Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 255 /2022
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη,
Σύμβουλο, και τα μέλη Μαρία Ζέρβα και Κωνσταντίνο Ροντογιάννη, Παρέδρους.
Συνήλθε στις 4.4.2022, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου της Ιεράς
Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.107.097,35 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.,
και συμβατικής δαπάνης 12.844.955,40 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο φάκελος με τα
στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις

18.3.2022

(αριθ. πρωτ. 15679), με το 79/16.3.2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω, και συμπληρώθηκε, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στις 21 και 30.3.2022.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Μαρίας Ζέρβα.
Σκέφθηκε κατά τον νόμο
και αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Το σχέδιο της σύμβασης και η διαδικασία ανάθεσης του ως άνω έργου
εισάγονται στο Κλιμάκιο τούτο για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 324 του ν.4700/2020 (Α΄127).
2.

Στην παρ. 7 του άρθρου 140 του ν.4782/2021 (Α΄ 36/9.3.2021)

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές
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και την υγεία», με τον οποίο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτού,
επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις
δημόσιες συμβάσεις του ν.4412/2016 (Α΄147), ορίζεται: «Η εκτέλεση έργων και
η εκπόνηση μελετών των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος, και της
Κανονιστικής Διάταξης υπ’ αρ. 448/2007 (Α΄ 220). Ως αναθέτουσα αρχή για την
εκτέλεση των έργων και των μελετών νοείται η Ιερά Μονή που τα υλοποιεί».
3. Στη δε προαναφερόμενη Κανονιστική Διάταξη με τίτλο «Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό
καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» ορίζεται:
«Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις της κοινής εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων έργων για τα έργα που εκτελούνται από τις
προβλεπόμενες από τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους αγιορείτικες
αυτοδιοίκητες αρχές είναι οι Ιερές Συνάξεις της Ιεράς Κοινότητος και των Είκοσι
κυριάρχων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους,
καθώς και τα εξουσιοδοτημένα από αυτές όργανα κατά τις οργανωτικές διατάξεις
τους» (άρθρα 1 και 2). «Για έργα που χαρακτηρίζονται ως «κοινά» ή εκτελούνται
στο χώρο ευθύνης της Ιεράς Επιστασίας Προϊσταμένη Αρχή είναι η Ιερά
Κοινότης Αγίου Όρους Άθω» (άρθρο 3.2β).
4. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι Ιερές Μονές και η Ιερά Κοινότης του
Αγίου Όρους μπορούν, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα
ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Κανονιστική Διάταξη, να εκτελούν
έργα στον χώρο ευθύνης της Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους. Για την
εκτέλεση των έργων αυτών, ο νομοθέτης τους προσδίδει την ιδιότητα της
αναθέτουσας αρχής και τις εντάσσει στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του
ν.4412/2016, ανεξαρτήτως της ιδιαιτερότητας της νομικής τους μορφής. Ως
αναθέτουσες δε αρχές παρέπεται ότι δύνανται να χρηματοδοτηθούν για την
υλοποίηση των έργων που δημοπρατούν από εθνικούς ή και ενωσιακούς πόρους,
συντρεχουσών των προϋποθέσεων του εκάστοτε οικείου κανονιστικού πλαισίου,
με αποτέλεσμα, στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και
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σύναψης της σύμβασης ανάθεσης να υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει τα
οριζόμενα στις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 324 παρ. 1 και 4 του
ν.4700/2020 αντίστοιχα χρηματικά όρια (πρβλ. ΕλΣυν Έβδομο Τμ. 2106/2020).
5. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με τη
1985/27.4.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η πράξη
«Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια
και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς», με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5076369, δικαιούχο
την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους Άθω [η οποία ορίστηκε αφενός φορέας
υλοποίησης – δικαιούχος της ενταχθείσας πράξης και αφετέρου φορέας
δημοπράτησης του έργου,

δυνάμει της από 11/24.12.2020 προγραμματικής

σύμβασης του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) μεταξύ αυτής και των 18
Μονών του Αγίου Όρους Άθω, όπως κατωτέρω (σκέψη 11.1.) διεξοδικά
αναφέρεται] και συνολική επιλέξιμη δαπάνη 13.113.346,94 ευρώ. Η εν λόγω
πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
6. Συνεπώς, εφόσον η υποβληθείσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου από ενωσιακούς πόρους έργου και η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανέρχεται σε 13.107.097,35 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
(υπερβαίνει δηλ. το ποσό των 5.000.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.), υπόκειται κατ’
αρχήν, λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, στον προσυμβατικό
έλεγχο από το οικείο Κλιμάκιο του Δικαστηρίου.
7. Η διαδικασία ανάθεσης και η σύναψη της σύμβασης του ελεγχόμενου
έργου διέπονται, ως εκ του αντικειμένου τους, της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
και του φορέα διενέργειάς τους από τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), καθώς και από τους όρους της οικείας
(ΑΔΑΜ: 21PROC009580742 2021-11-22) προκήρυξης, η οποία θέτει κατά
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λοιπά το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού.
8. Στο άρθρο 11 της ως άνω προκήρυξης, που επιγράφεται «Τίτλος,
προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου»,
ορίζεται στην παρ. 11.3.: «Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία 21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος
2.636,88 kWp, οι οποίοι χωροθετούνται πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων
17 Ιερών Μονών και 4 εξαρτημάτων 3 εξ αυτών, ώστε να καλύπτεται σημαντικό
μέρος της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας αλλά και της διατιθέμενης ήδη υποδομής. Όλος ο εξοπλισμός
(μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός

κ.λπ.)

που

θα

εγκατασταθεί

θα

είναι

καινούργιος. Ο εκάστοτε Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελείται από ένα συνεργαζόμενο σύνολο Φ/Β πλαισίων
συνδεδεμένα ανά στοιχειοσειρές στον κάθε αντιστροφέα. Τα Φ/Β πλαίσια θα
τοποθετηθούν πάνω σε σταθερές βάσεις. Οι στοιχειοσειρές θα δημιουργούν ένα
υποσύστημα, των οποίων η έξοδος θα οδηγείται σε έναν εκ των αντιστροφέων
DC/AC (εξωτερικού χώρου) του Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μετατροπής συνεχούς
ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Θα εγκατασταθούν καλώδια του συστήματός
καταγραφής δεδομένων τα οποία θα συνδέουν τους μετατροπείς με τον πίνακα
τηλεμετρίας του Φ/Β σταθμού. Για την προστασία των Φωτοβολταϊκών
Πλαισίων θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας
και κατάλληλες γειώσεις. Η εγκατάσταση θα εποπτεύεται από Σύστημα
Διαχείρισης Φ/Β εγκαταστάσεων με το όποιο θα μπορεί με τηλεμετρική
παρακολούθηση (μέσω διαδικτύου) να παρακολουθούνται τα δεδομένα και ή
παραγωγή του Φ/Β σταθμού. Ο Φ/Β σταθμός θα περιφραχθεί. Στον χώρο του
Φ/Β σταθμού θα εγκατασταθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την
αποθήκευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σύγχρονης
τεχνολογίας καθώς και σύστημα αντιστροφέα για την μεταφορά ενέργειας στον
Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) της εκάστοτε Ιεράς Μονής. Η
παραγόμενη ενέργεια από τον Φ/Β σταθμό και το σύστημα συσσωρευτώναντιστροφέων θα μεταφέρεται στην Ι. Μονή, είτε μέσω υποσταθμών ανύψωσης
και υποβίβασης της τάσης (20/0.4kV) είτε με καλώδια χαμηλής τάσης -σε
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περίπτωση που ο σταθμός βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Μονής-. Στο φυσικό
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η διασύνδεση της νέας
εγκατάστασης με τον υφιστάμενο ΓΠΧΤ της εκάστοτε Ιεράς Μονής. Η εκάστοτε
Ιερά Μονή έχει ορίσει μια πηγή ως πηγή παραλληλισμού η οποία θα
παραλληλιστεί με το νέο μικρό-δίκτυο. Τέλος, στα μεγάλα συστήματα, θα
εγκατασταθεί Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας (Energy Management System
- EMS) το οποίο είναι ένα σύστημα έλεγχου και διαχείρισης της ενέργειας του
νέου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί καθώς και της διασυνδεδεμένης πηγής
παραλληλισμού που έχει οριστεί από την Ι. Μονή. Ο ρόλος του EMS είναι ο
έλεγχος και η επιτήρηση του εξοπλισμού και η συνεχής επιλογή της πηγής ή των
πηγών που θα δίνουν ενέργεια στα φόρτια του κτιριακού συγκροτήματος της
εκάστοτε Ι. Μονής, ανάλογα με τις συνθήκες των φορτίων, της διαθέσιμης
ενέργειας και της προτεραιότητας των πηγών». Περαιτέρω, το έργο περιλαμβάνει
τις εξής ομάδες εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να συνδυαστούν σε ένα
ολοκληρωμένο

σύνολο:

Χωματουργικά,

Σκυροδέματα,

Η/Μ

εργασίες,

Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές και Λοιπά τελειώματα, όπως αυτές
αναλυτικότερα περιγράφονται και προμετρώνται στο από Οκτωβρίου 2021
Τεύχος προϋπολογισμού του έργου.
9. Εξάλλου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο 93/30.3.2022 έγγραφο της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους Άθω, «το έργο
(.…)έχει

την

ιδιαιτερότητα

ότι

τα

φωτοβολταϊκά

συστήματα

που

χρησιμοποιούνται είναι εκτός δικτύου ΔΕΗ (off grid), τα οποία διαθέτουν
επιπλέον εγκαταστάσεις και πολύπλοκες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις,
οι οποίες αποθηκεύουν την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ και
τροφοδοτούν τις Ιερές Μονές ακόμα και τις νυχτερινές ώρες όποτε αυτό έχει
προγραμματισθεί και είναι αναγκαίο για την Ιερά Μονή (…)Οι προδιαγραφές
των συστημάτων αυτών, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στα τεύχη του
διαγωνισμού, είναι μία πληθώρα για κάθε σύστημα, γεγονός που δημιουργεί για
την «εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία» του όλου συστήματος μία συνάρτηση
με εκατοντάδες παραμέτρους οι οποίες απαιτούν πολύ συγκεκριμένες και
προσεκτικά επιλεγμένες επιλύσεις. (…) για όλες αυτές τις παραμέτρους
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χρειάζεται μία εργοληπτική επιχείρηση, σοβαρότατος γνώστης όλων των
εξοπλισμών που κυκλοφορούν στην αγορά, και όχι μία προμηθεύτρια εταιρεία η
οποία θα προμηθεύσει ένα τμήμα ή τμήματα, του συστήματος χωρίς να έχει
λεπτομερή γνώση των απαραίτητων στοιχείων συνεργασίας των υπολοίπων
τμημάτων του συστήματος.(…) Το αντικείμενο του έργου αφορά στην
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι δύο (22) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών
Σταθμών, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα εντός του Αγίου Όρους, το οποίο έχει
έκταση 336 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέσα στη χρονική διάρκεια των 18 μηνών.
Για να μπορέσει να υλοποιηθεί το εγχείρημα θα απαιτηθεί να συνεργαστούν
συνεργεία πολλών ειδικοτήτων, όπως ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, χωματουργοί
κλπ, ταυτόχρονα, γεγονός που απαιτεί τη ύπαρξη μηχανικών διαφόρων
ειδικοτήτων και εργοδηγών, οι οποίοι θα συντονίζουν τα συνεργεία, καθώς και τη
δημιουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις, εκτός από
τα τυπικά που διαθέτουν τα εργοτάξια στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια
(γραφεία, τουαλέτες, αποθηκευτικούς χώρους κλπ), θα απαιτείται να διαθέτουν
τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαμονή και τη διατροφή του προσωπικού
(κοντέινερ, μαγειριό, μάγειρας κλπ) καθώς και χώρους υγιεινής.(…) Την
οργάνωση των ανωτέρω δε θα μπορούσε ποτέ να αναλάβει ένας προμηθευτής, ο
οποίος όχι μόνο δε διαθέτει τον εξοπλισμό άλλα ούτε και την τεχνογνωσία, παρά
μόνο μία κατασκευαστική εταιρεία.(…)».
10. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η υποβληθείσα προς έλεγχο διαδικασία
ανάθεσης κατατείνει στη σύναψη μικτής σύμβασης, με κύριο αντικείμενο εκείνο
του έργου, ως εκ του προέχοντος σκοπού της ανάθεσης, κατόπιν συνεκτίμησης
και των αναφερομένων στην οικεία από τον Σεπτέμβριο του 2021 Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου, καθώς και στο
προαναφερόμενο 93/30.3.2022 απευθυνόμενο στο Δικαστήριο έγγραφο της
Τεχνικής Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. Και τούτο διότι, όταν η σύμβαση
περιλαμβάνει τόσο στοιχεία σύμβασης έργου όσο και στοιχεία άλλου τύπου
δημόσιας σύμβασης (μικτή σύμβαση), το στοιχείο που καθορίζει ποιές είναι οι
εφαρμοστέες διατάξεις της κοινής Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και για τους τρεις τύπους
συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που
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είναι κύριο, αποτελεί δηλαδή τον κεντρικό άξονα, γύρω από τον οποίο
διαρθρώνεται όλη η σύμβαση και προσδιορίζεται στο πλαίσιο της αντικειμενικής
εξέτασής της, με βάση τις ουσιώδεις υποχρεώσεις που υπερισχύουν, σε αντίθεση
με αυτές που έχουν απλώς παρεπόμενο ή συμπληρωματικό χαρακτήρα, ενώ η
οικονομική αξία αυτών, χωρίς να αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο για τον
προσδιορισμό, συνεκτιμάται με τα λοιπά χαρακτηριστικά (βλ. την 610/2021
Πράξη του Κλιμακίου τούτου και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εν προκειμένω,
η επίμαχη σύμβαση, για την οποία προηγήθηκε η διενέργεια μελέτης, κατατείνει
στην επίτευξη τεχνικής αρτιότητας και διασφάλισης ποιότητας της εγκατάστασης
και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος είκοσι δύο (22) αυτόνομων
Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε διάφορες περιοχές εντός του Αγίου Όρους. Η
επίτευξη αυτού του αποτελέσματος δεν επιτυγχάνεται με την απλή προμήθεια
των Φ/Β πλαισίων, αλλά προεχόντως με τις προαναφερθείσες εργασίες
(χωματουργικά, τεχνικά, σκυροδέματα, Η/Μ εργασίες, κατασκευές ξύλινες ή
μεταλλικές και λοιπά τελειώματα), που διασφαλίζουν την εντελή λειτουργία των
προμηθευόμενων ειδών και αποτελούν προϋπόθεση για την άρτια υλοποίηση του
κύριου συμβατικού αντικειμένου. (πρβλ. και ΕλΣυν Τμ. Μείζ. Επτ. Συνθ.
766/2019). Συνεπώς, η ελεγχόμενη σύμβαση αρμοδίως εισάγεται προς εξέταση
ενώπιον του Κλιμακίου τούτου.
11. Από τα στοιχεία του φακέλου που τέθηκαν υπόψη του Κλιμακίου
προκύπτουν τα ακόλουθα:
11.1. Μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω και των 18
Μονών, που άπασες εδρεύουν στο Άγιο Όρος και εκπροσωπούνται νόμιμα,
υπεγράφη στις 11/24.12.2020 προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του
ν.3852/2010, με αντικείμενο την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της
πράξης «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος
(προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)», συνολικού
προϋπολογισμού 13.187.058,18 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.. Τούτο δε, προκειμένου, για
λογαριασμό των κυρίων του έργου (των συμβαλλόμενων Ιερών Μονών), η Ιερά
Κοινότης Αγίου Όρους Άθω να αναλάβει, ως φορέας υλοποίησής του,

να

ενεργήσει έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας
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Κεντρικής Μακεδονίας ως δικαιούχος του έργου και, επίσης, να ενεργήσει, διά
των υπηρεσιών της, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό της υλοποίησης, τη σύνταξη
του Τεχνικού Δελτίου Ένταξης του έργου, τη σύνταξη των τευχών
δημοπράτησης, τη δημοπράτησή του, την παρακολούθηση της εκτέλεσής του,
την παραλαβή του και την παράδοσή του στους κυρίους του. Και ναι μεν η
προγραμματική αυτή σύμβαση δεν έχει υποβληθεί στον, επιβαλλόμενο από το
άρθρο 100 παρ. 1 περ. α΄ του ν.3852/2010, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του μνημονευθέντος άρθρου 324 του ν.4700/2020, προσυμβατικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δοθέντος όμως ότι δεν έχει αμιγώς οικονομικό
αντικείμενο, όπως έχει κριθεί (βλ. ΕλΣυν Ε΄ Κλ. 762/2019621/2021 και την εκεί
παρατιθέμενη νομολογία), δύναται, κατ’ εξαίρεση, να ελεγχθεί στο πλαίσιο του
προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της ελεγχόμενης, εκτελεστικής της
σύμβασης. Έλεγχο, από τον οποίο προκύπτει ότι φέρει το ελάχιστο απαιτούμενο
από τις ως άνω διατάξεις περιεχόμενο και, επομένως, δεν συνέτρεξε νόμιμος
λόγος που κώλυε την υπογραφή της (βλ. και ΕλΣυν Ε΄ Κλ. 242/2021).
11.2. Το ανωτέρω έργο, το αντικείμενο του οποίου προεκτέθηκε στη
σκέψη 8 και χρηματοδοτείται, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 5, από το ΕΤΠΑ [
βλ. συναφώς τη ΣΑ ΕΠ0081 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2021ΕΠ00810023)],
υπάγεται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα
διαλαμβανόμενα στις 058/2017, 064/2018, 065/2018 και 094/2020 αποφάσεις
του

Διοικητικού

Συμβουλίου

του

Κέντρου

Διαφύλαξης

Αγιορείτικης

Κληρονομιάς (βλ. και ΕλΣυν Ε΄ Κλ. 228/2022).
11.3. Με την οικεία προκήρυξη, οι όροι της οποίας, καθώς και τα
επικαιροποιημένα τεύχη του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν με τη Φ.2/40/ΠΑ3387/417.11.2021 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας του

Αγίου

Όρους Άθω,

προκηρύχθηκε για την ανάθεση του έργου αυτού ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύστημα
προσφοράς αυτό των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου (άρθρο

95 παρ. 2α ν.4412/2016) [βλ.

συναφώς, τη 222696/13.8.2021 (Α∆Α:6Θ21465ΧΘΞ-ΧΣΨ) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών περί Έγκρισης Προσθήκης Ειδικών Όρων
Α.Κ./prx.kl.5.22/ 210 φ
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στην προκήρυξη δημοπράτησης του έργου, κατόπιν της - με την πράξη
3/Συν.24/29.6.2021 - θετικής γνωμοδότησης του Τμήματος Κατασκευών του
Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών [βλ. άρθρο
53 παρ. 7β του ν.4412/2016, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλ. πριν την
κατάργησή

της με το άρθρο 26 του ν.4903/200 (Α΄ 46/5.3.2022)] και τη

διατυπωθείσα θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη
διαδικασία προκήρυξης του έργου στο 5765/16.11.2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας].
11.4. Στον διενεργηθέντα διαγωνισμό, για τον οποίο τηρήθηκαν οι νόμιμες
διατυπώσεις δημοσιότητας, συμμετείχε μια εργοληπτική επιχείρηση, η … με
μέσο ποσοστό έκπτωσης 2%, η οποία αναδείχτηκε προσωρινή ανάδοχος, με τη
Φ.2/40/ΠΑ3426/23.12.2021-5.1.2022 Ιεροκοινοτική απόφαση, στην οποία, στη
συνέχεια, με τη Φ.2/40/ΠΑ3449/12-25.2.2022 απόφασή του, το ίδιο ως άνω
όργανο κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αφού προηγουμένως
διαπιστώθηκαν η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών, που αυτή
υπέβαλε, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 103 του ν.4412/2016 και 4.2 της
προκήρυξης.
11.5. Τέλος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 79/16.3.2022 έγγραφο
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω, κατά του
κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων και αποφάσεων που τον
αφορούν, δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ή ένδικα
βοηθήματα.
12. Με δεδομένα αυτά, από τον έλεγχο των υποβληθέντων στο Κλιμάκιο
τούτο στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει
νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, πριν την υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου, πρέπει
να συμπληρωθεί το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου,
που πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με το νυν ισχύον και διέπον την ελεγχόμενη
διαδικασία ανάθεσης, λόγω του χρόνου έκδοσης της οικείας προκήρυξης
Α.Κ./prx.kl.5.22/ 210 φ
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(22.11.2021), άρθρο 72 του ν.4412/2016 (βλ. ειδικότερα, άρθρο 72 παρ. 4
ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν.4782/2021 και ισχύει
από 1.6.2021, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 ν.4782/2021), η ρύθμιση του
οποίου έχει, άλλωστε, ενσωματωθεί και στο άρθρο 17 της οικείας προκήρυξης.
Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της Ιεράς
Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω και της εργοληπτικής επιχείρησης …, για την
υλοποίηση του έργου «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)», με την
αναφερόμενη στο σκεπτικό (σκέψη 12) επισήμανση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ

Α.Κ./prx.kl.5.22/ 210 φ

