Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 248 /2021
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη,
Σύμβουλο, και τα μέλη Μαρία Ζέρβα, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των λοιπών
Παρέδρων, Αναστασία Καρτερολιώτη, Εισηγήτρια.
Συνήλθε στις 27 Απριλίου 2021, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου της Εκκλησίας
της Ελλάδος/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησιαστικής Κεντρικής
Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) με τίτλο «Εσωτερική διαρρύθμιση Αίθουσας
Συνεδριάσεων & Στοάς στο υπόγειο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου και συμπλήρωση της περίφραξης του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος
Ι.Μ. Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.322,95 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (757.518,51 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
και

συμβατικού

τιμήματος

534.097,62

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

(430.723,89 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ο φάκελος με τα στοιχεία της
υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 15.4.2021 (αριθ. πρωτ. ΕλΣ
19244), με το 2648/396/23.3.2021 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Ε.Κ.Υ.Ο., και
συμπληρώθηκε με τα με αριθ. πρωτ. ΕλΣ 20964/23.4.2021 και 21622/27.4.2021
έγγραφα του ως άνω νομικού προσώπου.
Άκουσε την εισήγηση της Εισηγήτριας Αναστασίας Καρτερολιώτη.
Σκέφθηκε κατά τον νόμο και
Αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 του ν.590/1977
«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) και 68 παρ. 1
υποπαρ. 3 του ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων (…) και
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άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 32) συνάγεται ότι τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του
ν.590/1977, στα οποία περιλαμβάνεται και η Εκκλησία της Ελλάδος, αποτελούν
αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού (βλ. την αιτιολογική έκθεση της
προσθήκης τροπολογίας του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαρ. 3 του ν.4235/2014 και ΕλΣ Ολ.
2073/2018), τα οποία, παρά την εξαίρεσή τους, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 68 παρ. 1
υποπαρ. 3 του ν.4235/2014, από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τον δημόσιο
τομέα, μεταξύ άλλων, ως προς την περιουσιακή και λογιστική διαχείρισή τους,
υποχρεούνται,

σε

περίπτωση χρηματοδότησής

τους

ως

προς

την

εκτέλεση

συγκεκριμένου έργου από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς (ενωσιακούς) πόρους και κατά τη
διαχείριση των ποσών αυτών, να τηρούν την κείμενη νομοθεσία δημοσίου δικαίου,
υπάγονται δε στον ίδιο δημοσιονομικό έλεγχο όπως και τα επιχορηγούμενα κρατικά
ν.π.δ.δ. (βλ. την ως άνω αιτιολογική έκθεση, ΕλΣ Πράξ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. IV Tμ.
122/2018, Γνμ ΝΣΚ 44/2017). Συνεπώς, εμπίπτουν, κατά τη διαδικασία ανάδειξης
αναδόχου και σύναψης της οικείας σύμβασης, τόσο στο πεδίο εφαρμογής του
ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147, διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 200),
όσο και στον προσυμβατικό έλεγχο του άρθρου 324 του ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο
Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον
προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄
127/29.6.2020), υπό την προϋπόθεση της χρηματοδότησης συγκεκριμένου έργου από
εθνικούς ή ευρωπαϊκούς (ενωσιακούς) πόρους (ΕλΣ Έβδομο Τμήμα 2106/2020, Ε΄ Κλ.
611/2020).
2. Ήδη υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, ενώπιον του παρόντος
Κλιμακίου, το σχέδιο σύμβασης του έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος/Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο. με τίτλο «Εσωτερική διαρρύθμιση Αίθουσας
Συνεδριάσεων & Στοάς στο υπόγειο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου και συμπλήρωση της περίφραξης του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Ι.Μ.
Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 757.518,51 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (939.322,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Σύμφωνα δε με τα 9501/11.12.2019, 383/18.1.2021 και 4053/23.4.2021 έγγραφα του
Διευθυντή Οικονομικών της Ε.Κ.Υ.Ο., το εν λόγω έργο δεν εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (βλ. άρθρο 8.1 της οικείας διακήρυξης) και χρηματοδοτείται
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από ιδίους πόρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό Πρόγραμμα Κοινωφελών Έργων ετών 2020 και 2021 της οποίας έχει εγγραφεί ο Κ.Α.Ε.
15.11.01.07, με τίτλο «Επισκευή Αίθουσας Συνεδριάσεων και Στοά Ιερού Ναού Αγίου
Ιωάννου Προδρόμου» και με πίστωση ύψους 950.000,00 ευρώ, προερχόμενη από
διαθέσιμα του Προγράμματος Κοινωφελών Έργων κατά το ποσό των 600.000,00 ευρώ
και από έσοδα της Ι.Μ. Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κατά το ποσό των 350.000,00
ευρώ (βλ. το οικείο απόσπασμα του εγκριθέντος Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021).
3. Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 1 της
παρούσας, το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο σύμβασης του έργου της Εκκλησίας της
Ελλάδος/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο. με τίτλο «Εσωτερική
διαρρύθμιση Αίθουσας Συνεδριάσεων & Στοάς στο υπόγειο του Καθεδρικού Ναού
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και συμπλήρωση της περίφραξης του Μητροπολιτικού
Συγκροτήματος Ι.Μ. Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως», το οποίο χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς
(ενωσιακούς) πόρους, και ο φάκελος με τα στοιχεία της προηγηθείσας αυτού
διαγωνιστικής διαδικασίας απαραδέκτως εισάγονται στο Κλιμάκιο για έλεγχο
νομιμότητας.
Για τους λόγους αυτούς
Απαραδέκτως εισάγονται ενώπιον του Κλιμακίου τούτου, για την άσκηση
προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, το σχέδιο της σύμβασης του έργου της Εκκλησίας
της Ελλάδος/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησιαστικής Κεντρικής
Υπηρεσίας Οικονομικών με τίτλο «Εσωτερική διαρρύθμιση Αίθουσας Συνεδριάσεων &
Στοάς στο υπόγειο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και
συμπλήρωση της περίφραξης του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Ι.Μ. Νεαπόλεως &
Σταυρουπόλεως» και ο φάκελος με τα στοιχεία της προηγηθείσας αυτού διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ
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