
–
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021
(MEΡΟΣ Ι)

Εισηγητής:  

ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός, MSc EMΠ

Συγγραφέας Τεχνικής Νομοθεσίας & Διαχείρισης Έργων



Συγκρότηση και τήρηση φακέλου ΔΣ – Άρ. 45

(Ισχύς από : 1/09/21)



Συγκρότηση και τήρηση φακέλου ΔΣ – Άρ. 45

παρ. 1

• οι ΑΑ υποχρεούνται να καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής
της διαδικασίας ανάθεσης (αντί σύναψης) δημόσιας σύμβασης είτε
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.

• (Όχι και του σταδίου εκτέλεσης μέχρι την ολοκλήρωσή της)



Υποχρεωτική τήρηση (παρ. 2)

• και επικαιροποίηση από την ΑΑ ηλεκτρονικού φακέλου της ΔΣ
στο ΕΣΗΔΗΣ

• στα στοιχεία που αφορούν στα στάδια της διαγωνιστικής
διαδικασίας και που ήδη υπήρχαν στο ΕΣΗΔΗΣ,

➢προστίθενται και στοιχεία για τις προπαρακευαστικές πράξεις
της σύμβασης, όπως σύμφωνα με τα κατ’ ελάχιστον στοιχεία
της παρ. 3,
➢η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης
➢του Π/Υ,
➢στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης και
➢το συμφωνητικό

➢Δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της πρόσβασης στον φάκελο της
ΔΣ που τηρείται πλέον στο ΕΣΗΔΗΣ (αν θα έχει πρόσβαση
μόνο η ΑΑ και τα εποπτικά / ελεγκτικά όργανα, ή και οι
οικονομικοί φορείς (Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ)



Οικονομικά όρια (παρ. 3)

Νέα διάταξη

Κατάργηση του οικονομικού
ορίου πέραν του οποίου
τηρείται αντίγραφο της
σύμβασης (συμφωνητικού)
διευρύνοντας το όριο που
προβλέπεται στην οδηγία 24

Παλαιά διάταξη

Αντίγραφο της σύμβασης
τηρούνταν στο φάκελο ΔΣ
εφόσον η αξία της ισούται ή
είναι μεγαλύτερη από

• 10.000.000 ευρώ όταν

πρόκειται για ΔΣ έργων

• 1.000.000 ευρώ όταν
πρόκειται για ΔΣ
προμηθειών ή υπηρεσιών



Τήρηση Φακέλου ΔΣ για 5 έτη (παρ. 4)

• Ο Φάκελος ΔΣ τηρείται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης και σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας ΄…..μέχρι το πέρας αυτής…’ (παρ.4 )

• αντί των τουλάχιστον τριών (3) ετών από την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης που ίσχυε

• ενώ σε περίπτωση εκκρεμοδικίας που έχει προκύψει από δημόσια
σύμβαση προβλέπεται ότι ο σχετικός φάκελος τηρείται μέχρι το
πέρας αυτής



Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες –
Άρ. 49 (Ισχύς από : 1/06/21)



Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης 
ΔΣ Έργου

Παλαιά διάταξη

Να έχει συζητηθεί ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου

• η αίτηση προσωρινού ή

• οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή

• η αίτηση παροχής άδειας
πραγματοποίησης εργασιών (άρ. 7Α του
ν. 2882/2001) ή

• να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και
να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό
ζημιών των απαλλοτριούμενων
ακινήτων

Νέα διάταξη

• Κήρυξη των απαιτούμενων
απαλλοτριώσεων σύμφωνα
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 2882/2001
, καθώς και

• η ύπαρξη έκθεσης εκτίμησης,
(άρ. 15 ν. 2882/2001)



Εξασφάλιση απόδοσης μετώπων εργασίας 

• περ. (β’) της παρ. 2

• Πλην των έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001
- σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περ. γ`
της παρ. 3 του άρθρου 105 δεν κοινοποιείται στον προσωρινό
ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για
την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου.

• Η μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν
μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.



Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ

• ή εγκαταστάσεων ύδρευσης,
αποχέτευσης λυμάτων -όμβριων,
ενέργειας κλπ.

• οι οποίες βαρύνουν τις πιστώσεις
του υπό εκτέλεση έργου και

• δύνανται να εκτελούνται από
την ΑΑ ή τον ΚτΈ υπό την
επίβλεψη του κυρίου ή φορέα
εκμετάλλευσης του δικτύου

• Σε κάθε περίπτωση η ΑΑ, ο ΑΦ ή ο
ΚτΕ προκαταβάλλει στον κύριο ή
φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου
τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών,
η οποία επίσης βαρύνει τις πιστώσεις
του υπό εκτέλεση έργου, βάσει του
Π/Υ που συντάσσεται από τον φορέα
εκμετάλλευσης ή τον κύριο του
δικτύου



Περίπτωση μη σύνταξης Π/Υ από τον Φορέα εκμετάλλευσης 

• Η ΑΑ, ο ΑΦ ή ο ΚτΕ δύναται να συντάξει Π/Υ και να προκαταβάλλει
το ποσό, οπότε ο κύριος ή ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται
αμελλητί να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών.

➢οριστικό δικαιολογητικό της δαπάνης αποτελεί
➢για μεν την προκαταβολή ο εγκεκριμένος Π/Υ,

➢για δε την τελική εξόφληση ο συντασσόμενος απολογισμός που συνοδεύεται από
αναλυτικά στοιχεία κόστους, τα οποία κατ` ελάχιστον περιλαμβάνουν
➢τις συναφθείσες συμβάσεις,

➢τα τιμολόγια των αναδόχων,

➢των υπεργολάβων,

➢των προμηθευτών και τις επιμετρήσεις,

οπότε και επιστρέφεται ή αποδίδεται ανάλογα η διαφορά που προκύπτει



Ενημέρωση των υποψηφίων και των

προσφερόντων (Άρ. 70) (Ισχύς από : 1/09/21)



Προστίθεται Νέα παρ. 4 

Υποχρέωση των ΑΑ να
αναρτούν στην ιστοσελίδα
τους, για διάστημα
τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημερών πριν από τη
διενέργεια διαγωνισμού έργου,
τη μελέτη κατασκευής του
έργου,

• εφόσον η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης έργου >
1.000.000 ευρώ

Αιτ. Έκθ.:

• δίνεται η δυνατότητα στους
υποψηφίους του διαγωνισμού να έχουν
επαρκή χρόνο να μελετήσουν το έργο
και να αποφασίσουν αν θα
συμμετάσχουν ή να διατυπώσουν πριν
τη συμμετοχή τους τις απόψεις τους.



Εγγυήσεις (Άρ. 72 (Βιβλίο Ι) και Άρ. 302

(Βιβλίο ΙΙ)) (Ισχύς από : 1/06/21)



παρ. 1 (Εισάγεται νέα διάταξη)

• Στις διαδικασίες ανάθεσης που
διενεργούνται ηλεκτρονικά, απαιτείται
πλην των εγγυήσεων συμμετοχής που
εκδίδονται ηλεκτρονικά :

η προσκόμιση των πρωτότυπων
εγγυήσεων
 το αργότερο πριν από την ορισθείσα, στα

έγγραφα της σύμβασης, ημερομηνία
αποσφράγισης των προφορών

οι δε προσφορές που δεν θα πληρούν την
ως άνω απαίτηση, δεν αποσφραγίζονται
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προβλέπεται για τις
εγγυητικές συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, οι
προσφέροντες να
«προσκομίζουν» ΥΔ στην
οποία θα δηλώνεται ότι το
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
συμπεριλαμβάνεται στο
φάκελο της προσφοράς
τους



Εισάγονται νέοι λόγοι κατάπτωσης Εγγυητικής (παρ. 2)

• Στην περίπτωση που ο Ο.Φ. υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια
της περ. 47 της παρ. 1 του άρθρου 2,

• συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, (άρ. 73 & 74) ή

• δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρ. 75, 76 & 77)

• Αιτ. Έκθ. : Στόχος η αποτροπή της υποβολής προδήλως ακατάλληλων
προσφορών από ΟΦ. που επιδιώκουν

• απλώς να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία ανάθεσης ΔΣ, αλλά και

• στις προσφορές των υπολοίπων συμμετεχόντων



Τροποποίηση της παρ. 4 (Αιτ. Έκθ.)

• Αλλαγή της βάσης υπολογισμού των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.

• Ειδικότερα, ως προτεινόμενη βάση
υπολογισμού θεωρείται πλέον η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης δηλαδή

• ο αρχικός προϋπολογισμός αντί της συμβατικής
αξίας που προβλέπεται στις προϋφιστάμενες
διατάξεις, καθώς και

• η αναπροσαρμογή του ποσοστού των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, στις συμβάσεις
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σε 4%
(αντί του προϊσχύοντος 5%)

• Διάταξη που στοχεύει στην
αντιμετώπιση των πολύ
μεγάλων εκπτώσεων που
προσφέρονται στους
διαγωνισμούς ΔΕ, οι οποίες
συμπαρασύρουν σε χαμηλό
επίπεδο και το ύψος της
σχετικής εγγύησης καλής
εκτέλεσης



Νέα εγγύηση για τις ΔΣ έργων (παρ. 9) 

«Εγγύηση πρόσθετου χρόνου εγγύησης»

Μπορούν να την ζητούν οι ΑΑ, πριν από την υπογραφή του
συμφωνητικού,

• στην περίπτωση που η παροχή πρόσθετου χρόνου εγγύησης
συνιστά κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.

• «Η ρύθμιση αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων

πλημμελούς εκτέλεσής τους». (Αιτ. Έκθ.)



«Εγγύηση καλής λειτουργίας» (παρ. 10)

Πλέον

Καθορισμός του ανώτατου
ύψους της

➢ < 5% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης

Πρότερο καθεστώς 

• το ύψος της καθοριζόταν στα 
έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό 
ποσό)



Λόγοι αποκλεισμού (Άρ. 73 (Βιβλίο Ι) και

Άρ. 305 (Βιβλίο ΙΙ) (Ισχύς από : 1/06/21)



Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (ΕΠΔΦ)

➢Οµογενοποίηση και Προτυποποίηση
του συνόλου των πιστοποιητικών

➢οι ΑΑ / ΑΦ οφείλουν εφεξής να
αποδέχονται το ΕΠΔΦ για την
απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται
με τη φερεγγυότητα των οικονομικών
φορέων, κατά τις διατάξεις του άρ. 73
παρ. 4 περ. β

➢Το ΕΠΔΦ που αφορά στα Νοµικά &
Φυσικά Πρόσωπα θα εκδίδεται, πλέον
από τα κατά τόπους, αρµόδια
Δικαστήρια της Χώρας, σύµφωνα µε
τα σχετικά υποδείγµατα

2440/22-04-21 έγγρ. ΕΑΑΔΗΣΥ :

• αποκαθιστά τις στρεβλώσεις και συμβάλλει

στη μείωση των διοικητικών βαρών

➢συμβάλλει και στην ασφαλή καταχώρηση

των σχετικών αποδεικτικών μέσων στο

Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών,

που τηρείται στην πλατφόρμα eCertis της

ΕΕ

➢στην οποία η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει την αρμοδιότητα

και μεριμνά, (άρ. 81 του ν. 4412/2016, για τη

διαρκή επικαιροποίηση των σχετικών

καταχωρήσεων και πληροφοριών, προς τον

σκοπό της διευκόλυνσης της διασυνοριακής

υποβολής προσφορών)



Επιτροπή διαπίστωσης επάρκειας ή μη των

επανορθωτικών μέτρων

• Η Επιτροπή ενεργεί ως γνωμοδοτικό όργανο της ΑΑ,
διατυπώνοντας σύμφωνη γνώμη.

• Η εν λόγω γνωμοδότηση δεσμεύει την ΑΑ, με την έννοια ότι
• Αυτή δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που

της υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση, ενώ, σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση της γνώμης η αναθέτουσα
αρχή υποχρεούται να απορρίψει την προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.



Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από ΔΣ
(Άρ. 74 (Βιβλίο Ι) και

Άρ. 306 (Βιβλίο ΙΙ) (Ισχύς από : 1/06/21)



Δυνατότητα επιβολής κύρωσης

➢Οριζόντιου αποκλεισμού από μελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
➢σε κεντρικό επίπεδο και

➢για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

• Ελλείψει σχετικής μεταβατικής διάταξης, η υφιστάμενη
διαδικασία οριζόντιου αποκλεισμού καταργείται από την έναρξη
ισχύος του σχεδίου νόμου

• ΣΗΜ. : Το άρθρο 74 δεν έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα



Θεσμοθετείται

• η θέσπιση ενός οριζόντιου συστήματος αποκλεισμού κι ενός μητρώου
αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων,

• οι λεπτομέρειες εφαρμογής του οποίου προβλέπεται ότι θα καθοριστούν με ΠΔ
(παρ. 1-2, 4) και, αφετέρου, η σύσταση μητρώων πληροφοριακού χαρακτήρα
(παρ. 3 και 4),

• στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι ΑΑ και στα οποία θα καταχωρίζονται
στοιχεία τα οποία άπτονται
➢της επαγγελματικής αξιοπιστίας, καθώς και

➢της εκτέλεσης προηγούμενων ΔΣ,

➢οι λεπτομέρειες εφαρμογής των οποίων, προβλέπεται, ομοίως, ότι θα καθοριστούν
με ΠΔ



Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ

Έργων & Μελετών (Άρ. 76 & 77) (Ισχύς από :

1/06/21)



Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ Έργων & 
Μελετών

ΠΔ 71/2019

• διακριτική ευχέρεια στην ΑΑ να
θέσει τις κατάλληλες απαιτήσεις
τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, καθώς και οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας,
με βάση το αντικείμενο και τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά της
εκάστοτε σύμβασης, τηρώντας σε
κάθε περίπτωση την αρχή της
αναλογικότητας

Άρ. 75 Ν. 4412/2016

έχουν ενσωματωθεί

• οι αντίστοιχες διατάξεις της
ΚΟ 24/20214 όσο και

• οι διατάξεις του άρ. 119 του
Ν. 4472/2017 και του

• άρθρου 26 του π.δ/τος
71/2019



Απαλοιφή δυνατότητας πρόσθετων απαιτήσεων

• Απαλείφεται η δυνατότητα (παρ. 2)

• να τεθούν στην Διακήρυξη πρόσθετες,
πέραν των παρ. 4 και 5 του άρθρου 75
του νόμου, απαιτήσεις, όσο και ως
προς την τεχνική και χρηματοοικονομική
επάρκεια (σε σχέση με την κατάταξη σε
τάξεις του Μητρώου),

• με απόφαση του ΥΠΟΜΕ,

• κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΑΑ και

• προηγούμενης γνώμης του ΤΣΔΕ της ΓΓΥ

• Αναστολή ισχύος του

άρθρου 64 του π.δ.

71/2019 «ΜΗ.Τ.Ε.» από

την 1η /01/2021 έως την

2024



Δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης ΔΣ 
Έργων & Μελετών (πρόβλεψη Άρ. 119 του ν. 4472/2017)

Διατηρείται η παρ. 4, σύμφωνα με

την οποία δίνεται η

➢δυνατότητα σε ο.φ. συμμετοχής

σε διαδικασίες ανάθεσης ΔΣ

έργων, ανεξαρτήτως της

εγγραφής και της κατάταξής τους

σε συγκεκριμένες τάξεις των

μητρώων του ΠΔ 71/2019,

εφόσον

➢αποδεικνύουν ότι

εκπληρώνουν τα

κριτήρια επιλογής του

άρθρου 75 - όπως αυτά

ορίζονται από την ΑΑ στα

έγγραφα της σύμβασης.



Απαλοιφή απαίτησης κτήσης εμπειρίας
περ. δ της παρ. 2 Άρ. 77 (Μελετών)

• Απαλείφεται η απαίτηση, σύμφωνα με την οποία οι Ο.Φ. για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών
επίβλεψης έργου, έπρεπε

• «να διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης
κατηγορίας, με το έργο, του οποίου η επίβλεψη αποτελεί αντικείμενο της υπό ανάθεσης
σύμβασης

• ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

• σε αναλογία με τις ιδιαιτερότητες του προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται από την
ομάδα επίβλεψης, (μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή έργων της
αντίστοιχης, με το προς επίβλεψη έργο, κατηγορίας, -

• είτε από Πιστοποιητικά & έγγραφα

• είτε από την εγγραφή του στην αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μ.Ε.Κ.»



Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Άρ. 78)

(Ισχύς από : 1/06/21)



Αιτ. Έκθ. 

• Πρόβλεψη αντικατάστασης του φορέα, στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, να γίνεται κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης από την ΑΑ προς τον Ο.Φ., εντός 15 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής
πρόσκλησης και για μία μόνο φορά, για κάθε τρίτο, στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας
διαδικασίας ανάθεσης.»



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης– Άρ. 79
(Ισχύς από : 1/06/21)



Καταργείται η χρήση του ΤΕΥΔ

• (α) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων,

• Εφεξής, χρησιμοποιείται το ΕΕΕΣ σε όλες τις διαδικασίες
ανάθεσης, ανεξαρτήτως ποσού,

• πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328
(αντικατάσταση παρ. 1 και κατάργηση των παρ. 2 και 4)
➢για τις συμβάσεις κάτω των ορίων σε σχέση με τους λόγους

αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής



Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης– Άρ. 79Α (Ισχύς από : 1/06/21)



Αντικατάσταση παρ. 4 

• επιτρέπεται η σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ και, άρα,

• και της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, σε όλο το διάστημα
κατά το οποίο μπορούν αυτές να υποβάλλονται, ενώ, παράλληλα,

➢προβλέπεται η δυνατότητα απόσυρσης και επανυποβολής της
προσφοράς με επικαιροποιημένο ΕΕΕΣ, σε περίπτωση κατά την
οποία μεσολαβήσουν μεταβολές στα δηλωθέντα με το ΕΕΕΣ
μεταξύ του χρόνο υποβολής του και της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής



Δυνατότητα απόσυρσης προσφοράς χωρίς να
απαιτείται απόφαση της ΑΑ

• είχαν τεθεί με τις ΥΑ του
ΕΣΗΔΗΣ (ΥΑ
56902/215/2017 και ΚΥΑ
Αριθμ. 117384/2017

• τίθεται προς διευκόλυνση

της διαδικασίας και άρση

γραφειοκρατικών

εμποδίων

• Επαναφέρεται το αυτονόητο δικαίωμα
του Ο.Φ. να αποσύρει την προσφορά
του

➢οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία
λήξης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής.

Πρότερο καθεστώς :

Στην πράξη καθίστατο δυσχερές, καθώς

▪ απαιτείτο η προηγούμενη έγκριση της
ΑΑ, (πολλές φορές δεν ήταν δυνατόν
να ληφθεί εγκαίρως πριν τον χρόνο
λήξης υποβολής προσφοράς)



Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων– Άρ. 86
(Ισχύς από : 1/06/21)



παρ. 12

• Η ΑΑ δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να αποκλίνει από
τα μη υποχρεωτικά κριτήρια, μετά από γνώμη του ΤΣΚ της ΓΓΥ
του ΥΠΟΜΕ



παρ. 13
• εισάγεται νέος τύπος , σε αντικατάσταση του ισχύοντος, ως προς τη

βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών στις διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης εκπόνησης Μελετών και ΠΤΛΕΥ

• Ο νέος τύπος αποσυνδέεται πλήρως από την προεκτιμώμενη αμοιβή
της μελέτης, η οποία αφαιρείται από τον παρονομαστή του κλάσματος.
Ειδικότερα ο νέος τύπος είναι ο ακόλουθος:

ΒΟΠι=(120*ε) / (20+ε)

σε αντικατάσταση του ισχύοντος

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ)



Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – άρ. 88
(Ισχύς από : 1/06/21)



Τροποποίηση αποκλειστικής προθεσμίας – παρ. 1

• Τροποποίηση αποκλειστικής προθεσμίας στον προσφέροντα να
παράσχει εξηγήσεις για την ΑΧΠ, από 10 ημερολογιακές σε 10
εργάσιμες



Χαρακτηρισμός μίας προσφοράς ως ΑΧΠ

• Εισάγεται νομοθετικό
τεκμήριο για τον
χαρακτηρισμό μίας
προσφοράς ως ΑΧΠ

➢Δυνατότητα ΑΑ περί κρίσης προσφορών
ως ΑΧΠ

• Πλέον Τίθεται ενδεικτικό κατώφλι ποσοστού
έκπτωσης με απόκλιση > 10% από τον μ.ό. του
συνόλου των προσφορών

• η υπέρβαση του κατωφλίου οδηγεί σε
αυτόματη απόρριψη των προσφορών που το
υπερβαίνουν, αλλά

➢ώστε να ήθελε ευλόγως θεωρηθεί ότι κατ’
αρχήν προκύπτει ένδειξη περί ΑΧΠ, η οποία
χρήζει αιτιολόγησης

➢Δυνατότητα ΑΑ περί κρίσης και για προσφορές
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το όριο
του 10%



Εξουσιοδότηση στους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς

• ανά είδος σύμβασης, να ορίζουν, με ΥΑ,

• τη μέθοδο, τους όρους και τα ειδικότερα ζητήματα, δυνάμει των οποίων μία
προσφορά κρίνεται ως ΑΧΠ, καθώς και

• τον τρόπο σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ΑΧΠ με συναφείς
μηχανισμούς καταγραφής και παρατηρητήρια τιμών καθώς και

• κριτήρια βάσει των οποίων η ΑΑ μπορεί να αποκλίνει από τα αναφερόμενα
σε αυτές



Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών 
και δικαιολογητικών – άρ. 102 (άρ. 310 Βιβλ. ΙΙ)



Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών – άρ. 102 (άρ. 310 Βιβλ. ΙΙ)

• τόσο η ΑΑ κατά τη διενέργεια της διαδικασίας και κατά τη λήψη των
αποφάσεών της, όσο και οι προσφέροντες κατά τη σύνταξη των
προσφορών τους, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά τους όρους της
διακήρυξης.

• Η παραβίαση εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της διακήρυξης
συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφοράς του

• Έτσι, ο αποκλεισμός του υποψήφιου, η προσφορά του οποίου δεν είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, είναι υποχρεωτικός για την ΑΑ, η
οποία δρα κατά δεσμία αρμοδιότητα χωρίς να καταλείπεται σε αυτήν
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας



Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών & δικαιολογητικών

• ασάφειες της διακηρύξεως δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις βάρος των
διαγωνιζομένων και δεν είναι νόμιμος ο αποκλεισμός υποψηφίου για
λόγους που οφείλονται σε ασάφεια της διακήρυξη

• έχει κριθεί ότι η ΑΑ δύναται να λάβει υπ’ όψιν δικαιολογητικό που
κατατίθεται επ’ ευκαιρία άσκησης ένστασης ή προσφυγής, εφόσον το
αρχικώς υποβληθέν ήταν ελλιπές, εξαιτίας σφάλματος εκ παραδρομής,
που δεν οφειλόταν στον υποψήφιο, αλλά στη δημόσια αρχή που το
εξέδωσε ενώ

• πλημμέλειες σε προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν οδηγούν κατ’
ανάγκη σε αποκλεισμό υποψηφίου



Μεταστροφή της νομοθεσίας (ΚΟ 24/2014)

Κάμψη της αρχής της τυπικότητας, προκειμένου να αποφεύγεται ο
αποκλεισμός διαγωνιζομένων για επουσιώδεις ή ακόμα και ασήμαντες
παραλείψεις, πρακτική η οποία στην πραγματικότητα βλάπτει την
ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού

• Πλέον, το αίτημα για συμπλήρωση των δικαιολογητικών που χρήζουν τέτοιας δεν
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΑΑ, αλλά

• αυτή είναι υποχρεωμένη να καλέσει προς συμπλήρωση το διαγωνιζόμενο, πριν
οδηγηθεί στον αποκλεισμό του

• Πλέον με τη νέα διάταξη της οδηγίας υιοθετείται η δυνατότητα διόρθωσης
ελλιπών ή λανθασμένων πληροφοριών ή συμπλήρωσης εγγράφων που
λείπουν, εντός εύλογης προθεσμίας

• 10 ημέρες < τιθέμενη εκ του νόμου προθεσμία < 20 ημέρες (άρθρο 102 Ν.4412/2016, όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν.4782/2021)

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-102-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF/


Με τη νέα διατύπωση του άρθρου 102

Η ΑΑ δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να:

➢μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του

δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία

ανάθεσης της σύμβασης και

➢η αίτηση αυτή, της ΑΑ, να αφορά στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της

προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την

προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. (Αιτιολογική

Έκθεση του νόμου)



Σημεία προσοχής στις Διακηρύξεις (Νομολογία)

• Τροποποιήσεις ουσιωδών όρων της διακήρυξης
• Συνιστάται στις ΑΑ, αν έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τον ουσιώδη ή μη

χαρακτήρα μιας τέτοιας τροποποίησης να τηρούν εκ νέου τις ίδιες με την αρχική
διακήρυξη διατυπώσεις δημοσιότητας και για την τροποποίησή της (ΕΑΑΔΗΣΥ
4365/20.10.2014 (Οδηγία 4)

• Νόμιμη η διόρθωση διακήρυξης από την ΑΑ, χωρίς την παράταση της προθεσμίας του
διαγωνισμού (ΑΕΠΠ Απόφαση 862/2019, 863/2019, 864/2019)

• Μη πρόβλεψη υποχρεωτικού λόγου αποκλεισμού στη διακήρυξη

• Η Ι.Κ.Ε. όφειλε να υποβάλει τις ΥΔ καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό του Σ.ΕΠ.Ε.
παρά το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν στη διακήρυξη, αφού η συνδρομή ή μη του
ως άνω λόγου αποκλεισμού πρέπει να ελέγχεται υποχρεωτικά, βάσει του άρθρου 73,
από την ΑΑ (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ' Πράξη 97/2019, 98/2019)

•

https://4412.gr/blog/laws/305000/
https://4412.gr/blog/laws/305003/
https://4412.gr/blog/laws/305006/
https://4412.gr/blog/laws/306630/
https://4412.gr/blog/laws/306641/


Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Άρ. 103

(Ισχύς από : 1/06/21)



παρ. 1

Μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ως τρόπος υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, η
ηλεκτρονική υποβολή τους, μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ

➢άρθρα 36 και 118

➢υποχρεωτική χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ σε συμβάσεις <
30.000 €.

Αποστολή της πρόσκλησης

• «ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται
η ακρίβειά τους.» (παρ. 13 του
άρθρου 80)



παρ. 2

Διευκρινίσεις & Συμπληρώσεις

• επανέρχεται η υποχρέωση της ΑΑ
να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο
τόσο προς παροχή διευκρινίσεων
επί των ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, όσο και προς
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών,

• (είχε καταργηθεί με την τροποποίηση
του ν 4605/2019)

Αιτ. Έκθ.

• Σκοπός της τροποποίησης είναι η
αποφυγή αδικαιολόγητων
αποκλεισμών των οικονομικών
φορέων από τις διαδικασίες ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για τυπικούς
λόγους που οφείλονται

• στην ελλιπή ή

• μη τυπικώς προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών του άρθρου 103,
αλλά

• όχι στην πραγματική συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού του ΟΦ από τη
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης



παρ. 3,4,5

Επιπτώσεις - μετά και τη δοθείσα
παράταση για την υποβολή
διευκρινίσεων-συμπλήρωσης-

• της υποβολής πλαστών,
απατηλών ή ανακριβών
δηλώσεων, και, σε κάθε
περίπτωση,

• της αδυναμίας απόδειξης της
➢μη ύπαρξης λόγου αποκλεισμού ή

➢της πλήρωσης των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής από τον
προσωρινό ανάδοχο.

➢Απόρριψη της προσφοράς
του προσωρινού αναδόχου,

➢Κατάπτωση της εγγυητικής
συμμετοχής του και

➢Συνέχιση της διαδικασίας
κατακύρωσης με τους
επόμενους κατά σειρά
κατάταξης προσφέροντες



Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς

μεταβολές – Άρ. 104 (Ισχύς από : 1/06/21)



Ορίζεται ρητά ότι το δικαίωμα

• Οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής κρίνονται κατά την
υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς,

➢μόνο με την υποβολή του ΕΕΕΣ,δηλ.

➢χωρίς να απαιτείται πλέον η υποβολή
αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80
που να καλύπτουν και το χρονικό
διάστημα της υποβολής προσφοράς ή
της αίτησης συμμετοχής,

➢όπως προβλεπόταν στην προϊσχύουσα
μορφή του άρθρου

➢ Άρα η ΑΑ μπορεί να αρκείται στο

στάδιο υποβολής προσφοράς –

αιτήσεως συμετοχής, σε όσα

δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ

• οι προσφέροντες –συμμετέχοντες θα
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
της διακήρυξης (όσον αφορά τη μη
ύπαρξη λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής) σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας,



Μη υποχρέωση σχετικής επαλήθευσης

Συνεπώς (προκύπτει ρητά)

• η ΑΑ δεν υποχρεούται να

προβεί στη σχετική

επαλήθευση σε όλα τα

αναφερόμενα χρονικά σημεία,

Εξάλλου (παρ. 6 άρ. 73)

• Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,

οι ΑΑ αποκλείουν ή μπορεί να

αποκλείουν έναν οικονομικό

φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε

κατά τη διαδικασία, σε κάποια από

τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού



Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ

• Η ρύθμιση κινείται στην ορθή κατεύθυνση, καθώς

➢απλοποιεί τη διαδικασία απόδειξης των όρων συμμετοχής κατά τον
χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

➢μειώνει τα διοικητικά βάρη και τις γραφειοκρατικές εμπλοκές που
οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, όπως
➢της αδυναμίας έκδοσης από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στο στάδιο της

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,

➢πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να
καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής



Τροποποίηση χρονικού σημείου ενημέρωσης της ΑΑ 
για την επέλευση οψιγενών μεταβολών 

Νέο καταληκτικό σημείο

Η ημερομηνία σύναψης της
σύμβασης,

Προτέρα διάταξη

Η ημερομηνία της ειδοποίησης
για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης



Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης– Άρ. 105

(Ισχύς από : 1/06/21)



Τροποποίηση χρόνου, κατά το οποίο τεκμαίρεται ότι επήλθε η 
σύναψη της σύμβασης 

Νέα διάταξη

πλέον η Σύμβαση συνάπτεται με
την κοινοποίηση της ειδικής
πρόσκλησης στον προσωρινό
ανάδοχο για την υπογραφή του
συμφωνητικού,

Προτέρα διάταξη

η Σύμβαση συνάπτεται με την
κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης



Ματαίωση διαγωνισμού – Άρ. 106 (Βιβλίου Ι) και άρθρο

317 (Βιβλίου ΙΙ)



• α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της
διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 3,

• β) αν οι οικονομικές και τεχνικές
παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΑΑ

• γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι
δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης

• δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί
ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη,

• ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος
προσφορών,

• στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως,
δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης ΔΣ μπορεί να 

λάβει χώρα 



Τροποποίηση παρ. 5

Νέα διάταξη

• Η ΑΑ έχει το δικαίωμα να
αποφασίσει :

• παράλληλα με τη ματαίωση της
διαδικασίας ανάθεσης
σύμβασης, και

• την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας
σύναψης

➢χωρίς να προηγηθεί γνώμη
του αρμοδίου οργάνου

Προτέρα διάταξη

• απαιτείται η προηγούμενη
γνώμη του αρμοδίου οργάνου



Νομολογία για ματαίωση διαγωνισμού – Άρ. 106



Περιπτωσιολογία α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της 

διαδικασίας ανάθεσης 

194/2011 ΣΤΕ

• «Από την στιγμή δε που ένας

όρος έχει τεθεί επί ποινή

αποκλεισμού, οποιοσδήποτε

διαγωνιζόμενος μπορεί νομίμως

να επικαλεσθεί την παράβασή του

για να επιδιώξει τον αποκλεισμό

των λοιπών διαγωνιζομένων»

1899/2007 ΣΤΕ

• «Ως προς το ζήτημα της εμπειρίας

των διαγωνιζομένων η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να

επανέλθει και να το επανεξετάσει

και αυτεπαγγέλτως, ανακαλώντας

προηγούμενη κρίση της»



Περιπτωσιολογία β’) οι παράμετροι άλλαξαν ουσιωδώς

651/2010 ΣΤΕ

• Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του

ν. 3263/2004 παρέχεται στην Διοίκηση

ευρεία διακριτική ευχέρεια για την

ανάκληση διακηρύξεων διαγωνισμών

δημοσίων έργων, εάν η σύμβαση δεν

έχει συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο

ότι δεν πρόκειται να συναφθεί εντός

δωδεκαμήνου ή δεκαοκταμήνου από

την ημερομηνία δημοσιεύσεως της

διακηρύξεως

4408/2013 ΣΤΕ

• Η ΑΑ έχει διακριτική ευχέρεια να

προβεί στην Ανάκληση της

διακηρύξεως διαγωνισμού και

προκήρυξης νέου (συνεκτιμά τη φύση

και τη σπουδαιότητα του έργου, την

ύπαρξη πηγών χρηματοδοτήσεως

αυτού και τους περιορισμούς

διαθέσεώς τους)

• Δεν είναι επιτρεπτή η διενέργεια

διαγωνισμού με μόνη την

πιθανολόγηση ότι θα εξασφαλισθεί στο

μέλλον η χρηματοδότηση του έργου



Περιπτωσιολογία β’) οι παράμετροι άλλαξαν ουσιωδώς

• 4146/2012 ΣΤΕ

• Σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού του προϋπολογισμού του
έργου, νομίμως ανακαλείται η διακήρυξη και ακολουθεί προκήρυξη
νέου διαγωνισμού με την αντίστοιχη τροποποίηση της διακήρυξης
και των συμβατικών τευχών. Πριν από την απόφαση ανάκλησης και
επαναδημοπράτησης του έργου, δεν έπρεπε να είχε εκδοθεί
γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοπρασίας. Η ανάκληση εχώρησε
εντός ευλόγου χρόνου και δεν υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής
εξουσίας της αναθέτουσας αρχής ούτε καταργεί τον ανταγωνισμό.
Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.



Περιπτωσιολογία δ’) μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

659/2007 ΣΤΕ

• Πλημμελώς αιτιολογημένη
η απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής
στην ένδικη υπόθεση, διότι
περιορίζεται στη γενική και
αόριστη διαπίστωση ότι η
έκπτωση του 28,28% δεν
θεωρείται συμφέρουσα με
το Δήμο, χωρίς αναφορά
των λόγων για τους
οποίους το έργο κρίνεται
οικονομικά μη
ικανοποιητικό για το Δήμο

764/2010 ΣΤΕ

• Το αποτέλεσμα του επιδίκου
διαγωνισμού δεν εγκρίθηκε και για το
λόγο ότι η έκπτωση, που προσέφερε
ο προσωρινός μειοδότης, δεν κρίθηκε
ικανοποιητική, διότι ήταν σημαντικά
μικρότερη των εκπτώσεων, που είχαν
προσφερθεί σε τρεις διαγωνισμούς
για την εκτέλεση παρομοίας φύσεως
έργων σε άλλους Δήμους στην
ευρύτερη περιοχή.

• Η πράξη αυτή είναι αιτιολογημένη



Περιπτωσιολογία δ’) μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

• 1144/2010 ΣΤΕ (ΑΝΑΣΤ)

• Η κρίση ότι η οικονομική προσφορά του τελικού
μειοδότη δεν ήταν ικανοποιητική για τον κύριο του
έργου, δεν είναι νομίμως και επαρκώς
αιτιολογημένη, όπως επιβάλλεται από το νόμο αλλά και
της χρηστής διοικήσεως προκειμένου να καταστεί
δυνατός ο έλεγχός της από τον ακυρωτικό δικαστή.

➢Και τούτο διότι δεν τεκμηριώνεται με την παράθεση
συγκεκριμένων στοιχείων, όπως, για παράδειγμα,
συγκριτικών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό
εκπτώσεως που επιτεύχθηκε σε διαγωνισμούς για
την ανάθεση άλλων ομοειδών έργων (βλ. ΕΑ
1367/2009, πρβλ. επίσης ΕΑ 1282/2009, 989/2006
κ.ά.).

• δεν αρκεί, για να
αιτιολογήσει την κρίση ότι
δεν ήταν ικανοποιητική η
οικονομική προσφορά του
τελικού μειοδότη, μόνο το
χαμηλό ποσοστό της
προσφερθείσας
εκπτώσεως, το οποίο
ενδέχεται, κατά περίπτωση,
να συναρτάται με το ύψος
της προϋπολογισθείσας
δαπάνης (βλ. ΣτΕ
766/2010, ΕΑ 1367/2009).



Μη ύπαρξη δυνατότητας ματαίωσης (ΑΕΠΠ 79 & 81 /2020)

Ο διαγωνισμός για το επίμαχο τμήμα 2 μη νομίμως κηρύχθηκε
άγονος, καθόσον :

➢μη νομίμως απορρίφθηκαν οι προσφορές αμφότερων των
προσφευγόντων,

➢παράλληλα σημειώνεται ότι στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016
ορίζονται αυστηρά οι λόγοι ματαίωσης διαγωνιστικής διαδικασίας και
τούτο διότι οποιοδήποτε σφάλμα σε διαγωνιστική διαδικασία δεν
παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ματαιώνουν
κάθε φορά τη διαδικασία ανάθεσης μίας σύμβασης

https://4412.gr/blog/laws/353879/


Λόγοι ματαίωσης (ΑΕΠΠ 232/2020)

• Δεν προβλέπεται κάποιο συγκεκριμένο
χρονικό σημείο πέραν του οποίου δεν
είναι δυνατή η επίκληση της ουσιώδους
αλλαγής ή της συνδρομής άλλων λόγων
δημοσίου συμφέροντος (περίπτωση (στ’)
της παραγράφου 2

• δεδομένου ότι η απόφαση οριστικής
κατακύρωσης δεν έχει κοινοποιηθεί στην
προσφεύγουσα κοινοπραξία, προκύπτει
ότι δεν έχουν ακόμη επέλθει τα έννομα
αποτελέσματά της

• αν και η απόφαση κατακύρωσης
αποτελεί αναμφίβολα εκτελεστή πράξη
και, αν και η πράξη με αριθμό
914/21.10.2019 του Ε’ Κλιμ. Ε’ ΕλΣυν
πράγματι δεν μπορεί πλέον να
ανακληθεί, ωστόσο,

• ο ΑΦ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει,
εφόσον συντρέχει κάποιος από τους
λόγους που προβλέπονται στο άρθρο
317 και

• υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι θα
τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο
ίδιο άρθρο (διατύπωση γνώμης
αρμοδίου οργάνου και ειδική αιτιολογία).

https://4412.gr/blog/laws/353879/


ΑΕΠΠ 232/2020

Αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτήσει

• η συσταθείσα από τον ΑΦ

Επιτροπή ήταν η μόνη αρμόδια

να γνωμοδοτήσει για τη ματαίωση

της διαγωνιστικής διαδικασίας

• δεν προκύπτει η στοιχειοθέτηση
της αρμοδιότητας του Γενικού
Διευθυντή να γνωμοδοτήσει στο
αποφαινόμενο όργανο για τη
ματαίωση του διαγωνισμού,

• ακόμη και αν οι λόγοι
ματαίωσης άπτονται της
σκοπιμότητας του έργου.

Δυνητικοί λόγοι ματαίωσης

• οι δυνητικοί λόγοι ματαίωσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίοι
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 317
είναι εφαρμοστέοι σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας ανάθεσης,

• χωρίς να εξαιρείται το στάδιο μεταξύ
οριστικής κατακύρωσης και σύναψης της
σύμβασης.

➢θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου, ήτοι η
συνδρομή ενός εκ των περιοριστικώς
απαριθμούμενων λόγων ματαίωσης, η γνώμη
του αρμοδίου οργάνου και η ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση


