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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 27-10-2020 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Οικονόμου - Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή - Εισηγήτρια, Άννα 

Χριστοδουλάκου, Μέλη 

Για να εξετάσει την από 19-9-2020 (ημεροχρονολογία ανάρτησης στο 

ΕΣΗΔΗΣ) προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1321/21-9-2020 του 

οικονομικού φορέα «…», νομίμως εκπροσωπούμενου.  

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…», νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Eπειδή, με την άνω προδικαστική προσφυγή της η 

προσφεύγουσα εταιρία επιδιώκει να ακυρωθεί η με αρ. 923/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας «…» κατά το μέρος με το οποίο 

έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρίας «…» με διακριτικό τίτλο «…» και 

ανέδειξε αυτήν προσωρινή ανάδοχο της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. «…» ΣΤΙΣ 24-

25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ «…», «…», «…»)» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. 

«…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ «…», «…», «…»)». 

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

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

Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό «…»), ποσού 15.000,00€.  
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3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του και του χρόνου αποστολής δημοσίευσής 

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

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

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει κατατεθεί 

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

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

πράξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 9-9-2020, οπότε και έλαβαν γνώση 

αυτής οι συμμετέχοντες, η δε εξεταζόμενη προσφυγή ασκήθηκε στις 19-9-

2020. Περαιτέρω, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την υπό κρίση προσφυγή 

στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στις 21-9-2020. 

5. Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας 

στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι υπέβαλε προσφορά στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, καταταγείσα δεύτερη κατά σειρά μειοδότρια, και προσδοκά με 

την εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή να αναδειχθεί αυτή προσωρινή 

ανάδοχος της σχετικής σύμβασης.  

6. Επειδή, με τη με ΑΔΑΜ «…» διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή 

«…» προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της 

σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. «…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ 

«…», «…», «…»)» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. «…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 

(ΔΗΜΟΙ «…», «…», «…»)», με CPV «…», κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, διάρκειας 

18 μηνών, προϋπολογισθείσας αξίας 4.193.548,39 € πλέον Φ.Π.Α. και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 14-7-2020. Αντικείμενο 

του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών του Εθνικού, 

Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 

«…» Περιφέρειας «…». Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών – τεχνικών 

έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλειας. Η διακήρυξη 
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καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό «…». Στο διαγωνισμό 

υπέβαλαν προσφορά πέντε οικονομικοί φορείς, ήτοι η εταιρία «…» και με 

διακριτικό τίτλο «…» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 49,28%, η 

προσφεύγουσα εταιρία «…» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 47,49%, 

η εταιρία «…» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 45,70%, η εταιρία «…» 

με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 37,18% και η εταιρία «…» με 

διακριτικό τίτλο «…» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 35,68%. Κατά τον 

έλεγχο από την Επιτροπή Διαγωνισμού των δικαιολογητικών συμμετοχής 

ζητήθηκε από την πρώτη στη σειρά μειοδότρια η εξής με αρ.πρωτ. 

180018/30-7-2020 διευκρίνιση «Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής για το ανωτέρω έργο, διαπιστώσαμε ότι το Τ.Ε.Υ.Δ. της εταιρίας 

«…», στην οποία στηρίζεστε με την μορφή δάνειας εμπειρίας, ενώ ως έγγραφο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή, στο πρόγραμμα ανάγνωσης του αρχείου 

AdobeAcrobat, το συγκεκριμένο έγγραφο φαίνεται ότι δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το ΤΕΥΔ της εταιρίας 

«…» εκ νέου μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ ώστε να 

αποφανθούμε αν όντως το ΤΕΥΔ είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπίπτει 

με το έγγραφο το οποίο είναι αναρτημένο στα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

διαγωνισμού.». Την ίδια ημέρα η συμμετέχουσα εταιρία «…» ανήρτησε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ’ την εξής 

απάντηση «Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 180018/30-07-2020 εγγράφου σας για 

παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το διαγωνισμό, σας επανυποβαλουμε το 

ΤΕΥΔ της εταιρείας «…»». Μετά ταύτα η Οικονομική Επιτροπή της 

αναθέτουσας αρχής με τη με αρ.923/2020 απόφασή της ομόφωνα ενέκρινε το 

από 20-7-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανέδειξε την εταιρία 

«…» προσωρινή ανάδοχο του υπόψη διαγωνισμού. 

7. Επειδή, με τη συγκεκριμένη προδικαστική προσφυγή η 

προσφεύγουσα βάλλει κατά της ως άνω με αρ. 923/2020 απόφασης 

Οικονομική Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής, προβάλλουσα τα ακόλουθα: Η 

προσφεύγουσα, επικαλούμενη τα άρθρα 25, 26 και 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 

Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 

εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, τα 
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άρθρα 36, 37, 78, 79, 91, 93 και 102 του ν.4412/2016, το άρθρο 8 της ΥΑ με 

αρ. 56902/215/19.05.2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

(ΦΕΚ Β 2.6.2017), τους όρους 3.1., 3.5.α,ε, στ και ζ, 7.1, 22.ΣΤ και 23 της 

διακήρυξης, υποστηρίζει ότι  στην εξεταζόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει 

από το ΤΕΥΔ της διαγωνιζόμενης εταιρίας «…», αυτή στηρίζεται για τη 

συμμετοχή της στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία, στην ικανότητα τρίτου 

οικονομικού φορέα και, συγκεκριμένα, στην εταιρία «…», όπως προκύπτει 

από το ίδιο το ΤΕΥΔ. Πλην όμως, το ΤΕΥΔ της εταιρίας «…», που 

υποβλήθηκε από τη διαγωνιζόμενη εταιρία «…» με την προσφορά της, δεν 

έφερε έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή του εκπροσώπου του δανείζοντος 

οικονομικού φορέα ούτε έφερε πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. Συγκεκριμένα, το υποβληθέν εντός του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ΤΕΥΔ της εταιρίας «…» φέρει μεν τη σημείωση 

ότι το έγγραφο είναι: «Ψηφιακά υπογεγραμμένο από: [...] Ημερομηνία 

:2020.07.14 09:03:36 EEST», όμως η φερόμενη ως «ηλεκτρονική υπογραφή» 

που τίθεται στο επίμαχο έγγραφο δε συνιστά την απαιτούμενη κατά το νόμο 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, παρά μόνον μια ψευδή απεικόνιση της 

απαιτούμενης εκ του νόμου προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Και τούτο 

διότι επιχειρώντας έλεγχο πιστοποίησης και γνησιότητας της τεθείσας 

υπογραφής διαπιστώνεται ότι αυτή δεν εμφανίζει καμία απολύτως 

διαλειτουργικότητα, με την έννοια ότι δεν ανοίγει κανένα παράθυρο 

επαλήθευσης μετά από «πάτημα» με το «ποντίκι» του υπολογιστή πάνω στο 

σημείο όπου έχει τεθεί η υπογραφή, με αποτέλεσμα «εκ της φερόμενης 

ηλεκτρονικής υπογραφής» να μην εξάγεται καμία πληροφορία σε σχέση με 

την ταυτότητα του υπογράφοντος, πολλώ δε μάλλον σε σχέση με τα στοιχεία 

εκείνα που κατά το νόμο πρέπει να συνοδεύουν την ηλεκτρονική υπογραφή 

προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της γνησιότητάς της, όπως για 

παράδειγμα πληροφορίες ως προς το φορέα πιστοποίησης αυτής. Επομένως, 

το ΤΕΥΔ αυτό συνιστούσε μη εγκύρως υποβληθείσα δήλωση, καθόσον δεν 

ήταν δεόντως υπογεγραμμένο ως απαιτείται από τη διακήρυξη και τον Νόμο. 

Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή όφειλε να απορρίψει την προσφορά της 

εταιρίας «…», μη δυνάμενη να καλέσει αυτήν σε συμπλήρωση ή διόρθωση 
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της και τούτο διότι n μn έγκυρη υπογραφή του ΤΕΥΔ ισοδυναμεί με την μη 

έγκυρη υποβολή του. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι η 

αναθέτουσα αρχή είχε κατά νόμο τη δυνατότητα να προσκαλέσει την εταιρία 

«…» να υποβάλει εκ νέου το επίμαχο ΤΕΥΔ της εταιρίας «…», στην 

προκειμένη περίπτωση το υποβληθέν στις 30. 7. 2020 ΤΕΥΔ της εταιρίας 

«…» δεν έφερε την απαιτούμενη χρονοσήμανση από αναγνωρισμένο πάροχο 

υπηρεσιών ασφαλούς χρονοσήμανσης, παρά μόνο την ώρα από το ρολόι του 

υπολογιστή του υπογράφοντος. Επομένως, δεδομένου ότι το επίμαχο ΤΕΥΔ 

δεν υποβλήθηκε, νομίμως υπογεγραμμένο, μαζί με την προσφορά της 

διαγωνιζόμενης εταιρίας «…» αλλά μόλις στις 30. 7. 2020, δεν είναι δυνατόν 

να αποδειχθεί ο ακριβής χρόνος ψηφιακής υπογραφής του. Κατά δε το άρθρο 

37 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 «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 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», ενώ σύμφωνα με 

τα άρθρα 8 και 9 της Υπουργικής Απόφασης 56902//2017 (ΥΑ 56902/215 

ΦΕΚ Β 1924 2017): «Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων. 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/αναϋέτοντες φορείς 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του 

εκάστοτε διαγωνισμού · την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους 

οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 



Αριθμός απόφασης: 1445/2020 
 

6 
 

Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους: - «Δίκαιολογητίκά 

Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» - «Οικονομική Προσφορά» - 

«Δίκαιολογητίκά 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 απόφαση 2009/767/ΕΚ 

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. 4. Οι αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι εποπτικοί και 

ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του συστήματος τα 

κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 

της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο» (ΦΕΚ Β' 1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 9. 

Χρονοσήμανση. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/1 63/2012 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 



Αριθμός απόφασης: 1445/2020 
 

7 
 

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». 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις υπ’ αρ.πρωτ. 256933/1-10-

2020 απόψεις της προς την ΑΕΠΠ προς απόρριψη της εξεταζόμενης 

προδικαστικής προσφυγής επικαλείται τα ακόλουθα: Η μορφή του αρχείου του 

ΤΕΥΔ, όπως υποβλήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη, δεν επέτρεπε τον 

έλεγχο της εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής του, γεγονότος 

οφειλομένου σε τεχνικούς λόγους. Με το αριθ. 180018/30-7-2020 έγγραφο η 

Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με το οποίο στα επιτρεπόμενα θέματα για διευκρίνιση 

περιλαμβάνεται και το εξεταζόμενο θέμα. Ειδικότερα ζήτησε, μέσω του 

συστήματος «Επικοινωνία», επανυποβολή του ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ΤΕΥΔ, ώστε να ελεγχθεί η ψηφιακή υπογραφή. Σε απάντηση του εγγράφου 

αυτού ο προσωρινός μειοδότης υπέβαλε μέσω του συστήματος 

«Επικοινωνία» το ψηφιακά υπογεγραμμένου ΤΕΥΔ, το οποίο δημιουργήθηκε 

κατά την υποβολή της προσφοράς, όπως αποδεικνύεται. από τον έλεγχο 

μέσω του προγράμματος “Adobe Acrobat”, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 της 

αρ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης 

του έργου. Σύμφωνα με όσα προαναφέρονται, η υποβληθείσα προσφορά του 

προσωρινού μειοδότη είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης του 

έργου και ορθώς η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτή την προσφορά, όπως 

αναφέρεται στο Πρακτικό Ι της επιτροπής του διαγωνισμού. Η υπηρεσία με 

βάση το πρακτικό Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την έγκριση 

του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως 

προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «…» με δ.τ. «…». Με βάση 

την εισήγηση αυτή η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του 

οικονομικού φορέα «…» με δ.τ. «…» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

9. Επειδή,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 

και του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο 

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 
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νόμου 4412/2016 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 του 

ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η ΑΕΠΠ 

αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς 

ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά 

παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 

αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η 

διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017.  

10. Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, 

σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για 

τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά ορίζεται στο άρθρο 25 ότι: 

"2. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την 

ιδιόχειρη υπογραφή", στο άρθρο 26 ότι: "Μία προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο 

μοναδικό με τον υπογράφοντα 6) 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 

υπογράφει σε σχέση με αυτήν κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί 

οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων" και στο 

άρθρο 27 ότι: "2. Εάν ένα κράτος μέλος απαιτεί προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό για τη χρήση μιας 

επιγραμμικής υπηρεσίας που προσφέρεται από φορέα του δημόσιου τομέα ή 

για λογαριασμό του, το εν λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει τις προηγμένες 
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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". 

11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: "Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία 

ΕΣΗΔΗΣ. 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 

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)……..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 καί 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 
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των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των 

διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα 

αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και 

μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού 

τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, β) τον προσδιορισμό του 

περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους 

εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και 

πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής 

κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δημόσιων 

συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών 

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

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

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

τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό 

των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από 

τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη 

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

αντιγράφων...". 

12. Επειδή, στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: "1. Το 

επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους 

κινδύνους.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 
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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 την 

ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

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.[.....] 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 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 ...". 

13. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016 ορίζονται τα 

ακόλουθα: "1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 
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και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που 

προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, 

κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Η 

αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74……". 

14. Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: "1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) .... Το ΕΕΕΣ αποτελείται 

από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα 

αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 

υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει 

επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του 

ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά ... 

2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων', οι 

αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α' 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 
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οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, ... 3. Για τις 

συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 

5ης Ιανουάριου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 4. 

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση 

του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 5. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας...". 

15. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 "Η 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία 

αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης ..." και 

με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου "2. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: α) Ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 93 .... 6. 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". 

16. Επειδή, με το άρθρο 93 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι "Ο 

ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη "Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής" περιέχει: α) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω 

των ορίων, το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 72 και β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 



Αριθμός απόφασης: 1445/2020 
 

14 
 

σύμβασης κάτω των ορίων: αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 79 ......’’. 

17. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την ΥΑ 56902/215/19.05.2017 

"Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" (ΦΕΚ Β 2.6.2017), 

"Άρθρο 8 Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων 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  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 

απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. 4. Οι 

αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι 

εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του 

συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 "Ρυθμίσεις για το 
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Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο" (ΦΕΚ Β' 1317/2012) και τις διατάξεις της 

παρούσας". 

18. Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη του υπόψη διαγωνισμού 

ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: ‘Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου 

προσφοράς. 3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 

18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για 

τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β1) 

"Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".... 3.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους 

ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω: α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον 

(υπο)φάκελο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" είναι τα οριζόμενα 

στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

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 υπ’ 

αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν 

από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία ("εκτυπώσεις" των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται 

από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
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σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά 

τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 

σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η 

προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν 

υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό 

μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου 

οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. στ) Εφόσον τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι 

προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ζ) Από το 

υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". 

19. Επειδή, με το άρθρο 7 της διακήρυξης ορίστηκε ότι: " 7.1. Για τη 

δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: της 

με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) "Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης", της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 

1924) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)"...", ενώ κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 22.ΣΤ της ίδιας διακήρυξης ορίστηκε ότι: "Όσον 

αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα 

κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός 

φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
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οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη ......’. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 23 

της διακήρυξης προβλέφθηκε ότι "23.1. Κατά την υποβολή προσφορών οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Δ'75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε 

της παρούσας. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά την υποβολή 

του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για 

την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην 

περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί υε το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ 

και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται...." 

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

διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το 

διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν 

(ΕΣ Πράξεις VI Τμήματος 78/2007, 19/2005, 31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) της διακήρυξης, 

οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). 
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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 Τμήματος 78/2007). 

21. Επειδή, αφενός η ψηφιακή υπογραφή συνδέεται μονοσήμαντα 

με τον υπογράφοντα, αφετέρου η προσήκουσα υπογραφή της υπεύθυνης 

δήλωσης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο αυτής, ώστε η δήλωση να είναι έγκυρη 

(ΔΕφΑθ (Ασφ) 93/2013, ΣτΕ 2017/2010, ΕΑ ΣτΕ 234/2010, πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 

736/2009, 938/2007). 

22. Επειδή στη βάση των ανωτέρω αναφορικά με το ζήτημα της 

ψηφιακής υπογραφής εγγράφων, που υποβάλλονται με την προσφορά 

διαγωνιζομένου στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και τη δυνατότητα 

θεραπείας σε περίπτωση παράλειψης, καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατή 

η προσφυγή στη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016, καθώς η έλλειψη υπογραφής ή η μη νόμιμη/ 

έγκυρη υπογραφή του ισοδυναμεί με την μη νόμιμη/ έγκυρη υποβολή του (βλ. 

σχετικά και την με αρ. 23 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με αριθμ. 

πρωτ. 949/13-2-2018 (ΑΔΑ : Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Κ), όπου αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, ως προς το ζήτημα της ψηφιακής υπογραφής του ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ ότι 

"2.3.1. ... στις περιπτώσεις έλλειψης υπογραφής/ών στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ δεν είναι 

δυνατή η προσφυγή στην, κατά τα ανωτέρω, δυνατότητα συμπλήρωσης, 

καθώς η έλλειψη υπογραφής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ή η μη νόμιμη/ ένκυρη 

υπογραφή του ισοδυναμεί με την μη νόμιμη/ έγκυρη υποβολή του, η, δε, ως 

άνω δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων ή/και συμπλήρωσης αφορά μόνο σε 

ήδη υποβληθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά (πρβλ. άρθρο 102 παρ. 2 τελευταίο 

εδάφιο Ν. 4412/2016)". 

23. Επειδή, από τις προαναφερόμενες διατάξεις της διακήρυξης 

προκύπτει ότι για την παραδεκτή συμμετοχή στον επίδικο διαγωνισμό 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, ο οποίος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων, απαιτείται αυτός (ο συμμετέχων οικονομικός φορέας) να 

συνυποβάλει με την προσφορά του τόσο το ΤΕΥΔ που αφορά τον ίδιο, όσο 

και χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για καθένα από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται, το οποίο απαιτείται να είναι "δεόντως" 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους των εν 
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λόγω φορέων. Εξάλλου, η υποβολή του πιο πάνω δικαιολογητικού συνιστά 

ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και, 

συνεπώς, αν το δικαιολογητικό αυτό δεν υποβληθεί ή υποβληθεί 

δικαιολογητικό μη νομότυπο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ενόψει αυτών, οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει στην ένδικη 

διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον δεν υποβάλει με την προσφορά το πιο πάνω 

δικαιολογητικό (ΤΕΥΔ) ή υποβάλει μη νομότυπο εν λόγω δικαιολογητικό, όχι 

μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους τρίτους οικονομικούς φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων αυτός στηρίζεται, αποκλείεται από το διαγωνισμό (βλ. 

και ad hoc ΔΕφΑΘ 136/2018 σκ.12). 

24. Επειδή, ναι μεν η διέπουσα τον οικείο διαγωνισμό διακήρυξη δεν 

ρυθμίζει ρητώς το ζήτημα του είδους της υπογραφής των υποβαλλόμενων για 

τους τρίτους φορείς ΤΕΥΔ, και, συνεπώς, το νομότυπο από την άποψη αυτή 

της υποβολής τους, όμως, κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης του άρθρου 

8 της μνημονευόμενης στο περί θεσμικού πλαισίου του διαγωνισμού άρθρο 

7.1 της διακήρυξης, με αρ. 56902/215/19.5.2017 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία (διάταξη του άρθρου 8) είναι εφαρμοστέα 

στην εξεταζόμενη περίπτωση, εφόσον αφορά σε ρύθμιση ζητήματος μη 

ρυθμιζόμενου κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη διακήρυξη και 

συγκεκριμένα, στο ζήτημα του είδους της υπογραφής των 

συντασσόμενων/παραγόμενων από τους εν γένει οικονομικούς φορείς 

εγγράφων, ερμηνευόμενης ενόψει και της επίσης εφαρμοστέας, για τον ίδιο 

λόγο, διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 11 και 12 του ν. 4412/2016, η οποία 

διακρίνει τις έννοιες του οικονομικού φορέα εν γένει και του προσφέροντος, το 

υποβαλλόμενο για τρίτο οικονομικό φορέα ΤΕΥΔ απαιτείται να φέρει την 

προβλεπόμενη στην εν λόγω διάταξη ηλεκτρονική υπογραφή των 

δικαιούμενων προς τούτο νόμιμων εκπροσώπων του οικονομικού φορέα από 

τον οποίο προέρχεται και στον οποίο αφορά, αδιακρίτως αν πρόκειται για τον 

ίδιο τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή τρίτο οικονομικό φορέα στις 

ικανότητες του οποίου αυτός στηρίζεται. Με τον αποκλειστικό, δε, αυτό τρόπο 

υπογραφής, αναλαμβάνεται, έναντι της αναθέτουσας αρχής, η ευθύνη για την 

αλήθεια και την ακρίβεια των δηλουμένων και υφίσταται βεβαιότητα ότι η 
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περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση προέρχεται πράγματι από το πρόσωπο που 

το υπογράφει.  

25. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το 

ΤΕΥΔ της διαγωνιζόμενης εταιρίας «…», αυτή στηρίζεται για τη συμμετοχή 

της στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία, στην ικανότητα τρίτου οικονομικού 

φορέα και, συγκεκριμένα, στην εταιρία «…», όπως προκύπτει από το ίδιο το 

ΤΕΥΔ. Ωστόσο, το ΤΕΥΔ της εταιρίας «…», που υποβλήθηκε από τη 

διαγωνιζόμενη εταιρία «…» με την προσφορά της, δεν έφερε έγκυρη 

ηλεκτρονική υπογραφή του εκπροσώπου του δανείζοντος οικονομικού φορέα. 

Συγκεκριμένα, το υποβληθέν εντός του φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" 

ΤΕΥΔ της εταιρίας «…» φέρει μεν τη σημείωση ότι το έγγραφο είναι: "Ψηφιακά 

υπογεγραμμένο από: [...] Ημερομηνία :2020.07.14 09:03:36 EEST", όμως η 

φερόμενη ως ηλεκτρονική υπογραφή που τίθεται στο επίμαχο έγγραφο δεν 

συνιστά την απαιτούμενη κατά το νόμο προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, παρά 

μόνον μια απεικόνιση της απαιτούμενης εκ του νόμου προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής. Και τούτο διότι επιχειρώντας έλεγχο πιστοποίησης 

και γνησιότητας της τεθείσας υπογραφής διαπιστώνεται ότι αυτή δεν εμφανίζει 

καμία απολύτως διαλειτουργικότητα, με την έννοια ότι δεν ανοίγει κανένα 

παράθυρο επαλήθευσης μετά από "πάτημα" με το "ποντίκι" του υπολογιστή 

πάνω στο σημείο όπου έχει τεθεί η υπογραφή, με αποτέλεσμα "εκ της 

φερόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής" να μην εξάγεται καμία πληροφορία σε 

σχέση με την ταυτότητα του υπογράφοντος, πολλώ δε μάλλον σε σχέση με τα 

στοιχεία εκείνα που κατά το νόμο πρέπει να συνοδεύουν την ηλεκτρονική 

υπογραφή, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της γνησιότητάς της, 

όπως για παράδειγμα πληροφορίες ως προς το φορέα πιστοποίησης αυτής. 

Επομένως, το ΤΕΥΔ αυτό συνιστά μη εγκύρως υποβληθείσα δήλωση, 

καθόσον δεν είναι δεόντως υπογεγραμμένο ως απαιτείται από τη διακήρυξη 

και το νόμο. Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή όφειλε να απορρίψει την 

προσφορά της εταιρίας «…», μη δυνάμενη να καλέσει αυτήν σε συμπλήρωση 

ή διόρθωση της με βάση τα διαλαμβανόμενα στη σκέψη 22 της παρούσας, 

καθόσον, ως προεκτέθηκε, n μn έγκυρη υπογραφή του ΤΕΥΔ ισοδυναμεί με 

την μη έγκυρη υποβολή του (βλ. ΔΕφΑΘ (ΙΒ' Τμήμα) 30/2019), κατά δε τις 

διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ερμηνευόμενες σύμφωνα 
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με την αρχή της τυπικότητας, η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση εγγράφων δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση εγγράφων 

που έχουν υποβληθεί (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 135/2018, 1065/2009, 1044/2010 κ.ά.) 

και μάλιστα, όπως εν προκειμένω, του ΤΕΥΔ, δηλαδή, του ουσιώδους εκείνου 

δικαιολογητικού συμμετοχής, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 

4412/2016, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986, και λειτουργεί ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην 

οικεία διακήρυξη και στην κείμενη νομοθεσία (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 135/2018, 

1044/2010, 1065/2009).  

26. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η εξεταζόμενη προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και η προσβαλλόμενη με 

αρ.923/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας «…» να 

ακυρωθεί κατά το μέρος με το οποίο έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρίας 

«…» και ανέδειξε αυτήν προσωρινή ανάδοχο της σύμβασης 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. 

«…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ «…», «…», «…»)» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. «…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ 

«…», «…», «…»)». 

27. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το με κωδικό 

«…» ηλεκτρονικό παράβολο, ποσού 15.000,00€, πρέπει να επιστραφεί στην 

προσφεύγουσα. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. 

 

Ακυρώνει τη με αρ.923/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας «…» κατά το μέρος με το οποίο έκανε δεκτή την προσφορά 

της εταιρίας «…» και ανέδειξε αυτήν προσωρινή ανάδοχο της σύμβασης 
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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. 

«…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ «…», «…», «…»)» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. «…» ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ 

«…», «…», «…»)». 

 

Ορίζει την επιστροφή του με κωδικό «…» ηλεκτρονικού παραβόλου, 

ποσού 15.000,00€. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 27-10-2020 

και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 12-11-2020. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 


