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μείωση  αποφασίζεται  από  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία,  ύστερα  από  αίτηση  του 
αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 
εγκριθεί οι επιμετρήσεις.

 β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων 
της  σύμβασης,  κατά  το  άρθρο  132,  μειώνεται  αμέσως  μετά  την  έγκριση  του 
Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής,  σε ποσοστό είκοσι  τοις  εκατό (20%).  Το 
σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως 
μετά  την  έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  και  την  έγκριση  του 
τελικού λογαριασμού του έργου.

 7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις  μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που 
εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 187, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με 
την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. Αν η 
σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριμένα στάδια, μπορεί να ορίζει 
ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο μέρος της εγγύησης, μετά την παρέλευση ορισμένου 
χρόνου ή την ολοκλήρωση τμήματος της σύμβασης.

 8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

 α)  οι  εγγυήσεις  προκαταβολής  επιστρέφονται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 
ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,

 β)  εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά 
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  την  σταδιακή  αποδέσμευσή  τους  απαιτείται 
προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο 
πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Άρθρο 73 - Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)

 1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  όταν  αποδεικνύουν,  με  την  επαλήθευση  που 
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο 
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τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητηκαταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:
(Όπως η φράση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.)

 α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της 
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα,

 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48),

 δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές 
δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα 1  και  3  της  απόφασης-
πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

 ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με  την  πρόληψη της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία  με  το  ν.  3691/2008  (Α`  166),  στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές 
εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).

 Η  υποχρέωση  αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα  εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(Όπως η λέξη αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.)

 Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

 αα) στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
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 ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.)

 2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

 α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και

 β)  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει 
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.

 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Ελληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

 Η  παρούσα  παράγραφος  παύει  να  εφαρμόζεται  όταν  ο  οικονομικός  φορέας 
εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις  του είτε  καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των 
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.

 3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:

 α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 
κατ’ εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και

 β)  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  που  προβλέπεται  στην  παρ.  2,  όταν  ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής 
ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

 4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις:

 α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 
ισχυουσών 
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υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,

 β)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία 
εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από 
εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν 
βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

 γ)  εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

 δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
των  οικονομικών  φορέων  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης 
σύμβασης,  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί  να θεραπευθεί  με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 στ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

 ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,

 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση,

 θ)  Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  τα  κατάλληλα μέσα,  ότι  ο 
οικονομικός  φορέας  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο 
θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.

 5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παρ. 4, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 
ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  αποδείξει  ότι  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
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τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων 
της περίπτωσης β` της παρ. 4.

 6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες 
αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 
τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

 Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης 
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν 
αποδεικνύεται  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  βρίσκεται  λόγω  πράξεων  ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 4.

 7.  Οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται  στις  παραγράφους  1,  2γ και  4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει  ή  έχει  δεσμευθεί  να  καταβάλει  αποζημίωση  για  τυχόν  ζημίες  που 
προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με 
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
καθώς και  μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών  αδικημάτων  ή  παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους 
οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  δυνατότητας  που  παρέχεται  βάσει  της  παρούσας 
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
(Όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.)

 8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  μετά  από 
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός 
προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης  της 
αναθέτουσας  αρχής  στην  εν  λόγω  επιτροπή  συνοδευόμενου  από  όλα  τα  σχετικά 
στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή 
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά 
ένδικα βοηθήματα κατ `αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.

 9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται 
από  εκπροσώπους  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με 

Ν.4412/2016 (ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν. 4497/2017) 141



Νομική Υπηρεσία ΣΑΤΕ – Σταμάτης Σ. Σταμόπουλος, ∆ικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΑΤΕ

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται 
εντός  μηνάς  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  και  ρυθμίζει  τις  αναγκαίες 
λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

10.  Εάν  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθορισθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση, 
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε 
(5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  και  στις 
περιπτώσεις  της  παραγράφου  4  στα  τρία  (3)  από  την  ημερομηνία  του  σχετικού 
γεγονότος.

11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση 
ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
(Όπως οι ανωτέρω υπ’ αριθ. 10 και 11 παράγραφοι προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 107 του ν.  
4497/2017.)

 Άρθρο 74 - Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 
παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι 
συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού 
των παραγράφων  1, 2γ και 4  του άρθρου 73 και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει 
μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του 
άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν 
εξελίξει  και  μελλοντικές  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  για  εύλογο  χρονικό 
διάστημα.(όπως αφαιρέθηκε η φράση «και 4» με την παρ. 19 του άρθρου 22 του ν. 4441/2016)
(Όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017.)

 2. Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
λαμβάνοντας  υπόψη  ιδίως  τη  σοβαρότητα  του  αδικήματος  ή  παραπτώματος,  τον 
χρόνο  που  έχει  παρέλθει  από  τη  διάπραξη  του  αδικήματος  ή  παραπτώματος,  τη 
διάρκειά  του,  υποτροπή,  την  πρόθεση  ή  τον  βαθμό  αμέλειας  του  εκάστοτε 
οικονομικού  φορέα  και  τα  μέτρα  που  αυτός  λαμβάνει  προς  αποφυγή  διάπραξης 
παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν 
υπερβαίνει  τα  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με  αμετάκλητη 
απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα 
τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  του  σχετικού  γεγονότος  στις  περιπτώσεις  που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 73.
(Όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του ν. 4497/2017.)

 3.  Ο  αποκλεισμός  επιβάλλεται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών 
και  Δικτύων,  που  εκδίδεται  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  της  αναθέτουσας 
αρχής  που  διαπιστώνει  την  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  και  (α)  για  τις 
διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και  παροχής 
γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 
41,  και  (β)  για  διαδικασίες  που  αφορούν  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 
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