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Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ)
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Άρθρο 136
Κριτήρια αποκλεισμού και αποφάσεις αποκλεισμού
1. Ο αρμόδιος διατάκτης αποκλείει πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο
άρθρο 135 παράγραφος 2 από τη συμμετοχή στις διαδικασίες χορήγησης που
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή στις διαδικασίες επιλογής για την εκτέλεση
κονδυλίων της Ένωσης σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα
βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις αποκλεισμού:
α)το πρόσωπο ή η οντότητα κηρύσσει χρεοκοπία, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά του στοιχεία τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, όταν έχουν
ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή όταν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση
λόγω ανάλογης διαδικασίας προβλεπόμενης σε ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·
β)έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει
αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
με βάση το ισχύον δίκαιο·
γ)έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές
ή κανονιστικές διατάξεις ή πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο
ανήκει ή έχοντας επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική
αξιοπιστία του προσώπου ή της οντότητας, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική
πρόθεσης διαπράξεως παραπτώματος ή βαριάς αμέλειας, και δη, μεταξύ άλλων, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i)εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής
των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επιλογής ή στο πλαίσιο εκτέλεσης νομικής
δέσμευσης·

ii)σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού·
iii) παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
iv)απόπειρα επηρεασμού των αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας χορήγησης·
v)απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία χορήγησης·
δ)έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει διαπράξει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:
i)απάτη κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (44) και του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία
θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 (45)·
ii)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 ή
ενεργητική δωροδοκία κατά την έννοια του άρθρου 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίσθηκε με πράξη
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (46), ή πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (47), ή
δωροδοκία όπως ορίζεται σε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία·
iii)πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (48)·
iv)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας (ΕΕ)
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (49)·
v)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (50), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω
εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής·
vi)παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (51)·
ε)έχουν σημειωθεί σοβαρές παραλείψεις του προσώπου ή της οντότητας όσον αφορά τη
συμμόρφωση προς βασικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση νομικών δεσμεύσεων
χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα:
i) την πρόωρη καταγγελία της νομικής δέσμευσης·
ii) την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων· ή

iii)την αποκάλυψη από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν λογιστικών ή
άλλων ελέγχων ή ερευνών·
στ)έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει
διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (52)·
ζ)έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει
δημιουργήσει οντότητα υπαγόμενη σε διαφορετική δικαιοδοσία με σκοπό την
καταστρατήγηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φορολογικό ή το κοινωνικό
δίκαιο, ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων, στην περιοχή δικαιοδοσίας της
οικείας καταστατικής έδρας, κεντρικής διοίκησης ή κύριας εγκατάστασης.
η)έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει δημιουργηθεί οντότητα με
τον σκοπό που αναφέρεται στο στοιχείο ζ).

2. Αν δεν υπάρχει οριστική δικαστική ή, κατά περίπτωση, διοικητική απόφαση στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ), στ), ζ) και η) της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, ή στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο ε) της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος διατάκτης αποκλείει ένα πρόσωπο
ή μια οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 με βάση τον
προκαταρκτικό νομικό χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς που προβλέπεται στα εν
λόγω στοιχεία, έχοντας υπόψη διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά ή άλλα
πορίσματα που περιλαμβάνονται στη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 143.
Ο προκαταρκτικός χαρακτηρισμός που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου δεν προδικάζει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του προσώπου ή της
οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο αρμόδιος διατάκτης
επανεξετάζει την απόφασή του να αποκλείσει το πρόσωπο ή την οντότητα που
αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 και/ή να επιβάλει χρηματική ποινή σε
αποδέκτη αμέσως μετά την κοινοποίηση της οριστικής δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης. Όταν η διάρκεια του αποκλεισμού δεν προσδιορίζεται στην οριστική
δικαστική ή διοικητική απόφαση, την προσδιορίζει ο αρμόδιος διατάκτης με βάση
διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά και πορίσματα και έχοντας υπόψη τη
σύσταση της επιτροπής του άρθρου 143.
Εφόσον στην εν λόγω οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση διαπιστώνεται ότι
το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρονται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 δεν είναι
υπαίτια της συμπεριφοράς την οποία αφορούσε ο προκαταρκτικός νομικός
χαρακτηρισμός, βάσει της οποίας το εν λόγω πρόσωπο ή η εν λόγω οντότητα
αποκλείσθηκαν, ο αρμόδιος διατάκτης θέτει αμέσως τέλος στον αποκλεισμό και/ή
επιστρέφει, ανάλογα με την περίπτωση, την επιβληθείσα χρηματική ποινή.
Στα πραγματικά περιστατικά και τα πορίσματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
περιλαμβάνονται ιδίως:
α)τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνονται στο πλαίσιο λογιστικών ελέγχων ή ερευνών
που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εκείνα τα κράτη μέλη που

συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, το
Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAFή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ή στο πλαίσιο κάθε
άλλης εξέτασης, ελέγχου ή επιθεώρησης που διενεργείται με ευθύνη του διατάκτη·
β)μη οριστικές διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα
που έλαβε η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της
εφαρμογής των προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας·
γ)πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρονται αποφάσεις προσώπων και οντοτήτων που
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 62 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)·
δ)πληροφορίες που μεταδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 2 στοιχείο δ) από
φορείς που εκτελούν κονδύλια της Ένωσης σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 62
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο·
ε)αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού της
Ένωσης ή αποφάσεις αρμόδιας εθνικής αρχής σχετικά με την παράβαση του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού.

3. Κάθε απόφαση του αρμόδιου διατάκτη η οποία έχει ληφθεί δυνάμει των άρθρων
135 έως 142 ή, κατά περίπτωση, κάθε σύσταση της επιτροπής του άρθρου 143
λαμβάνεται με τρόπο ώστε να συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
α)τη σοβαρότητα της περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στα οικονομικά
συμφέροντα και την εικόνα της Ένωσης·
β) τον χρόνο που έχει παρέλθει από την επίμαχη συμπεριφορά·
γ) τη διάρκεια και την επανάληψη της συμπεριφοράς·
δ) τον εκούσιο χαρακτήρα της συμπεριφοράς ή τον βαθμό αμέλειας που επιδείχθηκε·
ε)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, κατά πόσον
διακυβεύεται μικρό ποσό·
στ)κάθε άλλη ελαφρυντική περίσταση, όπως:
i)ο βαθμός συνεργασίας του ενεχόμενου προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο
135 παράγραφος 2 με την οικεία αρμόδια αρχή και η συμβολή του εν λόγω προσώπου ή
οντότητας στην έρευνα όπως την αναγνωρίζει ο αρμόδιος διατάκτης, ή
ii)η γνωστοποίηση της περίπτωσης αποκλεισμού μέσω της δήλωσης που αναφέρεται στο
άρθρο 137 παράγραφος 1.

4. Ο αρμόδιος διατάκτης αποκλείει το πρόσωπο ή την οντότητα που αναφέρεται
στο άρθρο 135 παράγραφος 2 σε περίπτωση που:
α)φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου του προσώπου ή της οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2, ή
που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά με το εν λόγω

πρόσωπο ή την εν λόγω οντότητα, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες
στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως η) του παρόντος άρθρου περιπτώσεις·
β)φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του
προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 εμπίπτει σε μία ή
περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β) του παρόντος
άρθρου περιπτώσεις·
γ)φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι καίριας σημασίας για την ανάθεση ή για την εκτέλεση της
νομικής δέσμευσης εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο
1 στοιχεία γ) έως η) περιπτώσεις.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος
διατάκτης δύναται να αποκλείσει προσωρινά πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται
στο άρθρο 135 παράγραφος 2 χωρίς προηγούμενη σύσταση από την επιτροπή που
αναφέρεται στο άρθρο 143, αν η συμμετοχή τους σε διαδικασία χορήγησης ή η
επιλογή τους για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης θα συνιστούσε σοβαρή και
άμεση απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές,
ο αρμόδιος διατάκτης παραπέμπει αμέσως την υπόθεση στην επιτροπή του άρθρου
143 και λαμβάνει οριστική απόφαση το αργότερο 14 ημέρες μετά την παραλαβή της
σύστασης από την επιτροπή.
6. Ο αρμόδιος διατάκτης, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη σύσταση της
επιτροπής του άρθρου 143, δεν αποκλείει πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο
άρθρο 135 παράγραφος 2 από τη συμμετοχή σε διαδικασία χορήγησης ή από την
επιλογή για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης όταν:
α)το πρόσωπο ή η οντότητα έχει λάβει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του
παρόντος άρθρου τα οποία είναι επαρκή για να αποδείξουν την αξιοπιστία του/της. Τούτο
δεν ισχύει στην περίπτωση του στοιχείου δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου·
β)είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνέχεια της υπηρεσίας για περιορισμένο
χρονικό διάστημα και εν αναμονή της λήψεως των διορθωτικών μέτρων της παραγράφου 7
του παρόντος άρθρου·
γ)ένας τέτοιος αποκλεισμός είναι δυσανάλογος σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου.

Επιπροσθέτως, το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν
εφαρμόζεται στην περίπτωση αγοράς αγαθών υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε
από έναν προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε
από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας, συμβιβασμού με
τους πιστωτές ή ανάλογης διαδικασίας βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.
Στις περιπτώσεις μη αποκλεισμού που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο αρμόδιος διατάκτης διευκρινίζει τους λόγους
για τους οποίους δεν απέκλεισε το πρόσωπο ή την οντότητα που αναφέρεται στο
άρθρο 135 παράγραφος 2 και ενημερώνει σχετικά την επιτροπή του άρθρου 143.

7. Τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 6 περιλαμβάνουν ιδίως:
α)μέτρα για να εντοπισθούν τα αίτια των καταστάσεων που συνεπάγονται αποκλεισμό, και
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού εντός
του οικείου επιχειρηματικού τομέα ή τομέα δραστηριοτήτων του προσώπου ή της οντότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2, κατάλληλα για τη διόρθωση της
συμπεριφοράς και την πρόληψη της επανεμφάνισής της·
β)αποδείξεις για το ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος
2 έλαβε μέτρα για την αντιστάθμιση ή αποκατάσταση της ζημίας ή της βλάβης που
προκάλεσαν στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης τα υποκείμενα περιστατικά που
επέφεραν την κατάσταση αποκλεισμού·
γ)αποδείξεις ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2
κατέβαλε την ποινή που επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή ή τυχόν φόρους ή εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, ή ότι εγγυήθηκε την καταβολή τους.

8. Ο αρμόδιος διατάκτης, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, την
αναθεωρημένη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 143, επανεξετάζει, χωρίς
καθυστέρηση, την απόφασή του να αποκλείσει πρόσωπο ή οντότητα που
αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του
εν λόγω προσώπου ή οντότητας, σε περιπτώσεις όπου το εν λόγω πρόσωπο ή
οντότητα έχει λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του/της ή έχει παράσχει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περίπτωση
αποκλεισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν
υφίσταται πλέον.
9. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 135 παράγραφος
2, ο αρμόδιος διατάκτης απαιτεί από τον υποψήφιο ή τον προσφέροντα να
αντικαταστήσει την οντότητα ή τον υπεργολάβο στην ιδιότητά της οποίας ή του
οποίου προτίθεται να στηριχθεί και που ευρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 141
Απόρριψη από διαδικασία ανάθεσης/χορήγησης/απονομής
1. Ο
αρμόδιος
διατάκτης
απορρίπτει
από
ανάθεσης/χορήγησης/απονομής έναν συμμετέχοντα ο οποίος:

μια

διαδικασία

α)εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που καθορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 136·
β)έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται
ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες·

γ)είχε προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν στη
διαδικασία ανάθεσης/χορήγησης/απονομής, εφόσον αυτό συνεπάγεται παραβίαση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ανεπανόρθωτης στρέβλωσης του
ανταγωνισμού.

Ο αρμόδιος διατάκτης γνωστοποιεί στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαδικασία
ανάθεσης/χορήγησης/απονομής τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο
πλαίσιο ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του συμμετέχοντος στην προετοιμασία
της διαδικασίας χορήγησης όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου.
Πριν από οποιαδήποτε τέτοια απόρριψη, παρέχεται η ευκαιρία στον συμμετέχοντα
να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία της διαδικασίας
ανάθεσης/χορήγησης/απονομής δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης.
2. Εφαρμόζεται το άρθρο 133 παράγραφος 1, εκτός εάν η απόρριψη έχει
αιτιολογηθεί σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου με απόφαση σχετικά με τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, μετά
από εξέταση των παρατηρήσεών του.

