Αριθμός απόφασης:142/2017

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 30/10/2017 με την εξής σύνθεση: Ειρήνη
Αψοκάρδου Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση – Εισηγήτρια και Χρυσάνθη
Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 29/9/2017 (με ημερομηνία υπογραφής
28/9/2017) Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) –
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/113 και Ειδικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΕΑΚ) I/19 της προσφεύγουσας ………..,………….,….., νομίμως
εκπροσωπουμένης.
Κατά Της 8ης ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ (8Μ/Π
ΤΑΞ) και κατά της από 19.09.2017 και υπ’ αριθμ. Φ.600.163/63/15567 Σ.3598
απόφασης 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.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί και
εξαφανισθεί,

άλλως

ανακληθεί,

μεταρρυθμισθεί

και

τροποποιηθεί

η

προσβαλλόμενη με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2017 και με στοιχεία
Φ.600.163/63/15567
καταχώρησης

Σ.3598

στοιχείων

απόφαση

προμηθευτών

με
και

το

συνημμένο

ελέγχου

πρακτικό

δικαιολογητικών

συμμετοχής – τεχνικής προφοράς στο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών
κυλικείου – ΚΨΜ και συσσιτίου της 8 Μ/Π Ταξιαρχίας «VII ΜΠ Ηπείρου» 4ο
Επιτελικό Γραφείο (διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 06/2017), καθώς και κάθε άλλη
συναφής πράξη ή παράλειψη, σε τρόπο ώστε να προκριθεί η προφορά της
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επιχείρησής μας στην επόμενη φάση της στο ιστορικό διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ευαγγελία Μιχολίτση.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή η Προσφεύγoυσα κατέβαλε εμπρόθεσμα και προσηκόντως
το νόμιμο παράβολο, ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 €) σύμφωνα
με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 166832326 957
1127 0060, αντίγραφο της σελίδας ΓΓΠΣ με την ένδειξη ότι το οικείο
παράβολο είναι «πληρωμένο» και την από 29/9/2017 βεβαίωση
δέσμευσης του ως άνω παραβόλου).
2. Επειδή με τη με αριθ. 06/17 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 45069,1) Διακήρυξη η
8ης Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8Μ/Π ΤΑΞ) προκήρυξε
Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, 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 (Κωδικός CPV: CPV15812121-7: Αλµυρές Πίτες, 158121224: Γλυκές Πίτες, 15811510-4: Σάντουιτς, 15812000-3: Είδη
Ζαχαροπλαστικής, 15511100-4: Παστεριωµένο Γάλα, 15811300-9:
Κρουασάν,

15612500-6:

Προϊόντα

Αρτοποιίας),) με

κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά

μόνο

προϋπολογιζόμενης

βάσει

τιμής,

δαπάνης

για

κάθε

207.000,00

είδος
€

άνευ

ξεχωριστά,
ΦΠΑ

και

προϋπολογιζόμενης δαπάνης του υπό κρίση μέρους ύψους
82,775,00 € άνευ ΦΠΑ., με έναρξη υποβολής προσφορών στις
04.09.2017, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών στις
08.9.2017 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 14η
Σεπτεμβρίου 2017.
3. Επειδή η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) στις 9-8-2017 καθώς
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και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στις 1-9-2017 και φέρει
Συστηµικό Αριθµό: 45069,1.
4. 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

διαγωνισµού για την

προµήθεια

στα

πλαίσια

ανοιχτού

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 το υποβληθέν ΤΕΥΔ δεν φέρει ψηφιακή
υπογραφή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ….»
5. Επειδή η Προσφεύγουσα υπέβαλε στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού την κρινόμενη προσφυγή του την 29/9/2017, η οποία
κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ .
6. Επειδή η κρινόμενη προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και με τη
χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα
Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ.
2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
7. 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 φέρεται προς
εξέταση η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή στο 1ο κλιμάκιο της
ΑΕΠΠ.
8. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε τις με αριθμό πρωτ.
Φ.600.163/65/15907 /6-10-2017 Απόψεις της.
9. 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
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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».
10. Επειδή το άρθρο 362 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει ορίζει ότι :
«1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον
ηλεκτρονικό

τόπο

του

διαγωνισμού.

Σε

περίπτωση

που

η

διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική
προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά της».
11. Επειδή το άρθρο 8 παρ. 3 του ΠΔ. 39/2017 ορίζει ότι : « … 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».
12. Επειδή με βάση το Άρθρο 22 του Ν. 4412/2016 «Κανόνες που
εφαρμόζονται στις επικοινωνίες» (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζεται ότι «1. Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3
έως 221) ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, των
άρθρων 36 και 37 και του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος
Α΄….»
13. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 με τίτλο
«Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ» ορίζεται ότι «1. Οι
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
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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
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,
των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών,
των

δυναμικών

συστημάτων

αγορών,

των

ηλεκτρονικών

παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών
πληρωμών, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη
γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο
και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή
παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια
γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης
σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και
[….]4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
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Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα
που αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την
Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα
πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης
φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους,

τα

σχετικά

Μητρώα

του

Υπουργείου

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α΄ 112), όπως εκάστοτε ισχύει, το
Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό

Σύστημα

παρακολούθησης

συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό
σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των
δημοσίων

συμβάσεων

για

ελεγκτικούς,

δημοσιονομικούς,

στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών,
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς, και με τα πληροφοριακά
συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών».
14. Επειδή, με τον Κανονισμό 910/2014 ορίζεται στο άρθρο 25 ότι : «2.
Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με
την ιδιόχειρη υπογραφή. 3. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
βασιζόμενη σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα
κράτος μέλος αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη»,
στο άρθρο 26 ότι : «Μία 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
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επιγραμμικής υπηρεσίας που προσφέρεται από φορέα του δημόσιου
τομέα ή για λογαριασμό του, το εν λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει τις
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε εγκεκριμένο
πιστοποιητικό

και

τις

εγκεκριμένες

ηλεκτρονικές

υπογραφές

τουλάχιστον με τους μορφότυπους ή με τις μεθόδους που
καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 5». Επειδή, επομένως, με τον με τον Κανονισμό
910/2014 καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και το πλαίσιο εποπτείας
των παρόχων τους. Κατά τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό, η
ψηφιακή

υπογραφή

εκδίδεται

από

εγκεκριμένους

παρόχους

υπηρεσιών πιστοποίησης, οι οποίοι με τη χορήγησή της εγγυώνται
για τα στοιχεία του κατόχου της και επέχει θέση ιδιόχειρης
υπογραφής. Με τη χρήση της προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση του υπογράφοντος,
δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει, η εγγύηση της γνησιότητας των
ψηφιακών δεδομένων και η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς
την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων να μη μπορεί να
αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή. Επιπλέον, η
απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βασίζεται στη δυνατότητα
επαλήθευσης του ακριβούς χρόνου παροχής των υπηρεσιών του
συστήματος προς το χρήστη αυτού, όπως με την εξακρίβωση του
χρόνου υποβολής της προσφοράς κάθε συμμετέχοντος οικονομικού
φορέα στο σύστημα.
15. Επειδή, με το άρθρο 37 παρ. 2 του Ν. 4412/2106 ορίζεται ότι : «1
…….., 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
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υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α` 125). 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, 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

Τηλεπικοινωνιών

την

ευθύνη

της

Εθνικής

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Επιτροπής

Οι δυνατότητες

επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, σε
σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτομα με
διαφορετική μητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει
παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη
από

αναγνωρισμένο

πιστοποιητικό.

Η

ΕΕΤΤ

κοινοποιεί

τις

πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης
στην Επιτροπή. 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».
16. Επειδή, με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι : «3. Οι
υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
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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
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». Ομοίως ορίζεται και
στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02.06.2017), όπως
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 36 παρ. 5 του
Ν. 4412/2016.
17. Επειδή κατά το άρθρο 2 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) περί
προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13),
“νοούνται ως: 1. ‘ηλεκτρονική υπογραφή’: δεδομένα σε ηλεκτρονική
μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή
συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος
απόδειξης της γνησιότητας. 2. ‘προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή’ ή
‘ψηφιακή υπογραφή’: ηλεκτρονική υπογραφή, που πληροί τους
εξής όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι
ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του
υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων
μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ)
συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να
μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν
λόγω δεδομένων. 3. ‘υπογράφων’: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε στο δικό του
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όνομα είτε στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή φορέα.
4. ‘δεδομένα δημιουργίας υπογραφής’: μονοσήμαντα δεδομένα,
όπως

κώδικες

ή

ιδιωτικά

κλειδιά

κρυπτογραφίας,

που

χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δημιουργία
ηλεκτρονικής υπογραφής. 5. ‘διάταξη δημιουργίας υπογραφής’ ... 6.
‘ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής’ ... 7. ‘δεδομένα
επαλήθευσης υπογραφής’: δεδομένα, όπως κώδικες, ή δημόσια
κλειδιά κρυπτογραφίας,

τα οποία χρησιμοποιούνται για την

επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. 8. ‘διάταξη επαλήθευσης
υπογραφής’ ... 9. ‘πιστοποιητικό’: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία
συνδέει δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής με ένα άτομο και
επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. 10. ‘αναγνωρισμένο πιστοποιητικό’:
πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του Παραρτήματος Ι και
εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ... 11. ‘πάροχος
υπηρεσιών πιστοποίησης’: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος
φορέας, που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες,
συναφείς με τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 12. ‘προϊόν ηλεκτρονικής
υπογραφής’ ... 13. ‘εθελοντική διαπίστευση’ ...”. Στο άρθρο 3 του
δ/τος αυτού ορίζονται τα εξής: “1. Η προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει
θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο
δικονομικό δίκαιο. 2. Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το
παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν αποκλείεται από μόνο
τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης
παραγράφου”.
18. Επειδή η Απόφαση 56902/215/2-6-17 (ΦΕΚ 1924/Β΄/2 Ιουνίου 17)
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» ,
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412/2016 (άρθρο 36)
ορίζει ρητά στο άρθρο 19 ότι

: «Άρθρο 19 Προδικαστικές

Προσφυγές- Ενστάσεις . 1. Προδικαστικές Προσφυγές .1.1. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, οι Προδικαστικές
Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/2016, κατατίθενται
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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. 1.2. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες
φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: • κοινοποιούν την
προσφυγή

σε

κάθε

ενδιαφερόμενο

τρίτο

σύμφωνα

με

τα

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρ.1 του αρ. 365. του ν.
4412/2016.2. Eως την έναρξη ισχύος των παρ. 7 και 8 του άρθρου
379 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την
ειδική φόρμα 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.
Η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προβαίνει στην εξέταση των
υποβληθέντων ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών μέσω των
αρμόδιων

πιστοποιημένων

στο

Σύστημα

οργάνων

της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση αρμόδιας Αρχής. Ιδίως μέσω του Συστήματος: •
Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου για την εξέταση της ένστασης
ή προδικαστικής προσφυγής οργάνου προβαίνουν στη διαδικασία

11

Αριθμός απόφασης:142/2017
ελέγχου

και

αξιολόγησης

των

ενστάσεων

ή

προδικαστικών

προσφυγών και συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά επί αυτών.
• Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα
φορέα

κοινοποιούν

τις

αποφάσεις

επί

των

ενστάσεων

ή

προδικαστικών προσφυγών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς».
19. Επειδή 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.
20. Επειδή η αρχή της τυπικότητας στα πλαίσια της διαδικασίας
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ως έκφανση της συνταγματικά
κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας (αρθ 4 παρ 1 Συντ) και της
ασφάλειας δικαίου υπαγορεύει τη γραμματική ερμηνεία των οικείων
διατάξεων περί ψηφιακής υπογραφής της προσφυγής.
21. Επειδή από το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας καθίσταται σαφές ότι
α) η ψηφιακή υπογραφή στοχεύει στην αντικατάσταση της φυσικής
υπογραφής παρέχοντας παράλληλα και τα εχέγγυα γνησιότητά της,
ήτοι ταυτίζεται με την πρωτότυπη ιδιόγραφη υπογραφή, που φέρει
θεώρηση γνησίου της, και β) συνιστά ουσιώδη τύπο, δεδομένης της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής της προσφυγής,
η παράλειψη του οποίου δεν δύναται να θεραπευθεί.
22. Επειδή όπως παγίως γίνεται δεκτό, η διακήρυξη αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη με δεσμευτική ισχύ τόσο για την
αναθέτουσα αρχή όσο και για τους υποψηφίους της οικείας
διαγωνιστικής διαδικασίας (Απ. Τμ. Μειζ. – Επτ. Συν. 3495/2012, VI
Τμ. 2884/2014, 4919, 3208/2013, κ.α.).
23. Επειδή από το σύνολο της εν λόγω διακήρυξης καθίσταται σαφές
βάσει ρητών προβλέψεων και παραπομπών στην Απόφαση
56902/215/2-6-17

(ΦΕΚ

1924/Β΄/2

Ιουνίου

17)

«Τεχνικές

Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» ότι όλα τα
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ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού πρέπει να 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΄1924/0206-2017)..» (βλ. ενδεικτικά άρθρο 5 (προσφορές και αιτήσεις
συμμετοχής).
24. Επειδή στο άρθρο 4 παρ. 5 της διακήρυξης αναφέρεται ρητώς ότι
«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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr,
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται σε αυτή».
25. Επειδή, το τυποποιημένο έντυπο της προσφυγής (παρ. 13) περιέχει,
μεταξύ άλλων, υπεύθυνη δήλωση με το κάτωθι λεκτικό «Δηλώνω
υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που
περιέχονται

στην

παρούσα

Προσφυγή

καθώς

και

όλα

τα

επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά».
26. Επειδή, με το άρθρο 26 περ. γ του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους
– Πολίτη κλπ διοικητικές διατάξεις» (Φ. Α’ 75) καταργήθηκε το ν.δ
105/1969 «Περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» και
η παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού (1599/1986) όρισε ότι:
«Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας
ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6, μπορεί να αποδεικνύονται
ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερόμενου …».
27. Επειδή από τη σαφή γραμματική διατύπωση της διάταξης της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 που αναφέρεται σε υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερόμενου προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς
αμφιβολία ότι την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την υπογράφει ο ίδιος
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ο δηλών και δεν επιτρέπεται η υπογραφή της από τρίτα πρόσωπα
που είναι εφοδιασμένα με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο. Τούτο
προκύπτει, πέρα από τη σαφή γραμματική διατύπωση της διάταξης
αυτής και από το σκοπό του νόμου που συνίσταται στη διευκόλυνση
του διοικούμενου από τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στην
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών του με την ανάληψη όμως
της ποινικής ευθύνης για τυχόν ανακρίβεια του περιεχομένου της
δήλωσης (άρθρ. 22 παρ. 6 ν. 1599/1986).
28. Επειδή, όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, η ελληνική έννομη τάξη
προϋποθέτει ανθρώπινη συμπεριφορά για την τέλεση ποινικού
αδικήματος και ως εκ τούτου νομικό πρόσωπο δεν δύναται να έχει
ποινική ευθύνη, την οποία φέρουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα (πρβλ
Ε.Α. Σ.τ.Ε. 1230/2009). Η ποινική ευθύνη συνιστά επομένως,
προσωποπαγή ευθύνη φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, βάσει
της αρχής της τυπικότητας αλλά για λόγους υποχρεωτικής
ταυτοποίησης του υπογράφοντος φυσικού προσώπου προκειμένου
να είναι εφικτή η επιβολή των έννομων συνεπειών του αδικήματος
της ψευδούς δήλωσης έγκυρης υπογραφής της προσφυγής από το
νόμιμο εκπρόσωπο,

δεν είναι σύννομη η θέση απλής φυσικής

εταιρικής υπογραφής (πρβλ. ενδεικτικά Δεφ Αθ. (ΑΣΦ) 200/2013,
618/2013, ΔΕφΠειρ (Ασφ.) 22/2013, ΣτΕ 3867/2015, ΕλΣυν Στ’ Κλιμ.
86/2013, ΔΕφΚομ (Ασφ.) 7/2013, ΣτΕ (Ασφ.) 150/2011, 769/2011,
ΣτΕ 1344/2010, 1415/2010).
29. Επειδή κατά τα ωε άνω η προσήκουσα υπογραφή του υποβάλλοντας
την προσφυγή αποτελούν ουσιώδες στοιχείο αυτής και επιβάλλεται
να είναι συμπληρωμένο ώστε η δήλωση να είναι έγκυρη (ΔεΦ Αθ
(Ασφ) 93/2013, ΣτΕ 2017/2010, ΕΑ ΣτΕ 234/2010, πρβλ. ΕΑ
736/2009, 938/2007).
30. Επειδή, ακόμη και με την Απόφαση Π1/2390/21-10-2013 (ΔΕΚ Α’
120/2013) και δη το άρθρο 12 (παρ. 1), που είχε εκδοθεί κατ΄
εξουσιοδότηση καταργηθέντων ήδη με το άρθρο 377 του Ν.
4412/2016 άρθρων του Ν. 4155/2013, αναφερόταν ότι «Ο
οικονομικός

φορέας

υποβάλλει
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ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου, pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω
έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η
ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου….». Ωστόσο,
ήδη από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (βλ. άρθρο 377) δεν
είναι νόμιμη η ηλεκτρονική υποβολή προδικαστικής προσφυγής που
δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή.
31. Επειδή, η κρινόμενη προσφυγή, υποβλήθηκε με (ψηφιοποιημένη)
ιδιόχειρη υπογραφή του φερόμενου ως νομίμου εκπροσώπου κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Επομένως, η υπό κρίση
προσφυγή δεν φέρει τη νόμιμη υπογραφή κατά τα ως άνω
αναφερθέντα και ασκείται απαραδέκτως.
32. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή
πρέπει να απορριφθεί.
33. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που
κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363
Ν.4412/2016).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 30/10/2017 και εκδόθηκε στις 17/11/2017.
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Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
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