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Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 7 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: 

Νικόλαος Σαββίδης Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κορομπέλης και Ελισάβετ 

Αλαγιαλόγλου, Μέλη 

Για να εξετάσει την Προδικαστική Προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 

4412/2016 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 904 /29-04-2021 του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «...», όπως νομίμως εκπροσωπείται 

Κατά του Πανεπιστημίου ..., όπως νομίμως εκπροσωπείται 

Με την Προδικαστική Προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. .../.../...απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ... 

(εφεξής «η προσβαλλόμενη απόφαση»), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 

3129/7871/41612 /10-12-2020 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου της 

σύμβασης «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου ...», κατά τα ειδικότερα προβαλλόμενα σε 

αυτήν. 

       Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο Κορομπέλη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,  

σκέφτηκε κατά το Νόμο και αποφάσισε τα εξής 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί και 

δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και το άρθρο 5  παρ. 1 και 2  του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 

Α΄ 64), ποσού 600,00 ευρώ και με κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου αυτόματης 

δέσμευσης ....  
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2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3129/7871/41612 /10-12-2020 

Διακήρυξη του Πανεπιστημίου ... (εφεξής «αναθέτουσα αρχή») προκηρύχθηκε 

ανοικτός, δημόσιος, κάτω των ορίων διαγωνισμός, με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων και με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια 

υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου ...» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (είδος), 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 66.397,08 ευρώ. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 11.12.2020 με ΑΔΑΜ …, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη 

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

όπου και έλαβε συστηµικό αριθµό με α/α .... Στην υπόψη διαγωνιστική 

διαδικασία συμμετείχε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «...» και ήδη 

προσφεύγων, ο οποίος και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τα είδη που 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ  της Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 

42.337,76€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, 

κατ’ έγκριση του Πρακτικού Νο3 /4.3.2021 «Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών 

εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου ...», αποφασίστηκε, 

μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η απόρριψη της 

προσφοράς του προσφεύγοντος και η ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη 

του Παραρτήματος ΙΙ. Κατά της απόφασης αυτής στρέφεται ο προσφεύγων, 

ισχυριζόμενος ότι παρανόμως απορρίφθηκε η προσφορά του, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην Προσφυγή. 

3. Επειδή, ο υπό κρίση διαγωνισμός, ως εκ του ύψους της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης της υπό ανάθεσης σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ, 

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ L 94), κατά 
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τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (στοιχ. α) [άρθρο 5 στοιχ. α του Ν. 4412/2016], όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2171 της 

Επιτροπής και εν συνεχεία με τον Κανονισμό 2019/1829, υπάγεται, όμως, 

ενόψει του ανωτέρω αντικειμένου του (προμήθεια), της συνολικής, χωρίς ΦΠΑ, 

εκτιµώµενης αξίας της σύμβασης, της νομικής φύσης της αναθέτουσας αρχής, 

που αποτελεί μη κεντρική κυβερνητική αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση 

και του χρόνου εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την δημοσίευση της 

Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290, 376 και 379 

του Ν. 4412/2016 και στο Βιβλίο Ι (άρθρο 3 - 221) του Ν. 4412/2016, καθώς και 

στις οικείες διατάξεις του Βιβλίου IV αυτού και συνεπώς στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π.  

4. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και με προφανές έννομο συμφέρον, 

ο προσφεύγων ασκεί την υπό κρίση Προσφυγή του, σύμφωνα με τα άρθρα 360 

και 367 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 3 και 18 του Π.Δ. 39/2017, αφού 

συμμετείχε στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία και αναδείχθηκε προσωρινός 

ανάδοχος, ισχυριζόμενός ότι μη νομίμως εν τέλει απορρίφθηκε μετά τον έλεγχο 

των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης η προσφορά του. 

Περαιτέρω, καίτοι δεν έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου για την 

άσκηση της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 362 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017, από την 

επισκόπηση του περιεχομένου του εγγράφου, προκύπτει ότι αυτή δεν απόσχει 

κατά το ουσιώδες μέρος της από τα προδιατυπωμένα πεδία του τυποποιημένου 

εντύπου, γεγονός που θεραπεύει την έλλειψη χρήσης αυτού, στο μέτρο που η 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου δεν απαιτείται από το Νόμο επί ποινή 

απαραδέκτου (ΔΕΦΚομοτηνής Ν39/2017, ΑΕΠΠ 553/2018, 524/2018, 47/2018, 

404/2018, 97/2017), ενώ η Προσφυγή έχει κατατεθεί και εμπροθέσμως, 

σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 

παρ. 1 (α) του Π.Δ. 39/2017, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη κοινοποιήθηκε 

στην προσφεύγουσα στις 23.04.2021 και η προσφυγή ασκήθηκε δια της 

κατάθεσής της στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 28.04.2021, ήτοι 
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εντός της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας. Κατ’ ακολουθίαν, η υπό εξέταση 

Προσφυγή είναι τυπικά παραδεκτή και θα πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.  

5. Επειδή, παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 

365 του Ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 43 παρ. 42 

του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52), η αναθέτουσα αρχή, με το υπ’ αριθ. 

1222/2230/13927/05-05-2021 έγγραφό της εκφράζει τις απόψεις της επί της εν 

λόγω Προσφυγής, αιτούμενη την απόρριψη αυτής και τη διατήρηση της 

προσβαλλόμενης απόφασης.  

6. Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι κατά την υποβολή της 

προσφοράς του υποβλήθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 70170116/10.1.2021 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο 

αυτός τυγχάνει φορολογικά ενήμερος για χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση 

κατά την 10η.01ου.2021 και ως εκ τούτου αποδεικνύεται η μη συνδρομή του 

υπόψη λόγου αποκλεισμού του όρου 2.2.3.2.Β της Διακήρυξης κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφορά του, η οποία υπεβλήθη στις 11.01.2021 και  

επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση έσφαλε κατά το μέρος που έκρινε ότι 

δεν έχει υποβάλει αυτός πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να 

καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς του και αποφάσισε την απόρριψη 

αυτής και τη ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη της Διακήρυξης του 

Παρααρτήματος ΙΙ.  

7. Επειδή, οι κρίσιμες διατάξεις της Διακήρυξης του υπό κρίση 

διαγωνισμού ορίζουν ότι «2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείεται από τη 

συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: […] 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : […] β) όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
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έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. […] 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα A. Το δικαίωμα 

συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. […] B. Για την 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά 

της παραγράφου 3.2.2 (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας. 

[…] β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2.2.3.2 της παρούσας 

(φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα), εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος, 

να έχουν εκδοθεί κατά οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση […] Σύμφωνα 

με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο της υποβολής της 

προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω επισημαίνεται ότι: α) τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο 

της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές 

περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από 

τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 3.2.1 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 

η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
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αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74) 

όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 

αυτής. 3.2.2 Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 3.2.2.1. Για την απόδειξη 

της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα, λαμβάνοντας 

υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2.Β της παρούσας σχετικά με το χρόνο 

έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : […] β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β ́ 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. […] 3.2.2.6. Υπενθυμίζεται ότι 

σύμφωνα με το υπ ́ αρ. πρωτ. 2210/19-04-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ...) και το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τα 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο 

της υποβολής της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω επισημαίνεται ότι: 

α) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν 

το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε 

πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται 

από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 

αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 

του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι […]». 

8. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση και κατ’ έγκριση του 

Πρακτικού Νο 3 η προσφορά του προσφεύγοντος απορρίφθηκε με την 
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αιτιολογία ότι «ο προσωρινός ανάδοχος, με Α/Α προσφοράς συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ ... και την επωνυμία ..., ..., δεν έχει υποβάλλει πιστοποιητικό 

φορολογικής ενημερότητας που να καλύπτει το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς του σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Β της Διακήρυξης ..., συνεπώς η 

Επιτροπή αποφασίζει την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3.2 

της Διακήρυξης». Με το υπ’ αριθ. 1222/2230/13927/05-05-2021 έγγραφο 

απόψεών της η αναθέτουσα αρχή συμπληρώνει την ανωτέρω αιτιολογία 

αναφέροντας ότι «… Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2.Α της διακήρυξης (σελίδα 

18) "Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.8, κρίνονται .... κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας...". 

Συνεπεία αυτού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι στο 

πρόσωπό τους αποδεικνύονται οι κρίσιμες ιδιότητες και κατά το χρόνο 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (σχετική και η ΔΕφΠερ Ν95/2020). 

Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.6 (σελίδα 24) και 3.2.1 (σελίδες 25 και 26) 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού μειοδότη, στην οποία δεν 

περιλαμβάνονται έγγραφα που ζητούνται ρητά ως δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Όπως δέχεται και η προσφεύγουσα, μεταξύ των εν λόγω δικαιολογητικών 

περιλαμβάνεται και η φορολογική ενημερότητα κατ' άρθρα 2.2.3.2 (σελίδα 14) 

και 2.2.9.2.Β περίπτωση β' (σελίδα 18) προς απόδειξη του γεγονότος ότι δεν 

έχει αθετήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Όφειλε επομένως η 

προσφεύγουσα να αποδείξει ότι είναι φορολογικά ενήμερη και κατά το χρόνο 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή στις 20-02-2021. Ωστόσο, η 

προσφεύγουσα προσκόμισε μόνο το υπ' αριθμ. πρωτ. 70170116/10-01-2021 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με μηνιαία ισχύ, δηλαδή μέχρι 10-02-

2021. Όμως, αυτό το έγγραφο καλύπτει μόνο το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς της και όχι το χρόνο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Κατά τούτο, ορθά απορρίφθηκε η προσφορά της, έστω και με εν μέρει 

διαφορετική αιτιολογία, η οποία πάντως συμπληρώνεται παραδεκτά κατ' άρθρο 

365 του ν. 4412/2016».  
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9. Επειδή, από τις προδιαληφθείσες διατάξεις της Διακήρυξης (βλ. 

σκέψη 7) προκύπτει ότι προς παραδεκτή συμμετοχή οι συμμετέχοντες στην υπό 

εξέταση διαγωνιστική διαδικασία οφείλουν όπως αποδείξουν τη μη ύπαρξη στο 

πρόσωπό τους των οριζόμενων λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. της 

Διακήρυξης, μεταξύ των οποίων ότι δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους 

όσον αφορά την καταβολή φόρων. Για την απόδειξη αυτού, προσκομίζουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας προς 

τούτου αρχής, που αποδεικνύει ότι είναι φορολογικά ενήμεροι κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατά τη σύναψη της σύμβασης 

στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά υποβάλει ο οικονομικός φορέας εφόσον αναδειχθεί προσωρινός 

ανάδοχος, μετά από την κατ’ άρθρο 3.2. της Διακήρυξης πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, ενώ σύμφωνα με τα άρθρα 

2.4.6 και 3.2.1 της Διακήρυξης απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

μειοδότη, εφόσον στα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν περιλαμβάνεται το σύνολο 

των εγγράφων που ζητούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης. Από τη 

θεώρηση του φακέλου του διαγωνισμού προκύπτει ότι ο προσφεύγων υπέβαλε 

με την προσφορά του την υπ’ αριθ. πρωτ. 70170116/10.1.2021 φορολογική 

ενημερότητα της Α.Α.Δ.Ε. και με ισχύ αυτή ενός μηνός, σύμφωνα με την οποία 

αυτός τυγχάνει φορολογικά ενήμερος για χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση 

κατά την 10η.01ου.2021. Επομένως, με τον τρόπο αυτό απέδειξε τη μη 

συνδρομή του υπόψη λόγου αποκλεισμού του όρου 2.2.3.2.Β της Διακήρυξης 

στο πρόσωπό του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του και κατά τούτο 

η προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα. Εντούτοις, από τη θεώρηση 

του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού προκύπτει ότι απεστάλη προς αυτόν 

η με αριθ. πρωτ. 395/723/4569/12.02.2021 «Πρόσκληση υποβολής 

«Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» στα πλαίσια της Επαναληπτικής 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη 

«Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου ...» , με Αρ. Διακ. ...», με την οποία καλούταν αυτός 
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όπως «εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης, να καταθέσετε τα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 της Διακήρυξης ...», χωρίς, ωστόσο, να 

προκύπτει ότι ο προσφεύγων κατέθεσε και ασφαλιστική ενημερότητα που να 

καλύπτει το χρόνο προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως 

απαιτείται κατά τα ανωτέρω, τα οποία και προσκόμισε στις 20-02-2020. 

Ειδικότερα, προσκόμισε και πάλι την υπ’ αριθ. πρωτ. 70170116/10.1.2021 

φορολογική ενημερότητα της Α.Α.Δ.Ε., της οποίας, όμως η ισχύς είχε λήξει στις 

10.02.2021. Ως εκ τούτου, νομίμως η αναθέτουσα αρχή απέρριψε την εν λόγω 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και ώδε προσφεύγοντος και ακολούθως 

ματαίωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ, ως η 

αιτιολογία απόρριψης της προσφοράς του προσφεύγοντος στην 

προσβαλλόμενη πράξη νομίμως συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθ. 

1222/2230/13927/05-05-2021 έγγραφο απόψεών της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με το άρθρο 365 του Ν. 4412/2016. 

10. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η 

Προσφυγή, σύμφωνα με ό,τι κρίθηκε ανωτέρω, το δε παράβολο, που κατέθεσε 

η προσφεύγουσα να καταπέσει, σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 5 του 

Ν.4412/2016 και 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017.  

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου.  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 7 Ιουνίου 2021 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 28 Ιουνίου 2021 από τον αναπληρώνων Πρόεδρο 
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του 2ου Κλιμακίου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 71/28.06.2021 Πράξης του Προέδρου 

ΑΕΠΠ. 

 

      O Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας 

           Χρήστος Σώκος                              Μιχαήλ Σοφιανός 

 


