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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
         Αθήνα,      24-10-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 102080 - 24-10-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Email

: Κάνιγγος 20, Αθήνα
: 106 77
: Τσαγκούρου Σταματίνα
: stsagourou@mindev.gov.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 

9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1.       Τις διατάξεις:

1.1 Της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με την οποία χορηγείται νομοθετική 

εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας (Α΄ 147).

1.2 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)].

1.3 Του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

1.4 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

1.5 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).

1.6 Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» (Α’ 59).

1.7 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 

63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
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1.8 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

1.9 Του π.δ.  5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

2.       Την υπ’  αρ. 49341-19/05/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 

επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους», όπως 

τροποποιήθηκε με τις με αρ. 15739-14/02/2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 119) και αρ. 35498/05.04.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 294) 

όμοιες.

3.         Την υπό στοιχεία Γ14/2022 σύμφωνη  γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

4.        Την υπ’ αρ. 94478-03/10/2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της 

παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Αντικείμενο Επιτροπής

Αντικείμενο της Επιτροπής, που συστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, είναι η 

γνωμοδότηση επί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οικονομικοί φορείς, που 

εμπίπτουν σε μια από τις καταστάσεις της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποδείξουν την αξιοπιστία τους, μολονότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού.

Άρθρο 2

Διαδικασία αποστολής σχεδίου απόφασης για γνωμοδότηση

1. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 1 το σχέδιο της απόφασής της                   

περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών 

μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

2. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία 

αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr. Στο 

σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφεται το θέμα/ένδειξη: «Προς Επιτροπή Επανορθωτικών Μέτρων 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» καθώς και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει το σχέδιο της απόφασής της 

είναι εκείνη η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ αυτής και 

της Επιτροπής του άρθρου 1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί αλλαγή της διεύθυνσης 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν την αποστολή 

οποιοδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με την υπόθεσή της.

3. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει νέα, πέρα των αρχικά διαβιβαζόμενων, 

συμπληρωματικά με την υπόθεση στοιχεία, στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφεται το 

θέμα/ένδειξη: «Προς Επιτροπή Επανορθωτικών Μέτρων του άρθρου 73 του ν.4412/2016 – 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της υπ΄ αρ. ……… υπόθεσης», με μνεία του αριθμού πρωτοκόλλου της 

υπόθεσης που της έχει γνωστοποιηθεί με μέριμνα της γραμματείας της Επιτροπής.

4. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει νέο σχέδιο απόφασης έπειτα από επιστροφή 

του αρχικού σχεδίου της από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4, στο σχετικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφεται το θέμα/ένδειξη: «Προς Επιτροπή Επανορθωτικών Μέτρων του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 – Επιστροφή της υπ’ αρ. ………. υπόθεσης», με μνεία του αριθμού 

πρωτοκόλλου της υπόθεσης που της έχει γνωστοποιηθεί  με μέριμνα της γραμματείας της Επιτροπής.

Για τις ανάγκες του παρόντος, η συλλογή, επεξεργασία και η αποθήκευση στοιχείων φυσικών προσώπων, 

στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα  γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, και ως προς τον αποκλειστικό σκοπό άσκησης των 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Άρθρο 3

Γνωμοδότηση της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή του άρθρου 1 εξετάζει το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί της 

διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, 

μαζί με το φάκελο με όλα τα στοιχεία που της αποστέλλονται επί της υπόθεσης κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, και εκδίδει τη σύμφωνη γνώμη της εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την 

ηλεκτρονική απόστολή σε αυτήν του σχεδίου της απόφασης. 

2. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να εκδώσει 

απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής.

3. Η πάροδος της προθεσμίας της παρ. 1 αναστέλλεται, σε περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή 

συμπληρωματικά στοιχεία ή και διευκρινίσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου ή των συνοδευτικών αυτού 

στοιχείων, και συνεχίζει από το χρονικό σημείο της αναστολής της, με την παροχή εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής των σχετικών διευκρινίσεων ή και την περιέλευση στην Επιτροπή των στοιχείων που 

ζητήθηκαν. Τα νέα στοιχεία αποστέλλονται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 2. 

4.  Η προθεσμία της παρ. 1 διακόπτεται σε περίπτωση που το σχέδιο απόφασης της αναθέτουσας αρχής 

επιστραφεί από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 και αρχίζει νέα πλήρης 

προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την αποστολή του νέου σχεδίου στην Επιτροπή με την αντίστοιχη 

διαδικασία του άρθρου 2. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποστείλει νέο σχέδιο απόφασης 
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έπειτα από επιστροφή του αρχικού σχεδίου της από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 

άρθρου 4, η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται επί του νέου σχεδίου εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων 

που της έχει προσκομίσει η αναθέτουσα αρχή από την αρχή της διαδικασίας.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις εξέτασης των επανορθωτικών μέτρων 

1. Η Επιτροπή του άρθρου 1 εξετάζει τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για την οποία συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού και εκδίδει 

σύμφωνη γνώμη επί του σχετικού σχεδίου απόφασης που της αποστέλλει μια αναθέτουσα αρχή με τη 

διαδικασία του άρθρου 2.  

2. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα της αναθέτουσας αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης σε απόφαση 

της περί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων, μόνο εφόσον διαβιβάζονται σε αυτήν πλήρη 

όλα τα θεμελιωτικά της απόφασης αυτής στοιχεία.  Για το σκοπό αυτό, η  αναθέτουσα αρχή υποχρεούται  

να συνοδεύει το σχέδιο απόφασής της με όλα εκείνα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που επικαλείται 

για την αιτιολόγηση της απόφασής της, η οποία πρέπει να είναι πλήρης και ειδική.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή, πριν τη σύνταξη και την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην 

Επιτροπή οφείλει να εξετάζει εάν τα επικαλούμενα από τον οικονομικό φορέα ληφθέντα επανορθωτικά 

μέτρα είναι σαφή, συγκεκριμένα, αναλυτικά, αποδείξιμα, ειδικά και επαρκή, στοχεύοντας και 

επιτυγχάνοντας τη θεραπεία του κάθε συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού, και να ενεργεί ως εξής:

α. Όταν τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται ο οικονομικός φορέας αποδεικνύονται με την 

προσκόμιση σχετικών στοιχείων (π.χ. εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης 

προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν την αποστολή 

του σχεδίου απόφασής της στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμιση τους, αν ο 

οικονομικός φορέας δεν τα έχει ήδη προσκομίσει με δική του πρωτοβουλία. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει 

να θέτει προθεσμία, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, στον οικονομικό φορέα για την 

προσκόμιση των αιτούμενων από εκείνον στοιχείων. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 

θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο στην περίπτωση 

που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των στοιχείων, οπότε η αναθέτουσα αρχή  παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

β. Αν τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας  για να αποδείξει την αξιοπιστία του δεν 

κριθούν ως πλήρη από την αναθέτουσα αρχή ή κριθεί ότι χρειάζονται πρόσθετες διευκρινίσεις εκ μέρους 

του αναφορικά με τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε, η αναθέτουσα αρχή, πριν την αποστολή του 

σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών 
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στοιχείων ή και την παροχή σχετικών διευκρινίσεων. Αναφορικά με την προθεσμία προσκόμισης από τον 

οικονομικό φορέα των συμπληρωματικών στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα  στην περ. α της παρ. 2.

γ. Αν ο οικονομικός φορέας ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής για προσκόμιση 

αποδεικτικών μέσων ή και συμπλήρωση στοιχείων/παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 

α΄ και β΄, τότε τα αποδεικτικά μέσα ή και τα πρόσθετα στοιχεία/διευκρινίσεις μνημονεύονται στο σχέδιο 

απόφασης και περιλαμβάνονται στο φάκελο που αποστέλλει η αναθέτουσα αρχή προς την Επιτροπή.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής για προσκόμιση 

αποδεικτικών μέσων ή και συμπλήρωση στοιχείων/παροχή διευκρινίσεων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 

α΄και β΄, τότε η μη ανταπόκριση του οικονομικού φορέα μνημονεύεται στο σχέδιο απόφασης που η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος που συνοδεύει το σχέδιο 

απόφασης απαιτείται να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω στάση του 

οικονομικού φορέα (έγγραφα, σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.λπ.).

δ. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποστέλλει νέα ή συμπληρωματικά, συνοδευτικά του σχεδίου 

απόφασής της στοιχεία:

δα) στην περίπτωση αποστολής νέου σχεδίου της έπειτα από επιστροφή του αρχικού της σχεδίου από 

την Επιτροπή κατά το οριζόμενα στην παρ. 3,

δβ) στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την ίδια την Επιτροπή στο πλαίσιο της δυνατότητας 

υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων προς την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να 

προσκομίζει τα νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία, αμελλητί στην Επιτροπή, ακολουθώντας την αντίστοιχη 

διαδικασία του άρθρου 2.

3.  Εφόσον δεν πληρούνται, με υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, οι προϋποθέσεις περί εξέτασης των 

επανορθωτικών μέτρων του παρόντος και κυρίως η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για πλήρη και 

ειδική αιτιολόγηση του σχεδίου της απόφασής της καθώς και για πληρότητα του φακέλου της υπόθεσης, 

η Επιτροπή επιστρέφει το σχέδιο της απόφασης στην αναθέτουσα αρχή η οποία οφείλει να αποστείλει 

νέο σχέδιο συμμορφούμενη με τα οριζόμενα στην παρ. 2. 

4.  Με την επιφύλαξη της παρ. 5, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται 

ένας οικονομικός φορέας προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά 

την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετέχει. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της 

απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

5.  Στην περίπτωση που κατά την υποβολή, από τον οικονομικό φορέα, του ΕΕΕΣ στη διαγωνιστική 

διαδικασία στην οποία συμμετέχει, δε συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 

αλλά η συνδρομή του προέκυψε, στο πλαίσιο οψιγενών μεταβολών, κατά τη διάρκεια της σχετικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας, τότε τα μέτρα αυτοκάθαρσης που λαμβάνει αυτός, μετά τη συνδρομή του 

σχετικού λόγου αποκλεισμού, και επικαλείται προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, 
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λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και 

εξετάζονται ακολούθως από την Επιτροπή.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις επανεξέτασης επανορθωτικών μέτρων

1.   Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει στο ΕΕΕΣ, που υποβάλει στη διαγωνιστική 

διαδικασία ανάθεσης στην οποία συμμετέχει, ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 1 και της 

παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε 

περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, που έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει 

στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει 

απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

του άρθρου 1,

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την 

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης,

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, έαν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα 

αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει 

το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία 

αυτά ελήφθησαν.

2.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή, έχει ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της επάρκειας των ληφθέντων από 

έναν οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, τότε η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

εκδίδεται χωρίς να απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής, αποκλειστικά και μόνο εφόσον, βάσει 

του περιεχομένου του ΕΕΕΣ που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, διαπιστώνεται από την αναθέτουσα 

αρχή ότι πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. τόσο η προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα 

όσο και η νέα διαδικασία αφορά στη συμμετοχή του ίδιου οικονομικού φορέα, 

β.  τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα 

μέτρα όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας, εμπίπτει στην ίδια κατάσταση για την 

οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος αποκλεισμού,

γ. τόσο στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την οποία έχουν κριθεί ως επαρκή τα 

μέτρα όσο και στη νέα διαδικασία, ο ίδιος οικονομικός φορέας προσκόμισε τα ίδια στοιχεία προκειμένου 

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,

δ. η προγενέστερη υπόθεση επί της οποίας έχουν κριθεί ως επαρκή τα μέτρα αφορά στα ίδια πραγματικά 

περιστατικά με την παρούσα. Σε κάθε περίπτωση τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να ταυτίζονται 

πλήρως με την κατάσταση που θεμελιώνει το λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα.
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3.  Στην περίπτωση που από το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ, που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, διαπιστωθεί 

ότι τα ληφθέντα, από τον οικονομικό φορέα μέτρα, είχαν κριθεί, από την Επιτροπή, ως μη επαρκή τότε:

α. με την επιφύλαξη οριστικής διοικητικής απόφασης ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε 

κατά προηγούμενης απόφασης της αναθέτουσας αρχής που έκρινε ανεπαρκή τα μέτρα αυτοκάθαρσης, η 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής εκδίδεται χωρίς να απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής του 

άρθρου 1, αποκλειστικά και μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται σωρευτικά οι αντίστοιχες 

προϋποθέσεις α έως δ της παρ. 2 

β. αν δεν συντρέχει έστω και μία από τις προϋποθέσεις α έως δ της παρ. 2 τότε ακολουθείται κανονικά η 

διαδικασία του άρθρου 2 και η Επιτροπή εκδίδει υποχρεωτικά νέα γνώμη επί της επάρκειας ή μη των 

ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων βασει του σχεδίου απόφασης που της 

αποστέλλει η αναθέτουσα αρχή,

γ. σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει λάβει πρόσθετα μέτρα 

αυτοκάθαρσης μετά την έκδοση της απόφασης που τα έχει κρίνει, τότε ακολουθείται κανονικά η 

διαδικασία του άρθρου 2 και η Επιτροπή εκδίδει υποχρεωτικά νέα γνώμη επί τη βάσει όλων των μέτρων 

αυτοκάθαρσης που δηλώνει ο οικονομικός φορέας βάσει του σχεδίου απόφασης που της αποστέλλει η 

αναθέτουσα αρχή,

δ. εάν δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ η ημερομηνία λήψης των μέτρων αυτοκάθαρσης, σε 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει σε αυτό ότι έχει λάβει πρόσθετα μέτρα μετά την έκδοση 

της σχετικής απόφασης που τα έκρινε, τότε η αναθέτουσα αρχή ακολουθεί τη διαδικασία της περ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 4 και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οικονομικού φορέα τεκμαίρεται ότι ο 

τελευταίος δεν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης και η σχετική απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής εκδίδεται χωρίς να απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 1.

4. Στις περιπτώσεις που, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, η απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων λαμβάνεται χωρίς να απαιτείται 

γνωμοδότηση της Επιτροπής, η αναθέτουσα αρχή, οφείλει στη σχετική απόφασή της, να μνημονεύει την 

προγενέστερη απόφαση με βάση την οποία κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή τα μέτρα και να αιτιολογεί 

την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος περί μη αποστολής του σχεδίου στην Επιτροπή.

5.  Για την εφαρμογή του παρόντος και στην περίπτωση που στα οικεία πεδία του ΕΕΕΣ δεν επαρκεί ο 

χώρος για να δηλωθούν από τον οικονομικό φορέα τα σχετικά στοιχεία, δύναται να χρησιμοποιηθεί η 

συνοδευτική του ΕΕΕΣ υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 6

Λειτουργία της Επιτροπής

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή και συντονίζει τις εργασίες της. 

2. Μέλος της Επιτροπής που αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρίαση, υποχρεούται να ειδοποιήσει 

εγκαίρως τον Πρόεδρο καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος.
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3. Οι απόψεις της Επιτροπής καταγράφονται σε αναλυτικό πρακτικό γνωμοδότησης και πρέπει να 

είναι σαφείς και αιτιολογημένες. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα και υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. 

4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι μυστικές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να καλεί στις 

συνεδριάσεις εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής ή και του οικονομικού φορέα, για παροχή 

πληροφοριών ή διατύπωση απόψεων σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα, οι οποίοι και αποχωρούν 

πριν από την έναρξη της συζήτησης.

5. Η Επιτροπή, προς διευκόλυνση του έργου της, μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητεί τη συνδρομή 

εξειδικευμένων προσώπων ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε περίπτωσης.

6. Γραμματειακή Υποστήριξη στην Επιτροπή παρέχουν υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΕΑΔΗΣΥ οι 

οποίοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους.

Η Γραμματεία της Επιτροπής, με εντολή του Προέδρου: 

α) φροντίζει για την έγκαιρη πρόσκληση και ενημέρωση των μελών της για τα προς επεξεργασία θέματα 

(ημερήσια διάταξη). Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο 

πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται,

β) αποστέλλει εγκαίρως στα μέλη αντίγραφα των σχετικών κειμένων, 

γ) παρίσταται στις συνεδριάσεις και τηρεί πρακτικά, 

δ) τηρεί πλήρες αρχείο των πρακτικών, των φακέλων υποθέσεων και άλλων εγγράφων της Επιτροπής,

ε) ενημερώνει την ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή για τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης 

του φακέλου της υπόθεσής της αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που της έχει γνωστοποιηθεί, 

στ)αποστέλλει αμελλητί το πρακτικό γνωμοδότησης στην ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή και

ζ) επιστρέφει στην αναθέτουσα αρχή το σχέδιο απόφασής της στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 4.

Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή ως συλλογικό όργανο της διοίκησης λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο κεφάλαιο αυτού, άρθρα 13-15.

Άρθρο 7

Τόπος και Χρόνος των Συνεδριάσεων

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 1 θα πραγματοποιούνται στο κτίριο της ΕΑΔΗΣΥ  

(Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα) σε χώρο που θα οριστεί ειδικά προς τούτο. Η Επιτροπή είναι δυνατό 

να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) κατά τα οριζόμενα στην με αρ. 

429/2020 (Β΄ 850) κοινή υπουργική απόφαση.
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Η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των 

δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης για το έργο της.

Άρθρο 8

Μεταβατική διάταξη

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 49341 - 19/05/2020 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση καταργείται. Όσες υποθέσεις επί των ήδη απεσταλμένων σχεδίων αποφάσεων 

των αναθετουσών αρχών εκκρεμούν ενώπιον της, περιέρχονται στην Επιτροπή που θα συγκροτηθεί 

δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία των σαράντα 

(40) ημερών για την έκδοση γνωμοδότησης εκκινεί εκ νέου με σχετική ενημέρωση έκαστης αναθέτουσας 

αρχής.

Για τη γνωμοδότηση επί των υποθέσεων αυτών καθώς και εκείνων που αφορούν σε διαγωνιστικές 

διαδικασίες που εκκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί 

τα σχέδια των αναθετουσών αρχών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στη με  αρ. 49341 - 19/05/2020 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση. 

Άρθρο 9

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 21η Νοεμβρίου του 2022.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

    
Ο Υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης

Εσωτερική Διανομή:

- - Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

- - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου

- - Γραφείο κ. Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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