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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

  

Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Αυγούστου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Mιχαήλ Διαθεσόπουλος σε αναπλήρωση της Ειρήνης Αψοκάρδου. Πρόεδρος 

και Εισηγήτρια, Ιωάννα Θεμελή και Μαργαρίτα Κανάβα Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 15.07.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 1418/16-07-2021 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «…», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «Δήμος …», όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Και του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «…», νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα αιτείται την 

ακύρωση της υπ’ αριθμ.  237/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της αναθέτουσας αρχής, καθ’ ο μέρος απεκλείσθη η προσφορά της για τις 

ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 και 18 και έγιναν 

δεκτές οι προσφορές των «….» για τις ΟΜΑΔΕΣ 10, 11 και 12 και «….» για τις 

ΟΜΑΔΕΣ 1, 5, 11, 12 , 14 , 15 και 18, στο πλαίσιο δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …», εκτιμώμενης αξίας 264.500,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 12-

11-2020 με Μοναδικό ΑΔΑΜ  …  καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α … 

Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 22-7-2021 Απόψεις της. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή.  

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

                 1.Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει 

καταβληθεί το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 

και 5 του Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.042,34 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με 
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κωδικό  …, το από 15/07/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για 

την τραπεζική πληρωμή και την εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με 

την ένδειξη «δεσμευμένο»), το οποίο και υπολογίζεται με βάση την 

εκτιμώμενη αξία των Ομάδων της σύμβασης για τις οποίες ασκείται η 

προσφυγή (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 και 18), ήτοι 208.467,75 

ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

2. Επειδή, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η 

στρεφόμενη κατά της παραπάνω εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθ’ ο 

μέρος απεκλείσθη ο προσφεύγων και έγιναν δεκτές οι προσφορές των καθ’ 

ων, στα τμήματα συμμετοχής του προσφεύγοντος. Εμπρόθεσμα και μετ΄ 

εννόμου συμφέροντος ασκείται και η από 23-7-2021 παρέμβαση κατόπιν της 

από 16-7-2021 κοινοποίησης της προσφυγής. Άρα, η προσφυγή και η 

παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ 

ουσία. 

3. Επειδή, ο προσφεύγων απεκλείσθη με την εξής κατά την 

προσβαλλομένη αιτιολογία « «….» διότι δεν κατέθεσε τις βεβαιώσεις 

εκπροσώπησης του προμηθευτή της από τις κατασκευάστριες εταιρεία σε 

ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών και 

της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης 

(άρθρο 4 της μελέτης) , επί ποινή αποκλεισμού». Όμως, ο όρος 2.4.3.2 της 

διακήρυξης και το άρ. 4 της μελέτης, στο οποίο ο ως άνω όρος παραπέμπει, 

αναφέρει πλήθος ζητούμενων δικαιολογητικών, όχι όμως βεβαιώσεις του 

προμηθευτή των ανταλλακτικών, ότι είναι εκπρόσωπος των κατασκευαστών 

αυτών. Όμως, κατά το ως άνω άρ. 4 της μελέτης ορίζεται ότι «…γ. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής 

και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε 

επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή 

διανομέων στη χώρα, θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, τον 

επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου ή 
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τον πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας ή 

αντιπροσωπείας καθώς και κατάλογο με την ωριαία διάρκεια κάθε εργασίας 

που θα εκτελεστεί σε κάθε τύπο οχήματος, συνοδευόμενο από υπεύθυνη 

δήλωση του με την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει 

περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και 

ότι θα τα προμηθεύεται από το δίκτυο των επίσημων αντιπροσώπων ή 

διανομέων στη χώρα. Θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, επιστολή του 

επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας των 

αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει 

ότι αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον 

τροφοδοτεί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης.».. Επομένως, δεν χρειαζόταν ως τυπικό μέρος της προσφοράς 

αυτή καθαυτή η απόδειξη της ιδιότητας του επίσημου αντιπροσώπου ή 

διανομέα του κατασκευαστή στις παραπάνω περιπτώσεις, όμως η ως άνω 

δήλωση θα έπρεπε να προέρχεται από οικονομικό φορέα που όντως φέρει τη 

σχετική ιδιότητα. Ο προσφεύγων υπέβαλε την από 14-12-2020 δήλωση του 

επικαλούμενου ιδιότητα «εισαγωγέα-αντιπροσώπου και διανομέα» όλων των 

οίκων των προσφερόμενων ανταλλακτικών, …, που αναφέρει ότι διαθέτει 

κατάλληλα ανταλλακτικά και αναλαμβάνει να τροφοδοτεί με αυτά τον 

προσφεύγοντα αν αναδειχθεί ανάδοχος, όπως αυτά αναφέρονται στους 

τιμοκαταλόγους που είναι εγκεκριμένοι από τους οικείους κατασκευαστές. Και 

ναι μεν, η αναθέτουσα, εφόσον αμφέβαλλε για την ιδιότητα αυτή, δύνατο να 

ζητήσει κατ’ άρ. 102 Ν. 4412/2016 ειδικώς διευκρινιστικά αυτής στοιχεία, 

τούτο όμως δεν σημαίνει ότι αυτά αποτελούσαν επί ποινή αποκλεισμού και 

δη, με σαφήνεια προβλεπόμενο μέρος του αναγκαίου περιεχομένου της 

προσφοράς ούτε δύναται να συναχθεί ερμηνευτικά τέτοια απαίτηση, κατά 

τρόπο ώστε δια μόνης της μη υποβολής με την προσφορά σχετικής 

απόδειξης συνεργασίας του εισαγωγέα με τους κατασκευαστές, η προσφορά 

να καθίσταται άνευ ετέρου αποκλειστέα. Αλυσιτελώς προς τούτο ο 

παρεμβαίνων προβάλλει επί της ουσίας αναλήθεια της σχετικής δήλωσης, 

αφού αυτό δεν μπορεί να κριθεί το πρώτον από την  ΑΕΠΠ, βάσει ισχυρισμού 

της παρέμβασης, χωρίς σχετικό εκ της αναθέτουσας ισχυρισμό ή αιτιολογία εκ 

της προσβαλλομένης ή των Απόψεων και αυτό διότι τέτοια κατάγνωση θα 

συνιστούσε ανεπίτρεπτη διεύρυνση της αιτιολογίας αποκλεισμού του 
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προσφεύγοντος καθ’ υποκατάσταση της αρχικής με νέα βάση αποκλεισμού 

και μεταβολή της αρχικής αιτίας αποκλεισμού του, που συνίσταται στο τυπικό 

ζήτημα της μη υποβολής συγκεκριμένων εγγράφων, με διαφορετική, που 

συνίσταται στο ουσιαστικό ζήτημα της αναλήθειας της δήλωσης εκ του ως 

άνω φερόμενου ως εισαγωγέα, περί της συνδρομής της σχετικής ιδιότητας. 

Συνεπώς, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών της προσφυγής, ο αποκλεισμός του 

προσφεύγοντος είναι ακυρωτέος, ως μη νομίμως αιτιολογηθείς, χωρίς τούτο 

να αναιρεί τη δυνατότητα της αναθέτουσας να ζητήσει κατ’ άρ. 102 Ν. 

4412/2016 διευκρινίσεις περί του ως άνω ουσιαστικού ζητήματος, αν όντως 

συντρέχει σχετική κατά την κρίση της αμφιβολία ή ασάφεια, όπως και τη 

δυνατότητα του νυν παρεμβαίνοντος να προσβάλει στη συνέχεια, τυχόν την το 

πρώτον αποδοχή του προσφεύγοντος από την αναθέτουσα, παρά την κατά 

τη γνώμη του, χρεία προηγούμενης απσοαφήνισης του ως άνω ουσιαστικού 

ζητήματος. 

4. Επειδή, όσον αφορά το στρεφόμενο κατά του οικονομικού φορέα 

…, σκέλος της προσφυγής, το ως άνω άρ. 4 ΜΕΛΕΤΗΣ προβλέπει 3 

εναλλακτικές συμμετοχής και συγκεκριμένα, επισήμου αντιπροσώπου του 

κατασκευαστή, μέλους επισήμου δικτύου αντιπροσωπείας ή διανομής και 

ανεξάρτητου συνεργείου, εκάστη ιδιότητα με άλλες απαιτήσεις 

υποβαλλομένων εγγράφων («α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος 

είναι ο κατασκευαστής, ή ο επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή του 

συγκεκριμένου τύπου οχημάτων ή υπερκατασκευών και διαθέτει συνεργείο 

επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτημένο συνεργείο του επίσημου 

δικτύου του, θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τον επίσημο τιμοκατάλογο 

ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα ή υπερκατασκευές του Δήμου, 

καθώς και κατάλογο με την ωριαία διάρκεια κάθε εργασίας που θα εκτελεστεί 

σε κάθε τύπο οχήματος, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την 

οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για 

τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο 

τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 

αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει. Στην 

περίπτωση του επισήμου αντιπροσώπου, αυτός θα προσκομίσει, επί ποινή 

αποκλεισμού, επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων 

οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα 



Αριθμός απόφασης: 1393/2021 
 

5 
 

του ως αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας. β. Στην περίπτωση 

που ο ανάδοχος ανήκει σε επίσημο δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανομής 

εταιρείας κατασκευής οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα και διαθέτει 

συνεργείο, θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, τον επίσημο τιμοκατάλογο 

ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου, καθώς και κατάλογο με 

την ωριαία διάρκεια κάθε εργασίας που θα εκτελεστεί σε κάθε τύπο οχήματος, 

συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι 

διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής 

και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιμοκατάλογος που 

καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του 

Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει. Θα προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού, επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα της 

κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών 

στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως µέλους του επίσημου 

δικτύου της εταιρείας και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα τον τροφοδοτεί 

µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. γ. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής 

και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε 

επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή 

διανομέων στη χώρα, θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, τον 

επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου ή 

τον πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας ή 

αντιπροσωπείας καθώς και κατάλογο με την ωριαία διάρκεια κάθε εργασίας 

που θα εκτελεστεί σε κάθε τύπο οχήματος, συνοδευόμενο από υπεύθυνη 

δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει 

περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και 

ότι θα τα προμηθεύεται από το δίκτυο των επίσημων αντιπροσώπων ή 

διανομέων στη χώρα. Θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, επιστολή του 

επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας των 

αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει 

ότι αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον 

τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία ανάδοχος είναι ανεξάρτητο συνεργείο 

επισκευής και δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 
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εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων 

οχημάτων ή υπερκατασκευών, αλλά χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων 

κατασκευαστών τα οποία προορίζονται για χρήση στα οχήματα του Δήμου θα 

καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που 

θα χρησιμοποιεί καθώς και κατάλογο με την ωριαία διάρκεια κάθε εργασίας 

που θα εκτελεστεί σε κάθε τύπο οχήματος. Θα πρέπει να αποδείξει επί ποινή 

αποκλεισμού, ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη 

χρήση για την οποία αυτά προορίζονται προσκομίζοντας κατά περίπτωση 

επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή της υπερκατασκευής, ή 

βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου - διανομέα των ανταλλακτικών στη 

χώρα, η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά τα οποία 

θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση στα 

αντίστοιχα οχήματα ή υπερκατασκευές για τα οποία προορίζονται. Θα πρέπει 

να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, δήλωση του εργοστασίου 

κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς και του επίσημου 

εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον 

διαγωνιζόμενο µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης.»). Όμως, ο ως άνω καθ’ ου δεν υπέβαλε καμία απόδειξη 

κατασκευαστή ότι συνιστά αντιπρόσωπο του ούτε ότι είναι μέλους του οικείου 

δικτύου ούτε ότι ο κατασκευαστής θα τον τροφοδοτεί με τα ανταλλακτικά για 

τη διάρκεια της σύμβασης ούτε απόδειξη εκ του επισήμου αντιπροσώπου ή 

διανομέα του κατασκευαστή περί του ότι θα αναλάβει σε περίπτωση 

κατακύρωσης να τον τροφοδοτεί με τα ανταλλακτικά για τη διάρκεια της 

σύμβασης και περί καταλληλότητας των ανταλλακτικών, παρά μόνο υπέβαλε 

τιμοκαταλόγους, κατάλογο ωριαίας διάρκειας εργασίας και υπεύθυνη δήλωση 

κατοχής του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για εργασίες επισκευής 

και συντήρησης και ότι ο τιμοκατάλογος αφορά τα προσφερόμενα και γνήσια 

ανταλλακτικά. Επομένως, η προσφορά του καθ’ ου, εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο 

κατασκευαστής, όχι μόνο τελεί σε ουσιώδη έλλειψη επί ποινή αποκλεισμού 

ζητούμενων εγγράφων, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε η ιδιότητα με 

την οποία υποβάλλει προσφορά και άρα, ούτε η καταρχήν υπαγωγή του σε 

συγκεκριμένη κατηγορία απαιτήσεων, με συνέπεια η προσφορά του να είναι 

αόριστη και ανεπίδεκτη αξιολόγησης και προφανώς μη επιδεχόμενη το 

πρώτον διευκρίνισης και συμπλήρωσης ως προς τα ανωτέρω, πράγμα που 
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θα συνιστούσε το πρώτον συγκεκριμενοποίηση και άρα, μεταβολή της 

προσφοράς. Συνεπώς, μόνο αν ο καθ’ ου είναι ο κατασκευαστής, η 

προσφορά του δύναται να γίνει αποδεκτή και πλήρης παρά τα ανωτέρω, πλην 

όμως, όντως ουδόλως προκύπτει τέτοια ιδιότητα εξ οιουδήποτε στοιχείο ούτε 

η αναθέτουσα αιτιολογεί πώς κατέληξε σε τέτοια έμμεση και σιωπηρή κρίση, 

χωρίς κανένα σχετικό στοιχείο, προκειμένου να αποδεχθεί την προσφορά του. 

Άρα, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών του προσφεύγοντος, μη νομίμως η 

αναθέτουσα έκρινε άνευ ετέρου αποδεκτό τον καθ’ ου στις οικείες Ομάδες 10, 

11 και 12, χωρίς προηγούμενη αποσαφήνιση της ιδιότητας του και ιδίως αν 

συνιστά τον κατασκευαστή των προσφερόμενων για τις ανωτέρω ομάδες, 

ανταλλακτικών. Επομένως, όπως νόμιμα ο προσφεύγων αιτείται, η 

προσβαλλομένη, είναι ακυρωτέα όσον αφορά την ως άνω άνευ ετέρου 

αποδοχή του οικονομικού φορέα …, κατά προηγούμενη παράλειψη κατ’ άρ. 

102 Ν. 4412/2016 αποσαφήνισης της οικείας ιδιότητας με την οποία 

προσφέρει τα ανταλλακτικά και δη, ανά ομάδα προσφοράς του και να 

αξιολογήσει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών του, κατόπιν 

τέτοιας κατάγνωσης ιδιότητας. 

5. Επειδή, όσον αφορά το στρεφόμενο κατά του παρεμβαίνοντος, 

σκέλος της προσφυγής, ενώ το άρ. 4.β της ΜΕΛΕΤΗΣ ορίζει κατά τα ανωτέρω 

ότι «Θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, επιστολή του επίσημου 

αντιπροσώπου ή διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων 

οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα 

του ως µέλους του επίσημου δικτύου της εταιρείας και ότι σε περίπτωση 

κατακύρωσης θα τον τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης.», αβασίμως ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι ο 

παρεμβαίνων υπάγεται στην 4.δ περίπτωση, περί ανεξάρτητου συνεργείου 

που δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε 

επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων ή 

υπερκατασκευών, αλλά χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών, 

αφού ο παρεμβαίνων υπέβαλε σχετικές βεβαιώσεις ένταξης στο επίσημο 

δίκτυο και προμήθειας με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά για τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης, εκ της …, αντιπροσώπου της …, της … ως 

επίσημου εισαγωγέα και διανομέα των οίκων …, …, …, … και …, της …, 

επίσημου συνεργάτη της … και της …, της …, επίσημου αντιπροσώπου και 
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διανομέα των οίκων …, …, … και της …, εισαγωγέα και επίσημου 

αντιπροσώπου των οίκων …, …, … και …. Επομένως, ουδόλως απαιτείτο 

βεβαίωση και των εργοστασίων κατασκευής περί τροφοδοσίας του 

παρεμβαίνοντος με τα ανταλλακτικά του παρεμβαίνοντος, αφού υπάγεται 

στην περ. β’ άρ. 4 ΜΕΛΕΤΗΣ και αρκεί η βεβαίωση του επίσημου 

κατασκευαστή, περί ένταξης στο επίσημο σχετικό δίκτυο. Ούτε κατά την ως 

άνω περ. 4.β ΜΕΛΕΤΗΣ απαιτείται σε αυτή την περίπτωση κάποια αναλυτική 

περιγραφή ανταλλακτικών ή υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστών ότι υπάρχει 

γνώση των οχημάτων του Δήμου. Επιπλέον, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς 

του προσφεύγοντα, δεν απαιτείτια να υποβληθεί επίσημος τιμοκατάλογος 

κατασκευαστών και αρκεί η υποβολή επισήμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 

του προσφέροντος, αφού ουδόλως η διακήρυξη ορίζει και δη, με σαφήνεια το 

αντίθετο και ενώ και το εξ αυτού άρθρο 13 ΜΕΛΕΤΗΣ αναφέρεται σε 

τιμοκατάλογο ανταλλακτικών «της επιχείρησης του». Εξάλλου, ο φέρων το 

βάρος ορισμένης επίκλησης και απόδειξης των ισχυρισμών του προσφεύγων, 

κατ’ άρ. 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, αορίστως και αναπόδεικτα επικαλείται ότι 

ανταλλακτικά του καταλόγου του παρεμβαίνοντα προέρχονται από άλλους 

κατασκευαστές, για τους οποίους δεν έχουν προσκομιστεί τα οικεία 

δικαιολογητικά, χωρίς ουδόλως να αποδεικνύει, όπως ήδη δια της προσφυγής 

του όφειλε, να παρέχει τεκμηρίωση για τους ισχυρισμούς του δια των οποίων 

αποδίδει συγκεκριμένα ανταλλακτικά σε άλλους επιπλέον των ανωτέρω, 

κατασκευαστές, αόριστα δε αναφέρεται σε πληθώρα μη 

συγκεκριμενοποιούμενων επιπλέον περιπτώσεων. Συνεπώς, το σύνολο των 

κατά του παρεμβαίνοντος, ισχυρισμών της προσφυγής, είναι απορριπτέοι. 

6. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει 

δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της απόρριψης 

του προσφεύγοντος και την άνευ ετέρου αποδοχή στις ΟΜΑΔΕΣ 10, 11, 12 

του ως άνω καθ’ ου …, να απορριφθεί δε καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά του 

παρεμβαίνοντος. Να γίνει δε δεκτή η Παρέμβαση. Να ακυρωθεί αντιστοίχως η 

προσβαλλομένη. 

7. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

επιστραφεί το παράβολο. 

 

Για τους λόγους αυτούς 
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Δέχεται εν μέρει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ.  237/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής, καθ’ ο μέρος απεκλείσθη ο προσφεύγων και καθ’ ο 

μέρος κρίθηκε άνευ ετέρου αποδεκτός ο οικονομικός φορέας … στις ΟΜΑΔΕΣ 

10, 11, 12 κατά παράλειψη προηγούμενης κατ’ άρ. 102 Ν. 4412/2016 

διευκρίνισης, όσων αναφέρονται στην ανωτέρω σκ. 4. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23 Αυγούστου 2021 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

      

 

                   Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας 
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