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 Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888 

E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr  

 
Χανιά  04/08/2022 

 

Προς: 

ENVIROPLAN A.E.  
Περικλέους 23 & Ήρας  
153 44 Γέρακας Αττικής  
Τηλ: 210 6105127/8 & 210 6017386  
Fax: 210 6105138  
Ε-mail: info@enviroplan.gr 

 

Θέμα:  Παροχή διευκρινήσεων σχετικών με την υπ’ αριθμ 11/2022 Διακήρυξη 
 
Σχετ.:    1. Το με αριθ. πρωτ: 2304/01.08.2022 έγγραφο της ENVIROPLAN A.E. 

2. Η με αρ. πρωτ. 2246/26-07-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
«Παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης του 1ου Υποέργου: «Επικοινωνιακό Πρόγραμμα 
«Συμμετέχω!» στην «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» της Πράξης «Συμμετέχω!». 

 
Σε απάντηση του από 01-08-2022 εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις περί 
Ασυμβίβαστου (δυνητικός λόγος αποκλεισμού στον διαγωνισμό της εταιρείας σας λόγω 
προηγούμενης εμπλοκής της εταιρείας σας στην προετοιμασία διαδικασίας σύναψης σύμβασης) 
στη με αριθμό 11/22 Διακήρυξης και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 169043, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 

1. Το άρθρο 280 του ν. 4412/2016 εντάσσεται στο Βιβλίο II και στο πλαίσιο των διατάξεων των 
άρθρων 222-338, οι οποίες αφορούν σε συμβάσεις πρώην εξαιρούμενων τομέων (Βλ. άρθρο 
222), δηλ. δεν καταλαμβάνουν την επίμαχη υπό ανάθεση σύμβαση. 

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εισάγεται μια σειρά δυνητικών 
(προαιρετικών) λόγων αποκλεισμού, τους οποίους επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής να συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, τηρουμένων, σε κάθε 
περίπτωση, των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου, ιδίως της αρχής της αναλογικότητας, 
της εξυπηρέτησης του σκοπού δημοσίου συμφέροντος, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και 
αποφυγής στρέβλωσής του, καθώς και με συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
υπό ανάθεση σύμβασης, λ.χ. εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις, κλπ.  
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να συμπεριλάβει στη διακήρυξη 
οποιονδήποτε από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 
τότε αυτός καθίσταται υποχρεωτικός, υπό την έννοια ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 
εξετάσει τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεών του, υποχρεούται δε να αποκλείσει τον 
οικονομικό φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 
συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού. [Πρβλ. κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α. ΔΗ.ΣΥ. 
(υπ’αρ. πρωτ. 3800-14.06.2017), σελ. 8] 

3. Στην υπ’αριθμ. 11/22 Διακήρυξη στην παρ.2.2.34.4 προβλέπονται οι εξής λόγοι 
αποκλεισμού:  
«…. δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
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4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,   
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, …». 

4. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστηρίου και 
Γενικού Δικαστηρίου), η δυνατότητα του διαγωνιζομένου, ακόμη και αν δεν έχει τέτοια 
πρόθεση, να επηρεάσει τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να καταστούν 
ευνοϊκότεροι γι’ αυτόν συνιστά κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Συναφώς, η 
σύγκρουση συμφερόντων συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των 
υποψηφίων και της αρχής της παροχής ίσων ευκαιριών στους διαγωνιζομένους.  
Κατά τη νομολογία, έχει κριθεί ότι η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων έχει αντικειμενικό 
χαρακτήρα και, για να χαρακτηριστεί μια κατάσταση ως τέτοια, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
προθέσεις των ενδιαφερομένων, και ειδικότερα η καλή τους πίστη.  
Δεν υφίσταται απόλυτη υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να αποκλείει συστηματικά τους 
διαγωνιζομένους που βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (ακόμα δηλαδή 
και αν στοιχειοθετείται η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων), εφόσον ο αποκλεισμός 
αυτός δεν δικαιολογείται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η 
κατάσταση αυτή άσκησε επιρροή στη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος εμφάνισης 
πρακτικών ικανών να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων. [Πρβλ. 
κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α. ΔΗ.ΣΥ. (υπ’αρ. πρωτ. 3800-14.06.2017), σελ. 15] 

5. Αντιθέτως, ο αποκλεισμός ενός διαγωνιζομένου σε μία σύγκρουση συμφερόντων είναι 
αναγκαίος όταν δεν υπάρχει καταλληλότερη λύση για να αποφευχθεί η παραβίαση των 
αρχών της ίσης μεταχειρίσεως των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας. [Πρβλ. 
κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α. ΔΗ.ΣΥ. (υπ’αρ. πρωτ. 3800-14.06.2017), σελ. 16]. 

6. Στο Άρθρο 48 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή 
μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46  ή έχει εμπλακεί με 
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα. Ειδικότερα, η αναθέτουσα 
αρχή,   
α) γνωστοποιεί στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες τις σχετικές πληροφορίες που 
ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του 
προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζει 
επαρκείς προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών, …» 

7. Όντως η εταιρεία σας (ENVIROPLAN A.E.) μέσω απευθείας ανάθεσης από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
(ΟΤΑ) έχει εκτελέσει επιτυχώς την σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για την τεχνική 
ανάλυση και την παροχή συμβουλών για τη σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης 
έργου (πράξης) στο πλαίσιο της Δράσης 6.a.ch.1 Δράσεις πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων 
(ΣΒΑΑ Χανίων) (Κωδικός Πρόσκλησης: BAA_ch_5/ Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1027 /Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4545 /Έκδοση: 2/0 με αντικείμενο ‘’Υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και 
έργων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενδεδειγμένη διαχείριση των Αστικών 
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Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των επιμέρους ρευμάτων τους’’» [Απόφαση 86 /2021 του Δ.Σ. 
της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Οριστική Παραλαβή Παραδοτέων Σύμβασης]. 

8. Με την απόφαση 45/2021 του Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων η 
υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Συμμετέχω!» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» / ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στην Κρήτη» (ΕΤΠΑ) / ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6 / Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος & 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6α / Επενδύσεις 
στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα 
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις καθώς και το συνόλο 
των υποβαλλόμενων της Πράξης «Συμμετέχω!», ήτοι της Μελέτης της Υπηρεσίας 
(Επικοινωνιακό Πρόγραμμα, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός κ.λπ. Έγγραφα και 
Εκθέσεις). 

9.  Η Πράξη «Συμμετέχω!» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 
(Απόφαση Ένταξης Πράξης ΑΔΑ: 90ΧΓ7ΛΚ-9Υ6, Αρ. πρωτ. 4345/06.10.2021) με Κωδικό ΟΠΣ 
5089184 και Κωδ. Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου):  2021ΕΠ00210071. 

10. Ετέρα εταιρεία (ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., Σύμβουλοι Ανάπτυξης) μέσω 
απευθείας ανάθεσης από την  ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έχει εκτελέσει επιτυχώς την σύμβαση με 
τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη τευχών ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Υλοποίηση Εξειδικευμένων Δράσεων 
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών για την Εναλλακτική 
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων τους – ανάπτυξη συστήματος «επιβράβευσης» 
επιχειρηματιών και κατοίκων στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Χανίων RECODE, που αποτελούν 
το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα της Πράξης: «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» της 
ενταγμένης στο ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης «Κρήτη 2014 -2020» Πράξης με τίτλο «Συμμετέχω!» 
και κωδικό ΟΠΣ 5089184» [Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Παραδοτέων Σύμβασης υπ’ 
αρ. πρωτ. 1804/22.06.2022]. 

 
Με γνώμονα την αποφυγή της παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
προσφερόντων ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ γνωστοποιούμε στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες τις 
σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και 
ENVIROPLAN A.E.με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για την τεχνική ανάλυση και την παροχή συμβουλών 
για τη σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης έργου (πράξης) στο πλαίσιο της Δράσης 6.a.ch.1 
Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές 
διαχείρισης απορριμμάτων (ΣΒΑΑ Χανίων) (Κωδικός Πρόσκλησης: BAA_ch_5/ Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ. 
Αναπτ.: 1027 /Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4545 /Έκδοση: 2/0 με αντικείμενο ‘’Υλοποίηση εξειδικευμένων 
δράσεων και έργων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενδεδειγμένη διαχείριση των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των επιμέρους ρευμάτων τους’’», και σας ενημερώνουμε ότι 
η κρίση για τον δυνητικό αποκλεισμό ενός προσφέροντα διατυπώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 
με τον προβλεπόμενο τρόπο στα οικεία πρακτικά κατά την εξέταση των προσφορών. 
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Συνημμένα (προς γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους): 

• Η σύμβαση μεταξύ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και ENVIROPLAN A.E. με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για 
την τεχνική ανάλυση και την παροχή συμβουλών για τη σύνταξη φακέλου για την υποβολή 
πρότασης έργου (πράξης) στο πλαίσιο της Δράσης 6.a.ch.1 Δράσεις πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων 
(ΣΒΑΑ Χανίων) (Κωδικός Πρόσκλησης: BAA_ch_5/ Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1027 /Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4545 /Έκδοση: 2/0 με αντικείμενο ‘’Υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και έργων 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενδεδειγμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των επιμέρους ρευμάτων τους’’» (αρχείο 1). 

• Επικοινωνιακό πρόγραμμα Συμμετέχω ως απεστάλη στην ENVIROPLAN A.E. προς 
επικαιροποίηση στο πλαίσιο της παραπάνω αναφερόμενης Σύμβασης με ENVIROPLAN A.E. 
(αρχείο 1). 

• Προϋπολογισμός Επικοινωνιακού προγράμματος Συμμετέχω ως απεστάλη στην ENVIROPLAN 
A.E. προς επικαιροποίηση στο πλαίσιο της παραπάνω αναφερόμενης Σύμβασης με 
ENVIROPLAN A.E. (αρχείο 1). 

• Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης (παραδοτέο της παραπάνω 
αναφερόμενης Σύμβασης με ENVIROPLAN A.E.) ως υποβλήθηκαν κατά την υποβολή πρότασης 
για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Συμμετέχω!» (αρχεία 2). 

• Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών (παραδοτέο 
της παραπάνω αναφερόμενης Σύμβασης με ENVIROPLAN A.E.) ως υποβλήθηκαν κατά την 
υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Συμμετέχω!» (αρχεία 3). 

• Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης (παραδοτέο της παραπάνω αναφερόμενης Σύμβασης με 
ENVIROPLAN A.E.) ως υποβλήθηκαν κατά την υποβολή πρότασης για ένταξη και 
χρηματοδότηση της Πράξης «Συμμετέχω!» (αρχεία 2). 

 
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής της  ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ) 
 

 
 

Πατεράκης Κωνσταντίνος 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. 

Μηχανικός ΑΕΝ Κρήτης 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Στυλιανουδάκη Ελευθερία
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