ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 16ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

-----ο-----

Μ Ε Λ Η :

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία

Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωµένου, Γεωργία Μαραγκού, Κωνσταντίνος
Κωστόπουλος και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης,
Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη,
∆έσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζοµάκα,
Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος
Εφεντάκης, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος
Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος
Παραθύρας, Ασηµίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυροµµάτη, Ευαγγελία Σεραφή,
Κωνσταντίνος

Κρέπης,

Ειρήνη

Κατσικέρη,

Γεωργία

Παπαναγοπούλου,

Νεκταρία ∆ουλιανάκη, Νικολέτα Ρένεση, Αικατερίνη Μποκώρου και Αντιγόνη
Στίνη, Σύµβουλοι.
Η Αντιπρόεδρος Αγγελική Μαυρουδή και οι Σύµβουλοι Βασιλική
Ανδρεοπούλου, Ελένη Λυκεσά, ∆ηµήτριος Πέππας και Βασιλική Σοφιανού
απουσίασαν δικαιολογηµένα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Αντώνιος Νικητάκης, Επίτροπος

Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, Χρυσούλας Καραµαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

Ελένη

Αυγουστόγλου,

Επίτροπος,

Προϊσταµένη

της

Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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ΘΕΜΑ Β΄
Στη συνέχεια, ο Σύµβουλος Κωνσταντίνος Παραθύρας, ο οποίος
ορίσθηκε από την Πρόεδρο εισηγητής, φέρει προς συζήτηση σχέδιο διατάξεων
του άρθρου 44 του Πολυνοµοσχεδίου, µε τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο µε τίτλο
«Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις», που απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο µε το 5598/2018/15-11-2018
έγγραφο του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για να γνωµοδοτήσει επ’
αυτών η Ολοµέλεια, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής:
«Προς: Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κα. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου

Θέμα: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 4412/2016 ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ»
Μετά την διετή εμπειρία εφαρμογής του Ν. 4412/2016 με τον οποίο κωδικοποιήθηκε το
δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και εκσυγχρονίστηκε με την μεταφορά στο εθνικό μας
δίκαιο και των οριζομένων στις Οδηγίες 2014/24 και 2014/25, κρίνεται ότι θα πρέπει ενόψει
της συσσωρευμένης εμπειρίας εφαρμογής του και κατόπιν επεξεργασίας των αιτημάτων των
αναθετουσών αρχών, καθώς και πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν στην εφαρμογή
του, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία είτε για την απλοποίηση διατάξεων είτε για την
συμπλήρωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται να
περιλάβει σχετική πρόταση νομοθετικών αλλαγών σε υπό κατάθεση σχέδιο νόμου με θέμα
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
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Μεταξύ των προτεινομένων διατάξεων περιλαμβάνεται και η διαδικαστική ρύθμιση της
αποστολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, προς άσκηση του κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος
ελέγχου του, συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται κατά το Βιβλίο Ι και Βιβλίο ΙΙ του Ν.
4412/2016 είτε στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, είτε στο πλαίσιο εκτελέσεως
συμφωνίας πλαισίου είτε κατά τροποποίηση υφισταμένης συμβάσεως. Σκοπός των
προτεινομένων ρυθμίσεων είναι η διαδικαστική διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών,
ειδικά δε στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων η επίλυση πρακτικών ερωτημάτων
που δυσκολεύουν την ουσιαστική ενεργοποίηση του αναγκαίου αυτού θεσμού.
Ενόψει ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα τιθέμενα θέματα άπτονται της διαδικαστικής
μεταχείρισης συμβάσεων που υπάγονται στον κατά το Σύνταγμα προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου θα σας παρακαλούσα να προβείτε σε σύγκληση της Ολομελείας του
Δικαστηρίου Σας κατά το άρθρο 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών που έχει κυρωθεί με τον Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως αυτό έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α΄ 230) και ισχύει, καθώς και το
πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως κη) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο που έχει κυρωθεί με τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52), ώστε αυτή να
γνωμοδοτήσει ως προς τις προτεινόμενες διατάξεις οι οποίες και επισυνάπτονται στο παρόν.
Είναι αυτονόητο, κα Πρόεδρε, ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου είμαστε στη διάθεση
του Δικαστηρίου Σας για την παροχή κάθε αναγκαίας διευκρινήσεως ή ενημερώσεως.

Ο Υπουργός
Ιωάννης Δραγασάκης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»

….
2. Στο τέλος του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται παράγραφος
11 η οποία έχει ως εξής: «Σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται η πρώτη
εκτελεστική σύμβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής, εφόσον η συνολική
εκτιμώμενη αξία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε
ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιμέρους εκτελεστική σύμβαση εφόσον
υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει και για τα δυναμικά
συστήματα που είναι σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση του παρόντος».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παράγραφο 2 διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τον προσυμβατικό
έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο δυναμικών συστημάτων
αγορών. Προκειμένου, λοιπόν, οι διαδικασίες αυτές να είναι ευέλικτες και
ελκυστικές για τις αναθέτουσες αρχές προβλέπεται ότι στον προσυμβατικό
έλεγχο υπάγονται μόνο η πρώτη σύμβαση, ώστε να διασφαλίζεται εγκαίρως η
νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας ένταξης στη Δυναμικό Σύστημα, καθώς
και οι συμβάσεις που συνάπτονται σε εκτέλεση ενός ΔΣΑ, εφόσον αυτοτελώς
υπερβαίνουν τα εκάστοτε θεσπιζόμενα όρια.
…
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αναδιατυπώνεται
ως εξής: Οι συμφωνίες πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές αυτών
συμβάσεις μόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε
ισχύοντα όρια.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
Με την παράγραφο 4 επιλύεται το ζήτημα που ανέκυψε ως προς τον
προσυμβατικό έλεγχο των εκτελεστικών συμβάσεων. Η ερμηνεία που δόθηκε
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από Κλιμάκια ότι οι εκτελεστικές συμβάσεις υπάγονται στον προσυμβατικό
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η
συμφωνία πλαίσιο υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας, έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση του όγκου των συμβάσεων που υπάγονται στο σχετικό έλεγχο και
των οποίων η αξία είναι μικρή και το αντικείμενο ελέγχου περιορισμένο. Με
την καθυστέρηση δε αυτή οι συμφωνίες πλαίσιο καθίσταται μη ελκυστικές,
αφού χάνεται ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρουν, ήτοι η ταχύτητα
στη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων. Έτσι, με την προτεινόμενη διάταξη
διευκρινίζεται ότι σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας υπάγονται μόνο οι
εκτελεστικές εκείνες συμβάσεις των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει τα
εκάστοτε ισχύοντα όρια, εναρμονίζοντας με τον τρόπο αυτό την νομοθεσία με
την πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. υπ’ αριθ. 841/2018
απόφαση του VI Τμήματος). Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις εκτελεστικές
συμβάσεις των ήδη συναφθεισών συμφωνιών - πλαίσιο.
…
32. Στο τέλος του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται παράγραφος
6 η οποία έχει ως εξής: «6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι
τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον
προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό
αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, β) όταν οι
τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας
της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το
συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο
ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Στον έλεγχο νομιμότητας
υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται
σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του
ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό
αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το
εκάστοτε όριο ελέγχου.»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
Με την παράγραφο 32 αποσαφηνίζεται ποιες περιπτώσεις τροποποίησης της
σύμβασης υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Ιδίως ως προς τις τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας, αυτές δεν
υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο, καθώς το πεδίο ελέγχου είναι
περιορισμένο και ελέγχεται μόνο η μεταβολή του αντικειμένου της σύμβασης.
Παράλληλα,

αποσαφηνίζονται

ζητήματα

προσυμβατικού

ελέγχου

σε

περίπτωση τροποποιήσεων χρηματοδοτούμενων συμβάσεων (βλ. υπ’ αριθ.
495/2018 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), ενώ
προβλέπεται ρητώς η υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεων που
αρχικώς δεν υπάγονταν στον προληπτικό έλεγχο, αλλά μετά την τροποποίησή
τους αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενό τους τόσο ώστε να υπερβαίνουν τα
όρια. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η
τροποποίηση των συμβάσεων ως μέσο καταστρατήγησης της νομοθεσίας και
αποφυγής του ελέγχου νομιμότητας.
45. Στο τέλος του άρθρου 270 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται παράγραφος
11 η οποία έχει ως εξής: «Σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται η πρώτη
εκτελεστική σύμβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής, εφόσον η συνολική
εκτιμώμενη αξία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε
ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιμέρους εκτελεστική σύμβαση εφόσον
υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
β. Η

διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει και για τα δυναμικά

συστήματα που είναι σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση του παρόντος».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
Με την παράγραφο 45 προβλέπεται ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου των Δυναμικών Συστημάτων Αγορών των φορέων του
Βιβλίου ΙΙ, όπως ισχύει και στην περίπτωση του Βιβλίου Ι.
…
46. Στο τέλος του άρθρου 273 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παράγραφος
3 η οποία έχει ως εξής: «Οι συμφωνίες πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό

Β.Μπ./prk/olm.18/ΓΕΝ.ΣΥΝ.16Β

7

έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές
αυτών συμβάσεις μόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα
εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
Με την παράγραφο 46 προβλέπεται ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου των συμφωνιών πλαίσιο των φορέων του Βιβλίου ΙΙ,
όπως ισχύει και στην περίπτωση του Βιβλίου Ι.
…
52. Στο άρθρο 337 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον
η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι
τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά
την έννοια της παρ. 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρμογή της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ)
όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε
πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες
συμβάσεις.

Στον

έλεγχο

νομιμότητας

υπάγονται

και

τροποποιητικές

συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική
αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την
τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η
συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
Με την παράγραφο 52 αποσαφηνίζεται ποιες περιπτώσεις τροποποίησης της
σύμβασης υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις που ισχύουν στο Βιβλίο
Ι.»
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Ο Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντώνιος
Νικητάκης διατύπωσε επ’ αυτού την ακόλουθη έγγραφη γνώµη :
«Επί του ως άνω σχεδίου διατάξεων, πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, το οποίο διαβιβάστηκε στη Γραµµατεία της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας (αριθ. πρωτ. ΓΕΕ: 871/4.12.2018) µε το
ΦΓ16/78261/3.12.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραµµατεία της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκθέτουµε τα ακόλουθα:
Γενικές παρατηρήσεις:
Ι. Το σχέδιο διατάξεων του άρθρου 44 του εν λόγω νοµοσχεδίου, που
φέρει τον ως άνω τίτλο, απαραδέκτως φέρεται ενώπιον της Ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου προς παροχή γνωµοδότησης, καθόσον δεν πληρούνται οι
τασσόµενες στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση κη΄ εδάφιο γ΄, του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), το οποίο προσετέθη µε
το άρθρο 176 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), διαδικαστικές προϋποθέσεις,
αφού αυτό δεν υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, αλλά από τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ούτε άλλωστε ρυθµίζει ζητήµατα
δηµοσιονοµικής διαχείρισης µείζονος σπουδαιότητας. Εξάλλου, δεν δύναται η
περίπτωση αυτή να υπαχθεί στο εδάφιο α΄ της ως άνω περίπτωσης κη΄, σύµφωνα
µε την οποία το ∆ικαστήριο γνωµοδοτεί σε θέµατα που θέτουν οι Υπουργοί
εφόσον, κατά την κρίση του, η ζητούµενη γνώµη δεν αποτελεί πρόκριµα των
πράξεων ή δικαστικών αποφάσεών του, δοθέντος ότι, όπως προκύπτει από το
αριθ. πρωτ. 5598/2018/15.11.2018 έγγραφο του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, το εν λόγω σχέδιο διατάξεων διαβιβάστηκε στη Γραµµατεία της
Προέδρου του ∆ικαστηρίου για να γνωµοδοτήσει επί των προτεινόµενων
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διατάξεων, χωρίς να τίθενται συγκεκριµένα και σαφώς καθορισµένα από τον
αρµόδιο Υπουργό ζητήµατα, τα οποία αναφύονται εκ του περιεχοµένου τους και
επί των οποίων ζητείται η παροχή γνώµης εκ µέρους της Ολοµέλειας.
ΙΙ. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι το παρόν σχέδιο διατάξεων παραδεκτώς
εισάγεται ενώπιον της Ολοµέλειας υπό της Προέδρου αυτής, κατ’ άρθρο 131
παρ. 3 του π.δ/τος 1225/1981, ένεκα των τιθέµενων θεµάτων που άπτονται της
διαδικαστικής µεταχείρισης συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας που
υπάγονται στον κατά το Σύνταγµα προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, τα εγειρόµενα ζητήµατα επί των οποίων δύναται να γνωµοδοτήσει το
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι τα ακόλουθα:
Με τις παρ. 2, 4, 32, 45, 46 και 52 του άρθρου 44, υπό τον τίτλο
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν τη διενέργεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο του ελέγχου συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας επί θεµάτων που άπτονται του ελέγχου των
δυναµικών συστηµάτων αγορών (παρ. 2 και 45), των συµφωνιών πλαίσιο (παρ.
4 και 46) και των τροποποιητικών συµβάσεων (παρ. 32 και 52). Συγκεκριµένα:
1) µε τις παρ. 2 και 45 του άρθρου 44 προστίθενται στα άρθρα 33 και 270 του
ν. 4412/2016, αντίστοιχα, παράγραφοι 11 και ορίζεται ότι: «Σε προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό
Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται η πρώτη εκτελεστική σύµβαση ανεξαρτήτως
αξίας αυτής, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία του ∆υναµικού Συστήµατος
Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιµέρους
εκτελεστική σύµβαση εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα
όρια.». Επίσης, ορίζεται µεταβατικώς ότι: «Η διάταξη της προηγούµενης
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περίπτωσης ισχύει και για τα δυναµικά συστήµατα που είναι σε εξέλιξη κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος», 2) µε τις παρ. 4 και 46 του άρθρου 44
αναδιατυπώνεται το άρθρο 39 παρ. 9 και προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 273 του
ν.

4412/2016,

αντίστοιχα

και

ορίζεται

ότι:

«Οι

συµφωνίες

πλαίσιο

αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες
διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις µόνο εφόσον η αξία τους
υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.» και 3) µε τις παρ. 32 και 52
του άρθρου 44 προστίθενται στα άρθρα 132 και 337 του ν. 4412/2016,
αντίστοιχα, παράγραφοι 6 και ορίζεται ότι: «Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται
οι τροποποιητικές συµβάσεις, εφόσον η κύρια σύµβαση διήλθε από τον
προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό
αντικείµενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, β) όταν οι
τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της
αρχικής σύµβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το
συνολικό ποσό της αρχικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο
ελέγχου για τις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις. Στον έλεγχο νοµιµότητας
υπάγονται και τροποποιητικές συµβάσεις, δυνάµει των οποίων τροποποιείται
σύµβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του
ελέγχου, εφόσον µε την τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο
τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο
ελέγχου».
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Το περιεχόµενο των ανωτέρω διατάξεων κινείται εντός των ορίων που
τίθενται από το άρθρο 98 παρ. 1β΄ του Συντάγµατος, ακολουθείται δε εν πολλοίς
η ερµηνεία των κείµενων διατάξεων, που έχει διαµορφωθεί από τη νοµολογία
των οικείων σχηµατισµών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως, ενδεικτικά,
αναφορικά µε την υπαγωγή σε έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
των εκτελεστικών συµβάσεων των συµφωνιών-πλαίσιο, µόνο εφόσον το
συµβατικό τίµηµα αυτών υπερβαίνει τα προβλεπόµενα στο νόµο όρια (απόφ. VI
Τµ. 841/2018), µε τις τροποποιήσεις ουσιωδών όρων σύµβασης που έχει υπαχθεί
στον έλεγχο αυτό, ανεξαρτήτως εάν προκαλούν αύξηση του οικονοµικού της
αντικείµενου τέτοια, που να υπερβαίνει το εκάστοτε θεσπιζόµενο από τις
ισχύουσες διατάξεις κατώτατο χρηµατικό όριο υπαγωγής στον προσυµβατικό
έλεγχο (αποφ. VI Τµ. 1757/2016, 6019/2015), µε την τροποποίηση συµβάσεων
όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής σύµβασης αυτή εντάχθηκε σε
πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύµβασης δεν
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηµατοδοτούµενες
συµβάσεις (πράξ. Ε΄ Κλιµ. 495/2018).
Οι προτεινόµενες διατάξεις φέρουν εν γένει θετικό πρόσηµο και θα
συµβάλουν τόσο στην ασφάλεια δικαίου, όσο και στην επιτάχυνση των
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων από µέρους των αναθετουσών
αρχών, αφού οι τελευταίες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν µε µεγαλύτερη
βεβαιότητα

ποιες

περιπτώσεις

ανάθεσης

δηµοσίων

συµβάσεων

και

τροποποίησης αυτών δύνανται να υπαχθούν στον προσυµβατικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, κατά το µέρος
που επιβεβαιώνεται νοµοθετικά η αποσυµφόρηση του ∆ικαστηρίου από
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υποθέσεις που, κατά κανόνα, παρουσιάζουν µικρό δηµοσιονοµικό ρίσκο, θα
ωφεληθεί και το ∆ικαστήριο, αφού αυτό θα δύναται να διαθέσει το προσωπικό
του πιο αποτελεσµατικά σε υποθέσεις που, κατά κανόνα, το διακύβευµα θα είναι
µεγαλύτερο από δηµοσιονοµικής σκοπιάς.
Εντούτοις, έχουµε τη γνώµη ότι η αξία των προτεινόµενων ρυθµίσεων θα
µεγιστοποιείτο αν αυτές, µε τις αναγκαίες αλλαγές στη διατύπωσή τους,
εντάσσονταν συστηµατικά στις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την ενσωµάτωση τους στον Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ρυθµίζονταν, κατά τρόπο ενιαίο, ζητήµατα
ελέγχου τροποποιητικών συµβάσεων και εκτελεστικών συµβάσεων και στις
περιπτώσεις εκείνες των συµβάσεων που ναι µεν υπάγονται στον προληπτικό
έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην
όµως δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4412/2016, όπως, ενδεικτικά,
οι περιπτώσεις των προγραµµατικών συµβάσεων (άρθρο 100 του ν. 3852/2010),
των συµβάσεων παραχώρησης (ν. 4413/2016), των συµβάσεων που συνάπτονται
στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας (ν. 3978/2011), των συµβάσεων
προµήθειας αµυντικού υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, που δεν εντάσσονται
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (ν. 3433/2006), καθώς και των
συµβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.
(ν. 3986/2011).
Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2018
Ο Επίτροπος της Επικρατείας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ»
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Ο εισηγητής Σύµβουλος Κωνσταντίνος Παραθύρας εισηγείται τα
ακόλουθα:
Το παρόν σχέδιο διατάξεων παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον της
Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση κη΄ εδάφιο α΄ του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52), σύµφωνα µε
την οποία το ∆ικαστήριο γνωµοδοτεί σε θέµατα που θέτουν οι Υπουργοί εφόσον,
κατά την κρίση του, η ζητούµενη γνώµη δεν αποτελεί πρόκριµα των πράξεων ή
δικαστικών αποφάσεών του, δεδοµένου ότι σε αυτό το σχέδιο διατάξεων
περιέχονται ρυθµίσεις για τoν ειδικό προληπτικό έλεγχο των συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας που συνάπτει το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο
που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή, αρµοδιότητα η οποία
κατά το Σύνταγµα (άρθρο 98 παρ. 1 περ. β΄) ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Πρόεδρος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, οι Αντιπρόεδροι Ιωάννης Σαρµάς,
Σωτηρία Ντούνη, Γεωργία Μαραγκού και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και οι
Σύµβουλοι Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουµπίνη και Σταµάτιος Πουλής
διατύπωσαν την ακόλουθη άποψη επί του παραδεκτού:
Είναι ενδεδειγµένο από τις αρχές της καλής νοµοθέτησης, που αποτελούν
ειδικότερη έκφανση των αρχών της ασφάλειας του δικαίου και της
αναλογικότητας, όπως ο έχων τη νοµοθετική πρωτοβουλία Υπουργός ζητεί τη
γνώµη της Ολοµέλειας του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου όταν το υπό
επεξεργασία από αυτόν νοµοσχέδιο έχει ως αντικείµενο ή άλλως πως ρυθµίζει
τις αρµοδιότητες του εν λόγω ∆ικαστηρίου. Εξ άλλου, το ∆ικαστήριο αυτό,
εφόσον ζητηθεί κατά τα ανωτέρω η γνώµη του, οφείλει, όχι µόνον να επισηµάνει
τις

νοµοτεχνικές

ατέλειες,

αντιφάσεις

ή

κενά

που

εµφανίζουν

οι
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περιλαµβανόµενες στο νοµοσχέδιο ρυθµίσεις, αλλά ακόµη, αξιοποιώντας την
εµπειρία του από την µέχρι της γνωµοδοτήσεώς του εφαρµογή της νοµοθεσίας
που το διέπει, να υποδείξει τις συναφείς προς τις προτεινόµενες ρυθµίσεις
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της νοµοθεσίας αυτής, τις οποίες κρίνει
αναγκαίες για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής του. Τα
ανωτέρω δεν προσκρούουν στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία δεν
είναι κατά το Σύνταγµα απόλυτης εφαρµογής, αλλά επιτρέπει, εν όψει
επιτεύξεως του σκοπού της καλής νοµοθέτησης, την καλόπιστη συνεργασία των
πολιτειακών οργάνων κατά την επεξεργασία νοµοσχεδίων. Άλλωστε, τα
ανωτέρω τελούν πάντοτε υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η γνωµοδότηση
του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστηρίου επί νοµοσχεδίου που αφορά τις
αρµοδιότητές του δεν θα διαλαµβάνει κρίσεις, διατυπωµένες µε τον
κατηγορηµατικό τρόπο που προσήκει σε δικαστική απόφαση, αναφορικά µε
ζητήµατα ουσιαστικής αντισυνταγµατικότητας των υπό επεξεργασία ρυθµίσεων,
ζητήµατα τα οποία µόνον σε παρεµπίπτουσα δικαστική κρίση, µε τη συµµετοχή
διαδίκων που θα αναδείξουν τις ιδιαίτερες πτυχές κάθε επίδικης ρύθµισης,
µπορεί οριστικώς να επιλυθούν.
Κατά τη γνώµη των Συµβούλων Γεωργίου Βοΐλη και ∆έσποινας
Καββαδία - Κωνσταντάρα, το παρόν σχέδιο διατάξεων, το οποίο αποτελεί κατ’
ουσίαν τροποποίηση ήδη υφιστάµενων και εφαρµοζόµενων διατάξεων για τον
προσυµβατικό έλεγχο των συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ασχέτως της ακολουθούµενης διαδικασίας εισαγωγής του
για γνωµοδότηση ενώπιον της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι στην
πραγµατικότητα σχέδιο νοµοθετήµατος που πρόκειται µε πρωτοβουλία της
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εκτελεστικής εξουσίας δηλαδή των αρµόδιων Υπουργών να εισαχθεί προς
ψήφιση στη Βουλή, πλην όµως η επ’ αυτού γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 περ. κη του ν. 4129/2013
«Περί Οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου» καθόσον συναρτάται άµεσα µε
τον ήδη ασκούµενο επί των ανωτέρω συµβάσεων προσυµβατικό έλεγχο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και µπορεί να αποτελέσει πρόκριµα των µελλοντικών του
πράξεων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η Ολοµέλεια να απόσχει της εν λόγω
γνωµοδοτήσεως. Πλην όµως η γνώµη αυτή δεν κράτησε.
Συνεχίζοντας, ο Σύµβουλος Κωνσταντίνος Παραθύρας εξέθεσε τα
ακόλουθα:
Με τις παρ. 2, 4, 32, 45, 46 και 52 του άρθρου 44 του πολυνοµοσχεδίου,
µε τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν τη διενέργεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο του ελέγχου
συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, επί ζητηµάτων που άπτονται του
προσυµβατικού ελέγχου των δυναµικών συστηµάτων αγορών (παρ. 2 και 45),
των συµφωνιών-πλαίσιο (παρ. 4 και 46) και των τροποποιητικών συµβάσεων
(παρ. 32 και 52).
Πιο

συγκεκριµένα,

οι

προτεινόµενες

διατάξεις

και

επ’

αυτών

παρατηρήσεις έχουν ως εξής:
2. Στο τέλος του άρθρου 33 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται
παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής: «Σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις,
υπόκεινται η πρώτη εκτελεστική σύµβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής, εφόσον η
συνολική εκτιµώµενη αξία του ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών υπερβαίνει τα
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εκάστοτε ισχύοντα όρια. β. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και
για τα δυναµικά συστήµατα που είναι σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος.»
Στο άρθρο 33 του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ Α΄ 147), µε τίτλο «∆υναµικά συστήµατα αγορών», ορίζονται
τα εξής: «1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν το δυναµικό
σύστηµα αγορών για αγορές τρέχουσας χρήσης, των οποίων τα γενικά διαθέσιµα
στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυναµικό
σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µία εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και
είναι ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος αγορών σε κάθε
οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. (…) 2. Για τη σύναψη
σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές
ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που
ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστηµα και ο αριθµός
των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστηµα δεν περιορίζεται, σύµφωνα µε
το άρθρο 84. (…) 6. Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους
συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν προσφορά για τη σύναψη
κάθε συγκεκριµένης σύµβασης εντός του δυναµικού συστήµατος αγορών,
σύµφωνα µε το άρθρο 69. (…)».
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι το δυναµικό σύστηµα
αγορών προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για αγορές τρέχουσας χρήσης, των
οποίων τα γενικά διαθέσιµα χαρακτηριστικά στην αγορά ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών και αποτελεί κατά βάση εφαρµογή της
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κλειστής διαδικασίας, µε µόνη διαφορά ότι όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν
τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστηµα καθ’ όλη την περίοδο ισχύος
του τελευταίου (η οποία αναφέρεται ρητώς στην προκήρυξη του διαγωνισµού).
Αυτό προϋποθέτει µία διαδικασία επιλογής (αξιολόγησης των αιτήσεων) µετά το
πέρας της οποίας οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους συµµετέχοντες
που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν προσφορά για τη σύναψη κάθε
συγκεκριµένης σύµβασης και αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που
υποβάλλει την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της
προκήρυξης της σύµβασης για το δυναµικό σύστηµα αγορών ή, αν
χρησιµοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος (άρθρο 33 παρ. 6 του ν. 4412/2016). Εποµένως, στο δυναµικό
σύστηµα αγορών δεν έχουµε κατ’ αρχάς σύµβαση, όπως συµβαίνει στις
συµφωνίες-πλαίσιο, αλλά ένταξη σε αυτό των οικονοµικών φορέων/υποψηφίων
αναδόχων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και πρόσκληση υποβολής
προσφορών για σύναψη κάθε συγκεκριµένης σύµβασης. Τα κριτήρια ανάθεσης
ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης για το δυναµικό σύστηµα αγορών και
έτσι ο νόµος δεν καταλείπει περιθώρια προσδιορισµού των κριτηρίων αυτών µε
προκήρυξη των επιµέρους διαγωνισµών και, αντιστοίχως, πεδίο ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τους όρους των διαγωνισµών αυτών (πρόκειται
στην πραγµατικότητα για πρόσκληση υποβολής προσφορών) µετά τον έλεγχο
της πρώτης εκτελεστικής σύµβασης, η οποία ουσιαστικά αποτελεί και την πρώτη
(αρχική) σύµβαση του συστήµατος. Με βάση τα ανωτέρω, δεν συντρέχει ειδικός
δικαιολογητικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος που να επιτάσσει τον έλεγχο,
ανεξαρτήτως ποσού, όλων των εκτελεστικών συµβάσεων που συνάπτονται σε
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εφαρµογή ενός ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών, ενώ επιπλέον ένας τέτοιος
έλεγχος θα αντιστρατευόταν την επιδιωκόµενη από το νοµοθέτη ταχύτητα και
ευελιξία που πρέπει να διέπει ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, προκειµένου αυτό
να επιτελέσει τη λειτουργία του, εισάγοντας προς έλεγχο συµβάσεις µε µικρό
δηµοσιονοµικό κίνδυνο και – κατά κανόνα – πολύ χαµηλό οικονοµικό
αντικείµενο.
Εποµένως, το περιεχόµενο της εν λόγω διάταξης κινείται εντός του
πλαισίου που διαγράφεται από το άρθρο 98 παρ. 1β του Συντάγµατος και από τη
νοµολογία

των

αρµόδιων

για

τον

προσυµβατικό

έλεγχο

δικαστικών

σχηµατισµών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως αναφορικά µε την υπαγωγή των
εκτελεστικών συµβάσεων στον προσυµβατικό έλεγχο. Σηµειώνεται ότι κατά τη
διατύπωση της οικείας διάταξης πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη "υπόκεινται"
στον ορθό τύπο "υπόκειται".
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι συµφωνίες πλαίσιο αποστέλλονται για
προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις, ενώ οι
εκτελεστικές αυτών συµβάσεις µόνον εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς
τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
Στο ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ Α΄
147), στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. 10, υπό τον τίτλο «Ορισµοί», ορίζεται ότι «… 10)
ως «συµφωνία-πλαίσιο» νοείται µία συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ µιας ή
ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή
περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των
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όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια
συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, όπου ενδείκνυται, τις
προβλεπόµενες ποσότητες», και στο άρθρο 39, µε τίτλο «Συµφωνίες-πλαίσιο»,
όπου καθορίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις σύναψης τέτοιου είδους
συµφωνιών καθώς και των συµβάσεων που συνάπτονται σε εκτέλεση αυτών,
ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συµφωνίεςπλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2
εφόσον εφαρµόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3
έως 221). Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως λόγω του
αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο (…) 3. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε
συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 5. Οι διαδικασίες αυτές
µπορούν να εφαρµόζονται µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται
µε σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισµού ή την πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονοµικών φορέων που είναι
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συµβάσεις
που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να
συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο,
ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4. 4. (…) 5. Όταν
συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς φορείς,
η εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο εκτελείται µε έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς
προκήρυξη νέου διαγωνισµού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την
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παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθειών και οι αντικειµενικές
προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό του συµβαλλόµενου στη συµφωνία-πλαίσιο
οικονοµικού φορέα που θα τις εκτελέσει. οι εν λόγω όροι αναγράφονται στα
έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο, β) όταν στη συµφωνία-πλαίσιο
αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων,
υπηρεσιών και αγαθών, εν µέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισµού, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄, και εν µέρει µε την προκήρυξη νέου διαγωνισµού µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο,
σύµφωνα µε την περίπτωση γ', εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις
αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο. Η
επιλογή αν συγκεκριµένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν
προκήρυξης νέου διαγωνισµού ή άµεσα, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται
στη συµφωνία-πλαίσιο, γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται
στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύµβασης
προσδιορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισµού. Οι δυνατότητες που
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται επίσης
σε οποιαδήποτε τµήµα µιας συµφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι
όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών,
ανεξαρτήτως αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών
έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά τµήµατα, γ) αν στη συµφωνίαπλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων,
υπηρεσιών και αγαθών, µε νέο διαγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο. 6. Οι διαγωνισµοί που
αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 βασίζονται στους
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ίδιους όρους µε αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συµφωνίας-πλαίσιο, και,
όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωµένους όρους και, όπου
ενδείκνυται, σε άλλους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης για
τη συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: α) για κάθε
σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται
γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη
σύµβαση, β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή
προσφορών

για

κάθε

συγκεκριµένη

σύµβαση,

λαµβανοµένων

υπόψη

παραµέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο
απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών, γ) οι προσφορές
υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται έως τη λήξη της προβλεπόµενης
προθεσµίας απάντησης, δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση στον
προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων
ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνίαπλαίσιο. 7. Όταν το αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο µε περισσότερους
οικονοµικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τµήµατα, καλούνται σε
διαβούλευση µόνο οι οικονοµικοί φορείς των τµηµάτων που ανταποκρίνονται
στο εκάστοτε αντικείµενο της εκτελεστικής σύµβασης. 8. (…) 9. Οι συµφωνίεςπλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις (…)».
Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 10 και του
άρθρου 39 του ν. 4412/2016, οι συµφωνίες-πλαίσιο συνάπτονται µεταξύ µιας ή
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών
φορέων, µε σκοπό τον καθορισµό των όρων που θα διέπουν τις συµβάσεις που
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πρόκειται

να

συναφθούν

κατά

τη

διάρκεια

συγκεκριµένης

περιόδου

(εκτελεστικές συµβάσεις), ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, όπου ενδείκνυται, τις
προβλεπόµενες ποσότητες. Ειδικότερα, οι συµφωνίες αυτές επιτρέπουν στις
αναθέτουσες αρχές να προεπιλέγουν, µε ανταγωνιστικές διαδικασίες, δυνητικούς
αντισυµβαλλοµένους, κατάλληλους για την εκτέλεση των ζητούµενων παροχών,
δεσµεύοντάς τους ως προς τα οριζόµενα στη συµφωνία στοιχεία. Για τις
εκτελεστικές συµβάσεις που συνάπτονται ακολούθως, εάν και όποτε ανακύψει η
συγκεκριµένη ανάγκη, εντός του χρόνου ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο, δεν
απαιτείται κατά κανόνα η διεξαγωγή νέου διαγωνισµού, ενώ στις περιπτώσεις
που ο προσδιορισµός των µη καθορισθέντων όρων επιβάλλει τη διεξαγωγή νέων
µίνι διαγωνισµών (call-off), αυτοί διενεργούνται µεταξύ των προεπιλεγέντων
αναδόχων και σύµφωνα µε τους καθορισθέντες στη συµφωνία-πλαίσιο όρους,
καθώς «οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο δεν µπορούν σε
καµία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της
συµφωνίας-πλαίσιο (άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Εποµένως, όπως και
στην περίπτωση ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µέσω της διαδικασίας του
δυναµικού συστήµατος αγορών, είναι δυνατόν να επιτευχθεί βελτίωση του
κόστους και της ποιότητας, από την οµαδοποίηση και τον προγραµµατισµό των
µελλοντικών αναγκών και την εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών, καθώς
και ευελιξία των διαδικασιών ανάθεσης, µε περιορισµό της επιβάρυνσης σε
χρόνο, προσωπικό και γραφειοκρατία που θα προκαλείτο από την ικανοποίηση
των ίδιων αναγκών µέσω αυτοτελών αναθέσεων. Οι σκοποί αυτοί άλλωστε
προσδιορίζονται σαφώς και από το νοµοθέτη, ο οποίος στην αιτιολογική έκθεση
του ν. 4038/2012, που εισήγαγε τις συµφωνίες-πλαίσιο στην ελληνική έννοµη
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τάξη, αρχικώς για τις συµβάσεις προµηθειών (άρθρο 9 του ν. 4038/2012, µε το
οποίο προστέθηκε το άρθρο 22Α στο π.δ. 118/2007), έθεσε ως σκοπό του
θεσµού να «εξασφαλίζει την απαιτούµενη ευελιξία και ταχύτητα στις
διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων» και να «παρέχει τη
δυνατότητα εξοικονόµησης χρόνου και κόστους και βελτίωσης της ποιότητας
των δηµοσίων παραγγελιών».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 9 του
ν. 4412/2016, σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας από τον αρµόδιο δικαστικό
σχηµατισµό του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται τόσο οι ίδιες οι συµφωνίεςπλαίσιο όσο και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις, κατά τους όρους και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα, οι συµβάσεις-πλαίσιο υπάγονται στον
προαναφερόµενο έλεγχο όταν η προϋπολογιζόµενη αξία τους, στην οποία
«λαµβάνεται υπόψη … η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου
των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας
πλαίσιο» (βλ. άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4412/2016), υπερβαίνει τα προβλεπόµενα
στο νόµο όρια. Κατά τον έλεγχο των συµφωνιών-πλαίσιο, των αρχικών δηλαδή
συµβάσεων που προηγούνται των εκτελεστικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο
αποφαίνεται τόσο για τη νοµιµότητα των ανταγωνιστικών διαδικασιών που
έχουν ακολουθηθεί για την ανάδειξη των αντισυµβαλλοµένων, όσο και για τους
βασικούς όρους υπό τους οποίους θα ανατεθούν οι εκτελεστικές συµβάσεις.
Κατά

τούτο,

οι

εκτελεστικές

συµβάσεις

µιας

συµφωνίας-πλαίσιο

διαφοροποιούνται από εκείνες µε τις οποίες αυξάνεται το οικονοµικό
αντικείµενο των αρχικών συµβάσεων, µε την ανάθεση συµπληρωµατικών έργων,
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υπηρεσιών ή προµηθειών στον αρχικό ανάδοχο (συµπληρωµατικές συµβάσεις) ή
µε τις οποίες τροποποιούνται κατά άλλον τρόπο όροι των αρχικών συµβάσεων
(τροποποιητικές συµβάσεις), αφού στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η νέα
σύµβαση δεν είναι αυτοτελής, µε ιδιαίτερο οικονοµικό αντικείµενο, αλλά
αποτελεί ενιαίο σύνολο µε την αρχική, στην οποία και ενσωµατώνεται, ο δε
έλεγχός τους είναι αναγκαίος, ανεξαρτήτως ποσού, προκειµένου να διασφαλιστεί
ότι οι µεταβολές που επέρχονται δεν καθιστούν την αρχική σύµβαση ουσιωδώς
διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα της. Οµοίως, οι εκτελεστικές συµβάσεις των
συµφωνιών-πλαίσιο διαφοροποιούνται και από τις εκτελεστικές συµβάσεις των
προγραµµατικών συµβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αφού στις
τελευταίες, οι όροι ανάθεσής τους δεν έχουν ελεγχθεί, στο µέτρο δε που κατά
τεκµήριο συµβάλλουν στην υλοποίηση ενιαίου έργου µε λειτουργική και
οικονοµική συνέχεια, ο συνολικός προϋπολογισµός του οποίου υπερβαίνει τα
όρια υπαγωγής στον έλεγχο, ευλόγως ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού.
Εποµένως, κατά τη σύναψη των επιµέρους (εκτελεστικών) συµβάσεων, οι οποίες
συνάπτονται σε ενεργοποίηση και εκτέλεση των όρων της συµφωνίας-πλαίσιο,
δεν καταλείπεται πλέον πεδίο περαιτέρω ελέγχου, τόσο για την περίπτωση των
εκτελεστικών

συµβάσεων

που

προβλέπονται

στην

περίπτωση

α΄

της

παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016, ήτοι αυτών που συνάπτονται
εντός του χρόνου ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η
διεξαγωγή νέου διαγωνισµού, διότι στη συµφωνία-πλαίσιο καθορίζονται όλοι οι
όροι της προς ανάθεση εκτελεστικής σύµβασης στους συµµετέχοντες στη
συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικούς φορείς, όσο και για τις περιπτώσεις των
εκτελεστικών συµβάσεων που συνάπτονται είτε εν µέρει χωρίς προκήρυξη νέου
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µίνι διαγωνισµού και εν µέρει µε προκήρυξη νέου διαγωνισµού µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία-πλαίσιο είτε
µόνο κατόπιν προκήρυξης νέου µίνι διαγωνισµού, που προβλέπονται στις
περιπτώσεις β΄ και γ΄, αντίστοιχα, της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του
ν. 4412/2016 (άρθρο 39 παρ. 5 περ. β), διότι και στις τελευταίες αυτές
περιπτώσεις µε την αρχική διακήρυξη για τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο και
τη συγγραφή υποχρεώσεων αυτής καθορίζονται οι βασικοί όροι που θα τις
διέπουν, τυχόν δε διευκρινίσεις όρων που περιέχονται στην αρχική συµφωνίαπλαίσιο ή ακόµη και προσθήκη άλλων επουσιωδών όρων µε τις εκτελεστικές
αυτές συµφωνίες, σύµφωνα µε σχετική πρόβλεψη στη συµφωνία-πλαίσιο, έχουν
αποτελέσει αντικείµενο ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση
του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας της συµφωνίας-πλαίσιο, στην οποία
βασίζονται οι εκτελεστικές αυτές συµβάσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, και
λαµβάνοντας υπόψη αφενός µεν ότι δεν συντρέχει ειδικός δικαιολογητικός λόγος
δηµοσίου συµφέροντος που να επιτάσσει τον έλεγχο ανεξαρτήτως ποσού των
συµβάσεων που συνάπτονται σε εκτέλεση ελεγχθείσας συµφωνίας-πλαίσιο,
αντιθέτως δε, ότι ένας τέτοιος έλεγχος θα αφαιρούσε από τη σύµβαση-πλαίσιο
την επιδιωκόµενη από το νοµοθέτη ταχύτητα και ευελιξία, εισάγοντας
ελεγκτικές διαδικασίες ακόµα και για συµβάσεις µε πολύ χαµηλό οικονοµικό
αντικείµενο και παρά το γεγονός ότι το κύριο µέρος της διαδικασίας και των
όρων ανάθεσης έχει ήδη ελεγχθεί κατά τον προσυµβατικό έλεγχο της
συµφωνίας-πλαίσιο, ορθώς εισάγεται µε την ως άνω διάταξη η υπαγωγή σε
έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, µόνο των εκτελεστικών
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συµβάσεων, το συµβατικό τίµηµα των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόµενα στο
νόµο όρια.
Κατά την άποψη όµως των Αντιπροέδρων Ιωάννη Σαρµά, Άννας
Λιγωµένου, Κωνσταντίνου Κωστόπουλου και Μαρίας Αθανασοπούλου και των
Συµβούλων Ευαγγελίας - Ελισάβετ Κουλουµπίνη, Στυλιανού Λεντιδάκη,
Θεολογίας

Γναρδέλλη,

Αγγελικής

Πανουτσακοπούλου,

Ευφροσύνης

Παπαθεοδώρου, Βασιλικής Προβίδη, Κωνσταντίνου Παραθύρα, Ασηµίνας
Σακελλαρίου, Αργυρώς Μαυροµµάτη, Νεκταρίας ∆ουλιανάκη και Αντιγόνης
Στίνη, καταλείπεται πεδίο ελέγχου ως προς τους όρους του διαγωνισµού (και εν
γένει της συµβάσεως) για τις εκτελεστικές συµβάσεις εκείνες που συνάπτονται
εν µέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισµού και εν µέρει µε προκήρυξη νέου
διαγωνισµού (άρθρο 39 παρ. 5 περ. β), πολύ δε περισσότερο για εκείνες που
εµπίπτουν στην περίπτωση γ της παρ. 5 του άρθρου 39, δεδοµένου ότι στις
περιπτώσεις αυτές στη συµφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που
διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών.
32. Στο τέλος του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται
παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής: «6. Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται οι
τροποποιητικές συµβάσεις, εφόσον η κύρια σύµβαση διήλθε από τον προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό αντικείµενο και δεν
είναι ουσιώδεις υπό την έννοια της παρ. 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται
κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του
παρόντος και γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής σύµβασης αυτή
εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής
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σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις
συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις. Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και οι
τροποποιητικές συµβάσεις δυνάµει των οποίων τροποποιείται σύµβαση της
οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου ελέγχου, εφόσον µε την
τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο τόσο, ώστε η
συνολική αξία της σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»
Με τη νέα παράγραφο 6, που προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, επιχειρείται η εισαγωγή ορισµένων εξαιρέσεων
στην υπαγωγή των τροποποιητικών συµβάσεων στον ειδικό προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:
«α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό αντικείµενο και δεν είναι
ουσιώδεις υπό την έννοια της παρ. 4.»
Στην παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής: «Η
τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται
ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη
σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα,
από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των
παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους
οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης
σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από
αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή την αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη
που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική
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ισορροπία της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά
τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο, γ) η
τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης ή της
συµφωνίας πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε
ανατεθεί

αρχικώς

η

σύµβαση

σε

περιπτώσεις

διαφορετικές

από

τις

προβλεπόµενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.».
Στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
υπάγονται και οι ουσιώδεις τροποποιήσεις όρων σύµβασης που έχει υπαχθεί
στον εν λόγω έλεγχο, ανεξαρτήτως του εάν προκαλούν αύξηση του οικονοµικού
της αντικείµενου τέτοια, που να υπερβαίνει το εκάστοτε θεσπιζόµενο από τις
ισχύουσες διατάξεις κατώτατο χρηµατικό όριο υπαγωγής στον προσυµβατικό
έλεγχο, δοθέντος ότι οι τροποποιητικές συµβάσεις δεν έχουν το χαρακτήρα
αυτοτελών συµβάσεων µε ιδιαίτερο οικονοµικό αντικείµενο, αλλά αποτελούν
ένα ενιαίο σύνολο µε την αρχική σύµβαση, στην οποία ενσωµατώνονται, και της
οποίας οι ουσιώδεις µεταβολές των ήδη ελεγχθέντων όρων πρέπει επίσης να
ελεγχθούν ως προς τη νοµιµότητά τους και τη συµφωνία τους µε τους όρους της
οικείας διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις µίας σύµβασης, ακόµη και όταν δεν έχουν
οικονοµικό αντικείµενο, µπορεί να είναι ουσιώδεις. Σύµφωνα δε µε την
προπαρατεθείσα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ουσιώδης
είναι η τροποποίηση όταν µεταβάλλει τους όρους της σύµβασης κατά τρόπο που
να καθιστά τη σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς
το χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Η «ουσιώδης τροποποίηση» µίας
σύµβασης αποτελεί αόριστη νοµική έννοια, δηλαδή έννοια η οποία προσδιορίζει
µεν την έλευση των συνεπειών ενός κανόνα δικαίου, απαιτεί όµως εξειδίκευση
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και προσδιορισµό του περιεχοµένου της, απαίτηση η οποία εξακολουθεί να
υφίσταται και µετά την απαρίθµηση των περιπτώσεων της ουσιώδους
τροποποίησης από το νοµοθέτη στην παρ. 4 του άρθρου 132, δεδοµένου ότι και
οι επιµέρους αυτές περιπτώσεις (µε την πιθανή εξαίρεση εκείνης υπό στοιχ. δ΄)
χρήζουν εξειδίκευσης και περαιτέρω ερµηνείας, ενώ και η απαρίθµησή τους
είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτική. Εποµένως, η απόφανση περί του εάν στη
συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης µίας
σύµβασης ή όχι απαιτεί τη µεσολάβηση δικανικής κρίσης, πρέπει δηλαδή να
γίνεται από τους δικαστικούς σχηµατισµούς που είναι αρµόδιοι για τη διενέργεια
του προσυµβατικού ελέγχου και να µην καταλείπεται στην κρίση της
αναθέτουσας αρχής, διότι, σε διαφορετική περίπτωση, είναι δυνατό η ∆ιοίκηση
να έχει την ευχέρεια να επιφέρει ουσιώδεις τροποποιήσεις ανέλεγκτα σε ήδη
συναφθείσες συµβάσεις, ανατρέποντας τα δεδοµένα στα οποία στηρίχθηκε ο ήδη
διενεργηθείς έλεγχος νοµιµότητας. Για το λόγο αυτό, το περιεχόµενο της εν
λόγω διάταξης δεν εναρµονίζεται µε το πλαίσιο που διαγράφεται από το άρθρο
98 παρ. 1β του Συντάγµατος και από τη νοµολογία των αρµόδιων για τον
προσυµβατικό έλεγχο δικαστικών σχηµατισµών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
πρέπει να απαλειφθεί.
β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος.
Στις παρ. 1 περ. α΄ και 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ορίζονται τα
εξής: «1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους,
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προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά
έγγραφα της σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο
και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους
όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. (…) 2. Χωρίς να απαιτείται
επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ.
4, οι συµβάσεις µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της
τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών: α) των κατώτατων
τιµών του άρθρου 5 και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής
σύµβασης για τις συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών και του 15% της αξίας
της αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν µπορεί να
µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της
καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».
Η πρώτη περίπτωση της προτεινόµενης διάταξης αφορά τις τροποποιήσεις
εκείνες που βασίζονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, οι
οποίες περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση και στις οποίες µπορεί να
περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Εφόσον οι
σχετικές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες περιλαµβάνεται και το δικαίωµα
προαίρεσης (για τη δέσµευση του αντισυµβαλλοµένου αναδόχου να συναινέσει
σε νέα οµοειδή σύµβαση, ασκούµενο µονοµερώς µε δήλωση της αναθέτουσας),
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συµπεριλήφθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά προσδιορισµένες, στην οικεία
διακήρυξη καθώς και στη δηµοσιευόµενη περίληψή της, το δε ποσό που
αντιστοιχεί στις σχετικές ρήτρες (εάν αυτές έχουν οικονοµικό αντικείµενο) έχει
συνυπολογισθεί για τον προσδιορισµό της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της
σύµβασης και για την υπαγωγή της στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στον οποίο (έλεγχο) έχουν υπαχθεί ως προς τη νοµιµότητά τους και
οι ρήτρες αυτές, όπως άλλωστε και η σύµβαση στο σύνολό της, παρέπεται ότι
δεν υπάγεται εκ νέου σε έλεγχο νοµιµότητας η ενεργοποίηση ρητρών
αναθεώρησης (όπως είναι το δικαίωµα προαίρεσης), που έχει περιληφθεί σε ήδη
ελεγχθείσα προσυµβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµβαση, καθώς η
ενεργοποίηση αυτή συντελείται µε µονοµερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής,
έχει συγκεκριµένο και

προκαθορισµένο περιεχόµενο, κατ’ εφαρµογή όσων

έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της οικείας διακήρυξης και της αρχικής (κύριας)
σύµβασης και έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, εποµένως, ανάγονται ουσιαστικά στο στάδιο της εκτέλεσης της κύριας
σύµβασης. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τροποποιήσεις που έχουν µεν
οικονοµικό αντικείµενο, το οποίο υπολείπεται όµως τόσο του δέκα τοις εκατό
(10%) της αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και
προµηθειών και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τις συµβάσεις εκτέλεσης
έργων, όσο και των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του
ν. 4412/2016 (135.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, 209.000 για δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από µη κεντρικές
κυβερνητικές αρχές και 5.225.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις έργων)
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προκειµένου να υπαχθεί µία σύµβαση στο ρυθµιστικό πεδίο του νόµου αυτού.
Πρόκειται για εύλογο περιορισµό, ο οποίος αποσκοπεί στο να παρέχει
µεγαλύτερη ευελιξία στις αναθέτουσες αρχές για τροποποίηση των συµβάσεων
και θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού των µικρής αξίας και
περιορισµένου αντικειµένου ελέγχου συµβάσεων που υπόκεινται στον ειδικό
προληπτικό έλεγχο, εναρµονίζεται δε µε το πλαίσιο που διαγράφεται από το
άρθρο 98 παρ. 1 περ. β΄ του Συντάγµατος, το οποίο κάνει λόγο για συµβάσεις
«µεγάλης οικονοµικής αξίας», παρέχοντας έτσι στο νοµοθέτη ευρεία ευχέρεια
για την εξειδίκευση της συγκεκριµένης αόριστης νοµικής έννοιας και τον
προσδιορισµό του χρηµατικού ορίου υπαγωγής στον έλεγχο.
γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής σύµβασης αυτή
εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής
σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις
συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις.
Από τη διάταξη της παρ. 3 εδ. α του άρθρου 35 του ν. 4129/2013
«Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52)
προκύπτει ότι στην περίπτωση συµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο για την υπαγωγή τους στον
προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το ποσό των 10.000.000
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Από την ως άνω διάταξη συνάγεται περαιτέρω ότι από 18-42013, ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του άρθρου 73 του ν. 4146/2013,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ιδίου νόµου, ο οποίος τροποποίησε, κατά τα
προαναφερθέντα, την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013, στον έλεγχο
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάγονται, πριν από τη σύναψή
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τους, τροποποιητικές συµβάσεις αρχικών δηµοσίων συµβάσεων διενέργειας
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, οι οποίες (αρχικές
συµβάσεις) υποβλήθηκαν µεν σε έλεγχο νοµιµότητας, εντάχθηκαν δε µετά τη
διενέργειά του σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εφόσον

η

δαπάνη

για

τις

συµπληρωµατικές

αυτές

συµβάσεις,

συνυπολογιζόµενης και της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της οικείας αρχικής
σύµβασης, της οποίας αυτές είναι παρακολούθηµα, δεν υπερβαίνει το ποσό των
δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Πρόκειται για ρύθµιση
που συµβιβάζεται µε το περιεχόµενο των διατάξεων περί προσυµβατικού
ελέγχου του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 και προκύπτει αβίαστα από αυτές,
καθώς στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το προµνησθέν άρθρο 35 (ή το
αντίστοιχο άρθρο 36, εάν πρόκειται για Ο.Τ.Α.) του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίες ορίζουν κατώτερο όριο υπαγωγής στον έλεγχο,
καθόσον οι προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του ως άνω
Κώδικα, οι οποίες επιβάλλουν την ταχεία περάτωση του ελέγχου επί των
συµβάσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς συγχρηµατοδότησης, κατισχύουν
αυτών ως ειδικότερες.
Επί των παραγράφων 32 και 52 του άρθρου 44 του σχεδίου νόµου, οι
Αντιπρόεδροι Σωτηρία Ντούνη, Γεωργία Μαραγκού και Μαρία Αθανασοπούλου
και οι Σύµβουλοι Γεωργία Τζοµάκα, Θεολογία Γναρδέλλη, Κωνσταντίνος
Εφεντάκης, ∆ηµήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική
Προβίδη διατύπωσαν την ακόλουθη γνώµη:
Όπως έχει γίνει δεκτό από τους αρµόδιους δικαστικούς σχηµατισµούς (βλ.
ενδεικτικώς VI Τµ. 1757/2016 και 2440/2012), σε προσυµβατικό έλεγχο
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νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπόκεινται και οι τροποποιήσεις
ουσιωδών όρων σύµβασης που έχει ελεγχθεί, ανεξαρτήτως του εάν προκαλούν
αύξηση του οικονοµικού της αντικείµενου πέραν του κατώτατου χρηµατικού
ορίου υπαγωγής στον έλεγχο, αφού οι τροποποιητικές συµβάσεις δεν έχουν
αυτοτελή χαρακτήρα, ούτε ιδιαίτερο οικονοµικό αντικείµενο, αλλά αποτελούν
ενιαίο σύνολο µε την αρχική σύµβαση, στην οποία ενσωµατώνονται και της
οποίας οι µεταβολές απαιτείται να ελεγχθούν ως προς τη νοµιµότητά τους και τη
συµφωνία τους µε την οικεία διακήρυξη. Και τούτο, διότι, διαφορετικά, εάν,
δηλαδή, η αναθέτουσα αρχή είχε τη δυνατότητα ανελέγκτως να µεταρρυθµίζει
ουσιωδώς τις ήδη συναφθείσες συµβάσεις, ανατρέποντας τα δεδοµένα στα οποία
στηρίχθηκε ο έλεγχος νοµιµότητάς τους που διενεργήθηκε από το ∆ικαστήριο,
θα αναιρείτο η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου αυτού, για τον οποίον έχει
ειδικώς προνοήσει ο συνταγµατικός νοµοθέτης, αποσκοπώντας στην πρόληψη
τυχόν παραβάσεων της νοµοθεσίας όχι µόνον ως προς την επιλογή του
προσώπου του αναδόχου, αλλά και ως προς τους όρους της ανάθεσης. Στις ως
άνω νοµολογιακές παραδοχές αντιβαίνει η παράγραφος 6, που προτείνεται να
προστεθεί στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία, πέραν του ότι συµπλέκει το
«ουσιώδες» της τροποποίησης, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της εισαγωγής
της τροποποιητικής σύµβασης προς έλεγχο και, υπό την έννοια αυτή, κριτήριο
οριοθέτησης, µε βάση το Σύνταγµα, της σχετικής αρµοδιότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, µε το νόµιµο, κατά το ενωσιακό δίκαιο (το άρθρο 72 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) που έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία µε τις συγκεκριµένες
διατάξεις του ν. 4412/2016, της µεταβολής των συµβατικών όρων, προβλέπει
στην περίπτωση γ΄ την απεριόριστη ευχέρεια των συµβαλλοµένων να
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αφίστανται, χωρίς να µεσολαβήσει κρίση του ∆ικαστηρίου, από τους όρους της
µεταξύ τους συµφωνίας που είχε αυτό προηγουµένως ελέγξει, για µόνο το λόγο
της αλλαγής της πηγής χρηµατοδότησης της σύµβασης. Όσον αφορά δε την
περίπτωση β΄ της ιδίας παραγράφου, οι εκεί προβλεπόµενες εξαιρέσεις
τροποποιητικών συµβάσεων από τον έλεγχο θέτουν τα αυτά ακριβώς ζητήµατα,
τα οποία και από την εισήγηση επισηµαίνονται για την περίπτωση α΄, στο µέτρο
που θα εναπόκειται πλέον αποκλειστικώς στην αναθέτουσα αρχή αφενός η ορθή
εφαρµογή της ρήτρας αναθεώρησης της σύµβασης (άρθρο 132 παρ. 1 περιπτ. α΄
του ν. 4412/20156), ήτοι αυτό που εν προκειµένω θα ήταν το κυρίως ζητούµενο
του ελέγχου της τροποποίησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφετέρου η
δικαστικώς ανέλεγκτη κρίση ότι, παρά τη διαφοροποίηση του αρχικού
οικονοµικού αντικειµένου, τηρείται η επιφύλαξη ότι «η τροποποίηση δεν µπορεί
να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης» (άρθρο 132 παρ. 2 του
ν. 4412/2016), µε όλες τις ερµηνευτικές δυσχέρειες που η εξειδίκευση των εν
λόγω αόριστων νοµικών εννοιών συνεπάγεται. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις, εποµένως,
καθώς και οι όµοιες της προτεινόµενης νέας παραγράφου 6 του άρθρου 337 του
ν. 4412/2006, θα έπρεπε, κατά τη γνώµη αυτή, επίσης να απαλειφθούν.
Τέλος, στο ίδιο ως άνω άρθρο 32 προστίθεται εδάφιο, σύµφωνα µε το
οποίο «Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και οι τροποποιητικές συµβάσεις
δυνάµει των οποίων τροποποιείται σύµβαση της οποίας η αρχική αξία
υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου ελέγχου, εφόσον µε την τροποποίηση αυτή
προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της
σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου».
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Με τη ρύθµιση αυτή ορίζεται ότι υποβάλλονται στον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι τροποποιητικές συµβάσεις, των οποίων οι αρχικές
δεν είχαν ελεγχθεί λόγω ποσού, εφόσον το άθροισµά τους υπερβαίνει το εκ του
νόµου τιθέµενο όριο. Πρόκειται για ρύθµιση σύµφωνη µε το άρθρο 98 παρ. 1β
του Συντάγµατος αλλά και µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως
έχει αυτή παγίως διαµορφωθεί, και καταλαµβάνει την περίπτωση εκείνη που η
τροποποιητική σύµβαση έχει µεν οικονοµικό αντικείµενο, το ύψος του όµως
ενδέχεται να υπολείπεται των ορίων που θεσπίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 132 (βλ. σχετ. προτεινόµενη διάταξη παρ. 6 περ. β).
Επισηµαίνεται ότι οι προεκτεθείσες παρατηρήσεις για τις παραγράφους 2,
4 και 32 του άρθρου 44 του πολυνοµοσχεδίου µε τίτλο «Τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» ισχύουν αυτούσιες και για τις οµοίου
περιεχοµένου προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 45, 46 και 52, οι οποίες
αφορούν την τροποποίηση των άρθρων 270, 273 και 337 του Βιβλίου ΙΙ
(συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων)
του ν. 4412/2016 (άρθρα 222 – 338). Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να περιληφθούν οι
ως άνω προτεινόµενες διατάξεις, όπως τελικώς διαµορφωθούν και αφού
αναδιατυπωθούν κατάλληλα, και στο ν. 4129/2013, εφόσον αναφέρονται στον
προσυµβατικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριµένα
στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 35.
Ακολούθως, για το ανωτέρω θέµα, συντάχθηκε το παρόν τµήµα του
πρακτικού, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Πρόεδρο,
υπογράφεται από την ίδια και τη Γραµµατέα.
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Εκδόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

Ελένη Αυγουστόγλου
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