκήο, εληνχηνηο, αλαθέξεηαη ε πξνζβαιιφκελε σο
ππ’ αξηζ. 477/2018 απφθαζε ζηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή (βι. θαησηέξσ ζθ. 6) θαη’ απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθνχ 19/2018, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ.
21630/2147/19.04.2018 Πξνθήξπμε (ΑΓΑΜ 18PRC003009141 2018-04-27)
δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε
γηα ην έξγν «Αλέγεξζε λεπηαγσγείνπ ζηελ ζέζε […]».
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ
αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ
απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο θαη ηελ αλαθήξπμή ηεο ζε πξνζσξηλή
κεηνδφηξηα, αθνχ, σο ηζρπξίδεηαη, παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ
ππφ εμέηαζε Πξνζθπγήο ηεο ιφγνπο.
Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
Σθέθηεθε θαηά ην Νφκν
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1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 21630/2147/19.04.2018 Γηαθήξπμε ηνπ
Γήκνπ […] πξνθεξχρζεθε αλνηθηφο, ειεθηξνληθφο, δηαγσληζκφο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Αλέγεξζε λεπηαγσγείνπ ζηελ ζέζε […]», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ

1.435.483,87

€

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

δαπάλεο

αλαζεψξεζεο πνζνχ 5.409,73€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ
Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) ζηηο 27.04.2018 κε
ΑΓΑΜ 18PRC003009141 2018-04-27 θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.∆Η.Σ.) ζηηο
27.04.2018, φπνπ έιαβε Σπζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 72878.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν
παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ.
1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 222739162958
0903 0066) πνζνχ 7.178,00€, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί
ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
1.435.483,87 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο πνζνχ
5.409,73€) ρσξίο Φ.Π.Α.
3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(έξγν),

ηεο

πξνυπνινγηζζείζαο

δαπάλεο

ηνπ

χςνπο

1.435.483,87

€

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο πνζνχ 5.409,73€) ρσξίο
Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ
δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ (27.04.2018), ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 120, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν.
4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ
IV Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π.
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5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ.
39/2017 (πεξ.α΄), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε
αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ θαη
θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο 28.06.2018, νπφηε θαη έιαβαλ
γλψζε απηήο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο
05.07.2018, ήηνη εληφο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο .
6. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 477/2018
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ […], θαη’ απνδνρήλ ηνπ
Πξαθηηθνχ 19/2018, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. ΑΓΑΜ 18PRC003009141
2018-04-27 Πξνθήξπμε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
«Αλέγεξζε λεπηαγσγείνπ ζηελ ζέζε […]», επηδηψθνληαο ηελ αθχξσζε ηεο
αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ απνξξίθζεθε ε
πξνζθνξά ηεο θαη ηελ αλαθήξπμή ηεο ζε πξνζσξηλή κεηνδφηξηα, αθνχ, σο
ηζρπξίδεηαη, παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη νη
φξνη ηεο Γηαθήξπμεο. Πεξαηηέξσ, θαίηνη ζην έγγξαθν ηεο Πξνζθπγήο ε
πξνζβαιιφκελε εθηειεζηή πξάμε ηεο νπνίαο αηηείηαη ε αθχξσζε, αλαθέξεηαη
σο ε ππ’ αξηζ. 477/2018, εληνχηνηο πξνθχπηεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ηφζν
απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη απφ ηα αλαθεξφκελα απφ
ηελ πξνζθεχγνπζα ζηελ ππφ εμέηαζε Πξνζθπγή, φηη δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο
ππ’ αξηζ. 427/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ […], εθδνζείζαο
ζηηο 18.06.2018 θαη αλαξηεζείζαο ζην ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην
Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ ζηηο 28.06.2018.
7. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν
ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη έρεη ππνβάιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ
πξνζθνξά ηεο θαη εχινγα πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε,
ηζρπξηδφκελε φηη έρεη ππνζηεί δεκία απφ ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. Καη ηνχην
δηφηη ζα ήην πξψηε ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο
πξνζθνξάο, αλ ε πξνζθνξά ηεο δελ είρε παξαλφκσο απνξξηθζεί κε ηελ
αηηηνινγία φηη ε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δελ είλαη
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έγθπξε ζηα ππνβαιιφκελα απφ απηήλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Σχκθσλα κε ηα
φζα ε πξνζθεχγνπζα, φκσο, ηζρπξίδεηαη ηα ππνβιεζέληα απφ απηήλ
δηθαηνινγεηηθά

έγγξαθα

θέξνπλ έγθπξε

ςεθηαθή

ππνγξαθή

απφ

ηνλ

εγθεθξηκέλν ηδησηηθφ θνξέα, «[…]» θαη παξαλφκσο ε αξκφδηα Δπηηξνπή
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ
ηεο δελ είλαη έγθπξε.
8. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην απφζπαζκα απφ ην ππ’ αξηζ.
23/2018 Πξαθηηθφ ηεο Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγγξαθφ ηεο,
ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηελ Α.Δ.Π.Π. ζηηο 30.07.2018 εθθξάδεη ηηο απφςεηο
ηεο επί ηεο ελ ιφγσ πξνζθπγήο, αλαθέξνληαο φηη εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ην
απφ 17.07.2017 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη
φηη φζνλ αθνξά ηελ αζθεζείζα Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, νη απφςεηο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έρνπλ απνηππσζεί αλαιπηηθά ζην απφ 11.06.2018
Πξαθηηθφ ηεο θαη πέξαλ απηνχ δελ έρεη λα πξνζζέζεη νηηδήπνηε άιιν.
9. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. Α 312/2018 Απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π.
αλεζηάιε ε πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζ.
21630/2147/19.04.2018 Πξνθήξπμεο (ΑΓΑΜ: 18PRC003009141 2018-04-27)
ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ
δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Αλέγεξζε λεπηαγσγείνπ ζηελ ζέζε […]», κέρξη ηελ
έθδνζε απφθαζεο επί ηεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο.
10. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο
έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ
4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη
4

Αριθμός απόθαζης: 663 /2018

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη
δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2.
Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε
πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο,
αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα
λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή
επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
11. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη

φηη

κε λνκίκσο απνξξίθζεθε

ε

πξνζθνξά ηεο κε

ηελ

πξνζβαιιφκελε, θαη’ απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθνχ 19/2018 ηεο 1εο Σπλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θξίζεθε νκφθσλα κε
παξαδεθηή ε πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο «δηφηη ε ςεθηαθή ππνγξαθή δελ
είλαη έγθπξε θαη απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ». Όπσο έγηλε
δεθηφ κε ηελ ππφςε πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαηά ην άλνηγκα ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθεχγνπζαο «εκθαλίδεηαη ην κήλπκα φηη
«ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε κία ηνπιάρηζηνλ ππνγξαθή» ην νπνίν αλαθέξεηαη
ζηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή θαη ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: ζην

πεδίν

«θαηάζηαζε επηθχξσζεο ππνγξαθήο, ζχλνςε ηδηνηήησλ ππνγξαθήο αλαθέξεηαη
επί ιέμεη: 1. Τν έγγξαθν δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή. 2. Η
ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο είλαη άγλσζηε επεηδή δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε
ιίζηα κε ηηο αμηφπηζηεο ηαπηφηεηεο θαη θαλέλα απφ ηα γνληθά πηζηνπνηεηηθά δελ
είλαη αμηφπηζηεο ηαπηφηεηεο. 3. Η ψξα ηεο ππνγξαθήο πξνέξρεηαη απφ ην ξνιφη
ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ππνγξάθνληνο» θαη γηα ην ιφγν απηφ απνξξίθζεθε ε
ππφςε πξνζθνξά.
12. Δπεηδή, ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη «… 2. Τν
Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. νθείιεη λα ζπµµνξθψλεηαη µε: α) ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήµαηνο
IV ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α΄ θαη β) ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ
άξζξσλ 22 θαη 37. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ην Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. νθείιεη λα ηεξεί ηα
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νξηδφµελα: α) ζην λ. 3979/2011(Α΄ 138) θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ
εθδνζείζα λνµνζεζία, ηδίσο ζην Πιαίζην Παξνρήο Υπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο
∆ηαθπβέξλεζεο (ΠΗΓ)… θαη β) ζην π.δ. 25/2014 (Α΄ 44). 3. Με θνηλήαπφθαζε
ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνµίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζµνχ θαη Υπνδνµψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ξπζµίδνληαη ηα ηερληθά δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ έξγσλ, µειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεµνληθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά µε: α) ηνλ
πξνζδηνξηζµφ ηνπ πεξηερνµέλνπ, ησλ θαλφλσλ θαη ιεπηνµεξεηψλ ρξήζεο ησλ
επηµέξνπο εξγαιείσλ ηνπ ΔΣΗΓΗΣ, φπσο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαρείξηζεο
αηηεµάησλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηεο ρξήζεο πξνηχπσλ θαη ππνδεηγµάησλ, ηεο
ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο, ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ζχλαςεο ησλ
δεµφζησλ ζπµβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη … β) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ ππνβνιή, ηε γλσζηνπνίεζε, ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ µέζσ ηνπ ΔΣΗΓΗΣ,
ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφµελφ ηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ή
παξαιαβήο θαη ηνλ ππνινγηζµφ ησλ πξνζεζµηψλ, ηεθµήξηα γλσζηνπνίεζεο θαη
απφθηεζεο πξφζβαζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφµελν νηθνλνµηθφ θνξέα, θαζψο θαη
ηνλ ηξφπν θαη ηελ απφδεημε πξφζβαζεο ζε έγγξαθα µέζσ ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. θαη
ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ…».
13. Δπεηδή, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο δηάηαμεο ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4412/2016, εθδφζεθε ε ΚΥΑ 56902/215/02.06.2017 (ΦΔΚ Β΄
1924) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ», ε
νπνία ζην άξζξν 8 παξ. 3 νξίδεη φηη «Οη νηθνλνµηθνί θνξείο ππνβάιινπλ µέζσ
ηνπ Σπζηήµαηνο ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί
απφ ηνπο ίδηνπο ππνγεγξαµµέλα µε εγθεθξηµέλε πξνεγµέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή ή πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ
εγθεθξηµέλν πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηµέλν πάξνρν
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιαµβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εµπίζηεπζεο
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη)
θαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Καλνληζµφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο». Περαιτέρω στο άξζξν 15 απηήο νξίδεηαη φηη « … 1.2.1 Τα ζηνηρεία θαη
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δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά Σπµµεηνρήο – Τερληθή Πξνζθνξά» ππνβάιινληαη απφ απηφλ
ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ
έρνπλ ζπληαρζεί/ παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηµέλε πξνεγµέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή µε ρξήζε
εγθεθξηµέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8, ρσξίο λα
απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο…. 1.2.2. Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο
ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή ηνπ πξνζθνξά ζπµπιεξψλνληαο ηελ
αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ Σπζηήµαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ζηνλ
ειεθηξνληθφ ρψξν «Σπλεµµέλσλ Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά
πεξίπησζε (ππν)θάθειν φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε µνξθή αξρείνπ
Portable Document Format (PDF). Σηελ ζπλέρεηα, ν νηθνλνµηθφο θνξέαο παξάγεη
απφ ην Σχζηεµα ηα ειεθηξνληθά αξρεία (εθηππψζεηο ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο
Πξνµεζεπηή θαη ηεο Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο Πξνµεζεπηή ζε µνξθή αξρείνπ
Portable Document Format (PDF), ηα νπνία ππνγξάθνληαη µε εγθεθξηµέλε
πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή µε
ρξήζε εγθεθξηµέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3ηνπ άξζξνπ 8 θαη
επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ
νηθνλνµηθφ θνξέα».
14. Δπεηδή, ην άξζξν 25 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Καλνληζµνχ
ΔΔ/910/2014 νξίδεη φηη « …2. Η εγθεθξηµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή έρεη λνµηθή
ηζρχ ηζνδχλαµε µε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή. 3. Δγθεθξηµέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή βαζηδφµελε ζε εγθεθξηµέλν πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί ζε έλα
θξάηνο µέινο αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα ζε φια ηα άιια θξάηε µέιε», ελψ ζην
άξζξν 26 νξίδεηαη φηη «Μία πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πιεξνί ηηο
αθφινπζεο απαηηήζεηο: α) ζπλδέεηαη θαηά ηξφπν µνλαδηθφ µε ηνλ ππνγξάθνληα
β) είλαη ηθαλή λα ηαπηνπνηεί ηνλ ππνγξάθνληα γ) δεµηνπξγείηαη µε δεδνµέλα
δεµηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ηα νπνία ν ππνγξάθσλ µπνξεί µε πςειφ
βαζµφ εµπηζηνζχλεο, λα ρξεζηµνπνηεί ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν, θαη δ)
ζπλδέεηαη µε ηα δεδνµέλα πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ζε ζρέζε µε απηήλ θαηά ηξφπν
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ψζηε λα µπνξεί λα αληρλεπζεί νπνηαδήπνηε επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ
ιφγσ δεδνµέλσλ … ».
15. Δπεηδή ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4412/2016, νξίδεη «1 …….. 2. Σηα
εξγαιεία θαη ηηο ζπζθεπέο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή
πξνζθνξψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαιαβή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
πξέπεη: α) λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

θξππηνγξάθεζεο

θαη

ηεο

ρξνλνζήκαλζεο, β) λα απαηηνχληαη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, φπσο
νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα
απνδέρνληαη ηηο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε αλ ηα πηζηνπνηεηηθά
ρνξεγνχληαη

απφ

έλαλ

πάξνρν

ππεξεζηψλ

πηζηνπνίεζεο,

ν

νπνίνο

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε
2009/767/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ή
ρσξίο αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ζπκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: αα) νη αλαζέηνπζεο αξρέο
πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν κνξθφηππν πξνεγκέλσλ ππνγξαθψλ,
βάζεη ησλ κνξθνηχπσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ηελ Απφθαζε 2011/130/ΔΔ ηεο
Δπηηξνπήο θαη λα ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
λα επεμεξγαζηνχλ ηερληθά ηνπο ελ ιφγσ κνξθφηππνπο• φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
δηαθνξεηηθφο κνξθφηππνο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηφηε ε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή ή ν θνξέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο δπλαηφηεηεο επηθχξσζεο, ππφ ηελ επζχλε ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ). Οη δπλαηφηεηεο
επηθχξσζεο επηηξέπνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα επηθπξψλεη, ζε ζχγρξνλε
ζχλδεζε, δσξεάλ θαη θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ γηα άηνκα κε δηαθνξεηηθή κεηξηθή
γιψζζα, ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ έρεη παξαιεθζεί, σο πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ππνζηεξηδφκελε απφ αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ. Η
ΔΔΤΤ θνηλνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ
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επηθχξσζεο ζηελ Δπηηξνπή. ββ) ζε πεξίπησζε πξνζθνξψλ πνπ ππνγξάθνληαη
κε ηελ ππνζηήξημε αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
θαηάινγν εκπίζηεπζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ
πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ
ππνγξαθψλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο …». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 37 παξ. 3 ηνπ
Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη : «3. Οη ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο παξέρνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απφθαζεο ηνπ
Υθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απφ
ηξίηνπο, εζληθνχο ή αιινδαπνχο θνξείο, πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο
αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαη δηαζπλδεδεκέλνπο κε
ηνλ εζληθφ ρξφλν. Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ρξνλνζήκαλζεο απνδεηθλχεηαη κε
ζρεηηθή ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ησλ θνξέσλ
πξνο ην ρξήζηε, ε νπνία δηαβηβάδεηαη ζην ρξήζηε κέζσ ηνπ ΔΣΗΓΗΣ, κε
θξππηνγξαθεκέλν ηξφπν θαη ε νπνία επέρεη ζέζε εγγξάθνπ κε βέβαηε
ρξνλνινγία. Γελ επηηξέπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο
θαη

Τνπξηζκνχ

ε

παξέκβαζε

ζηε

δηαδηθαζία

ρξνλνζήκαλζεο,

φπσο

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ». Οκνίσο, νξίδεηαη θαη ζην άξζξν 9 ηεο ΥΑ 56902/215
(ΦΔΚ Β’ 1924/02.06.2017), φπσο εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο
ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.
16. Δπεηδή, ζην Π.Γ. 150/2001 «Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ
πιαίζην

γηα

ειεθηξνληθέο

ππνγξαθέο»

(Φ.Δ.Κ.

Α΄

71/25-6-2001)

θαη

ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 2 παξ. 2 νξίδεηαη σο «Πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή ή ςεθηαθή ππνγξαθή ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, πνπ πιεξνί ηνπο
εμήο φξνπο: α) ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, β) είλαη ηθαλή λα
θαζνξίζεη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, γ)
δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ
απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη δ) ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη
θαηά ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζζεί νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε
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αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.
150/2001 νξίδεηαη φηη: «Έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ: 1. Η
πξνεγκέλε

ειεθηξνληθή

ππνγξαθή

πνπ

βαζίδεηαη

ζε

αλαγλσξηζκέλν

πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο
επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ
δίθαην …».
17. Δπεηδή,

ζχκθσλα

κε

ην

άξζξν 91

(Λφγνη

απφξξηςεο

πξνζθνξψλ) ηνπ Ν. 4412/2016 «1. Η αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη,
ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: α) Η νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο
100, θαη 102 έσο 104 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ
πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο …».
18. Δπεηδή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπλάγεηαη φηη,
αλαθνξηθά κε ηνπο δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο άλσ ησλ 60.000
επξψ, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ., θαη κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο,
φπσο θαη ηελ νξζή ειεθηξνληθή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη
ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία
ρνξεγείηαη ππφ ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. Πξνο ηνχην
εθαξκφδεηαη ήδε ν Καλνληζκφο 910/2014 κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη νη
απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο
θαη ην πιαίζην επνπηείαο ησλ παξφρσλ ηνπο. Καηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηνλ
σο άλσ Καλνληζκφ, ε ςεθηαθή ππνγξαθή εθδίδεηαη απφ εγθεθξηκέλνπο
παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη κε ηε ρνξήγεζή ηεο εγγπψληαη
γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηεο ελψ ε ςεθηαθή ππνγξαθή επέρεη ζέζε
ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο. Με ηε ρξήζε ηεο πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
ζθνπφο είλαη λα επηηπγράλεηαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνγξάθνληνο, δειαδή ε
ζχλδεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο κε ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη,
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ε εγγχεζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ε δέζκεπζε ηνπ
ππνγξάθνληνο σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή, δειαδή ν ππνγξάθσλ λα
κε κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή. Δπηπιένλ, ε
απξφζθνπηε

ιεηηνπξγία

ηνπ

Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.

βαζίδεηαη

ζηε

δπλαηφηεηα

επαιήζεπζεο ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνο ην ρξήζηε απηνχ, φπσο κε ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο θάζε ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζχζηεκα. Γη’ απηφ θαη
νη ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο παξέρνληαη απφ ηξίηνπο, εζληθνχο ή αιινδαπνχο
θνξείο, πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παξνρή
ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαη δηαζπλδεδεκέλνπο κε ηνλ εζληθφ ρξφλν.
19. Δπεηδή, ζηε Γηαθήξπμε θαη ζην άξζξν 3 απηήο «Ηιεθηξνληθή
ππνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο» νξίδεηαη φηη «…… Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ
παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο...», ελψ ζηνλ φξν 3.5 (α) νξίδεηαη φηη «(η)α ζηνηρεία θαη
δηθαηνινγεηηθά

πνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζηνλ

ππνθάθειν

κε

ηελ

έλδεημε

«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» … θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί / παξαρζεί απφ
ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ’ αξ 117384/26-10-2017 ΚΥΑ», ελψ νκνίσο
νξίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηεο νηθνλνκηθή
πξνζθνξάο ζηνλ φξν 3.5. (ε).
20. Δπεηδή, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη
φηη λνκίκσο ππεγξάθεζαλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη ε ηεζείζα ζε
απηά ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη θαζφια λφκηκε, νη δε πιεκκέιεηεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζε απηέο απνηεινχλ ζπλέπεηα κε εγθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλνπ
ινγηζκηθνχ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ «ειεθηξνληθή
αλάγλσζε» ηεο ππφςε ππνγξαθήο.
21. Δπεηδή, απφ ην πξνζθνκηδφκελν απφ 03.07.2018 κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο,
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Αλάπηπμεο θαη Υπνζηήξημεο ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ., πξνθχπηεη φηη ε ςεθηαθή
ππνγξαθή πνπ ηέζεθε ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο πξνζθεχγνπζαο
«είλαη έγθπξε, δηφηη είλαη ζε ηζρχ θαη έρεη εθδνζεί απφ ηελ εηαηξεία […], ε νπνία
είλαη εγθεθξηκέλνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ
θαηάινγν εκπίζηεπζεο ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ) θαη ηεο Αξρήο
Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ)».
22. Δπεηδή, φπσο πξνθχπηεη απφ ην αλσηέξσ απαληεηηθφ έγγξαθν
ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο, Αλάπηπμεο θαη Υπνζηήξημεο ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. «ν
έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο δελ γίλεηαη κε ην ηη
παξνπζηάδεη ν ππνινγηζηήο φηαλ αλνίμνπκε ην ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
έγγξαθν π.ρ. αλ παξνπζηάδεη signature is invalid». O έιεγρνο γίλεηαη κέζα απφ
ηηο ηδηφηεηεο ηεο ππνγξαθήο (signature properties) φπνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ
άιισλ θαη ν θνξέαο πνπ ηελ έρεη εθδψζεη».
23. Δπεηδή, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ν θνξέαο έθδνζεο ηεο
ηεζείζαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, εηαηξεία […], είλαη εγθεθξηκέλνο πάξνρνο
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, σο ε λνκνζεζία νξίδεη, αλαθεξφκελε ηφζν ζηηο
επξσπατθέο φζν θαη εζληθέο ζρεηηθέο ιίζηεο αλαγλσξηζκέλσλ παξφρσλ,
επηπιένλ δε κε ηελ πξνζθνκηδφκελε απφ 02.07.2018 επηζηνιή ηεο ε εηαηξεία
απηή, βεβαηψλεη φηη απνηειεί εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο
ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ eIDAS (910/2014).
24. Δπεηδή, απφ ηελ πξνζθνκηδφκελε εθηχπσζε ειέγρνπ, απφ ηνλ
ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθεχγνπζαο πξνθχπηεη φηη
εκθαλίδεηαη πξάζηλε έλδεημε θαη αλαγξάθεηαη ε έθθξαζε πεξί ηεο εγθπξφηεηαο
ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο («signature is valid»).
25. Δπεηδή, φζνλ αθνξά ην δήηεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
πξνζβαιιφκελε θαη αθνξά ην γεγνλφο φηη ε ψξα ηεο ππνγξαθήο πξνέξρεηαη
απφ ην ξνιφη ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ππνγξάθνληνο, ηνχην ζηελ πξνθείκελε
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πεξίπησζε

νπδφισο

ζπλέρεηαη

κε

ην

έγθπξν

ησλ

ππνβιεζέλησλ

δηθαηνινγεηηθψλ, αθνχ απηά θέξνπλ έγθπξε ςεθηαθή ππνγξαθή, απφ ηελ νπνία
απνδεηθλχεηαη ε βεβαίσζε πεξί ηεο ρξνλνζήκαλζεο ηνπ εγγξάθνπ. Σε θάζε δε
πεξίπησζε ε βέβαηε ρξνλνζήκαλζε ηνπ εγγξάθνπ πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηελ
θαηάζεζε απηνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ., ελ
πξνθεηκέλσ

ζηελ

πξνζβαιιφκελε

ανξίζησο

γίλεηαη

αλαθνξά

ζηε

ρξνλνζήκαλζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, αθνχ νπδεκία πιεκκέιεηα
αλαθέξεηαη σο πξνο ην δήηεκα απηφ θαη δελ αηηηνινγείηαη ε απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο ηεο πξνζθεχγνπζαο θαηά ηνχην.
26. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ πξνθχπηεη φηη ηεξήζεθε απφ ηελ
πξνζθεχγνπζα ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πεξί ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ήηνη φηη
δηέζεηε έγθπξε ςεθηαθή ππνγξαθή απφ πηζηνπνηεκέλν πξνο ηνχην θνξέα, σο
απαηηείηαη, έζεζε απηήλ ζηα ππνβιεζέληα έγγξαθα σο νξίδεηαη θαη εχινγα
αλέκελε ε πξνζθνξά ηεο λα γίλεη απνδεθηή σο πξνο ηνχην, θαηφπηλ ηνπ
ζρεηηθνχ ειέγρνπ πνπ φθεηιε λα πξαγκαηνπνηήζεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηα
αλαθεξζέληα αλσηέξσ (βι. ζθέςε 23).
27. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα
γίλεη δεθηή σο λφκσ θαη νπζία βάζηκε.
28. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 222739162958
0903 0066) πνζνχ 7.178,00€, ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν
363 παξ. 5ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς
Γέρεηαη ηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
Αθπξψλεη ηελ πξνζβαιιφκελε, ππ’ αξηζ. 427/2018 απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ […], θαη’ απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθνχ 19/2018,
αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 21630/2147/19.04.2018 Πξνθήξπμε (ΑΓΑΜ
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18PRC003009141 2018-04-27) δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ, αλνηθηνχ, δεκφζηνπ
δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε γηα ην έξγν «Αλέγεξζε λεπηαγσγείνπ ζηελ
ζέζε […]», θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο
εηαηξείαο […].
Οξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ, (ειεθηξνληθφ
παξάβνιν κε θσδηθφ 222739162958 0903 0066) πνζνχ 7.178,00€.

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 6 Απγνχζηνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 24
Απγνχζηνπ 2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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