
Άρθρο 121

Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

1.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες:

α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22)

ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

«Σε  περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά

αδύνατη  την  τήρηση  της  ελάχιστης  προθεσμίας  που  προβλέπεται  στο  προηγούμενο  εδάφιο,  οι

αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15)

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.» [6]

β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία

παραλαβής  των  αιτήσεων  συμμετοχής  ανέρχεται  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία

δημοσίευσης της προκήρυξης της  σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και  η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των

προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε

δέκα (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  αποστολής της  πρόσκλησης  υποβολής προσφοράς  προς  τους

προεπιλεγέντες.

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12)

ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ» [4]

2.Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει  υπόψη,  ιδίως,  τον  ιδιαίτερο χαρακτήρα της  σύμβασης και  το  χρόνο  που

απαιτείται  για  την  προετοιμασία  των  αιτήσεων  συμμετοχής  ή  προσφορών,  με  την  επιφύλαξη  των

ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στην παρ. 1.

3.Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται

κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και

των προσφορών.

4.Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση

εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι

οποίες είναι  υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις  ελάχιστες προθεσμίες  που προβλέπονται στην παρ.  1,

καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.

5.Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για

την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των

αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
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κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. [5]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. 13.08.2016: Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού

συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών».

[2] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 516/23.01.2017 (Οδηγία 18): Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής

διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

[3]  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3015/08.05.2017 (Οδηγία 19): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

[4] Η περίπτ. γ'  της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ

74/19.05.2017 τεύχος Α').

[5] Σύμφωνα με το άρθρο 67 του παρόντος νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου

107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): "1.Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη,

πλήρη,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα της  σύμβασης  από  την  ημερομηνία

δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 ή την ημερομηνία αποστολής

της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Το κείμενο της προκήρυξης γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει

τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης.

Όταν είναι  αδύνατο  να παρασχεθεί  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση και  δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε

ορισμένα έγγραφα της σύμβασης  για  έναν από τους λόγους που αναφέρονται  στο τρίτο  εδάφιο της

παραγράφου  1  του  άρθρου  22,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  αναφέρουν  στην  προκήρυξη/

γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα

διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο παραγράφου 1 του

άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ημέρες,

εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του

άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου

29». [1]

Όταν  δεν  μπορεί  να  προσφερθεί  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  σε

ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να εφαρμόσουν την παρ. 2 του

άρθρου 21, αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος

τα  μέτρα  Προστασίας  του  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  των  πληροφοριών,  τα  οποία  απαιτούν  και  τον

τρόπομε τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία
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υποβολής  προσφορών  παρατείνεται  κατά  πέντε  (5)  ημέρες,  εκτός  από  περιπτώσεις  δεόντως

αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του

άρθρου 28 και στο «τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29». [1] [3]

2.Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που

συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι  ημέρες πριν από τη λήξη της

προθεσμίας  που  έχει  οριστεί  για  την  παραλαβή  των  προσφορών.  Σε  περίπτωση  επισπευσμένης

διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία

αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, του άρθρου 121 οι οποίες

διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου."

[6] Το εντός εισαγωγικών εδάφιο στο τέλος της περίπτ. α' της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 29 του

άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

[7] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 588/29.01.2018 (Οδηγία 19) (2η Έκδοση ): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)

και  235  (ΒΙΒΛΙΟ  ΙΙ)  του  Ν.  4412/2016  (Α  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
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