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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
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Θέμα: Αίτημα διευκρινίσεων για το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου «Παροχής Υπηρεσιών
Υλοποίησης του 1ου Υποέργου: «Επικοινωνιακό Πρόγραμμα «Συμμετέχω!» στην
«ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ» της Πράξης «Συμμετέχω!»
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 2246/26-07-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού

Αξιότιμοι κύριοι,
Κατόπιν μελέτης της ανωτέρω σχετικής διακήρυξης και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
ακολούθως παρατίθεται ερώτημα, η απάντηση του οποίου κατά τη γνώμη μας κρίνεται απαραίτητη
για την υποβολή προσφοράς σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία:
Η εταιρεία μας μέσω απευθείας ανάθεσης από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 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: 4/0, με αντικείμενο ‘’Υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και
έργων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενδεδειγμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων’’».
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα με βάση τα άρθρα 48 και 280 του Ν. 4412/2016
ισχύουν τα εξής:
«Άρθρο 48 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)
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
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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,
β) αποκλείει τον εμπλεκόμενο υποψήφιο ή προσφέροντα, μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να
διασφαλισθεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πριν από
την έκδοση της απόφασης αποκλεισμού, παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους ή τους
προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας προμήθειας
δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού, και
γ) ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τις δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, καθώς και την ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταγραφή των μέτρων που λήφθηκαν στην
ειδική έκθεση που συντάσσεται δυνάμει του άρθρου 341, περί χωριστών εκθέσεων σχετικά με τις
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.
…………………..
Άρθρο 280 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση, που σχετίζεται με υποψήφιο ή
προσφέροντα, έχει παράσχει συμβουλές στον αναθέτοντα φορέα είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου
του άρθρου 278, περί προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς, ή έχει εμπλακεί με
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, ο αναθέτων φορέας
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της
συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας, κατ’ ελάχιστον:
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,
β) αποκλείει τον εμπλεκόμενο υποψήφιο ή προσφέροντα, μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να
διασφαλισθεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πριν από
την έκδοση της απόφασης αποκλεισμού, παρέχεται η ευχέρεια στους υποψηφίους ή τους
προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας προμήθειας
δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, και την ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταγραφή των μέτρων που λήφθηκαν στην ειδική έκθεση που
συντάσσεται δυνάμει του άρθρου 341, περί χωριστών εκθέσεων, σχετικά με τις διαδικασίες
ανάθεσης συμβάσεων.»
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Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι η προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων κατά
βάση δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού βάσει ασυμβίβαστου. Απεναντίας ο κανόνας είναι ότι η
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό είναι απολύτως επιτρεπτή.
Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε, ότι ικανοποιούνται οι όροι των άρθρων 48-α και 280-α,
δεδομένου ότι όλο το αποτέλεσμα των παραδοτέων της προηγηθείσας σύμβασης έχει δημοσιευτεί,
έχοντας έτσι αυτόματα τεθεί υπ’ όψη όλων των υποψηφίων, ενώ επίσης οι προθεσμίες για την
παραλαβή των προσφορών είναι επαρκέστατες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι για την εταιρεία μας δεν συντρέχει
ασυμβίβαστο, άρα ούτε λόγος αποκλεισμού στον διαγωνισμό του θέματος λόγω της προηγούμενης
εμπλοκής μας στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Δεδομένης και της προθεσμίας υποβολής προσφορών, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση
σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.
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