Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Ε΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)
ΠΡΑΞΗ

579 / 2020

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Αικατερίνη Μποκώρου,
Σύμβουλο, και τα μέλη Χαρίκλεια Ζάχου, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των
λοιπών Παρέδρων, Νικόλαο Σπανάκη, Εισηγητή.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, στις 10
Αυγούστου 2020, για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της 1ης
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση και λοιπές
δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων». Ο φάκελος με τα στοιχεία της
υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 29.7.2020 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ.
39509), με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28471/27.7.2020 έγγραφο της αναπληρώτριας
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου
Λαμιέων.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Χαρίκλειας Ζάχου.
Σκέφθηκε κατά το νόμο και
Αποφάσισε τα ακόλουθα:
Ι. Το υποβληθέν σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της
κοινοπραξίας … αφορά στην ανάθεση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του
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έργου «Επισκευή-Συντήρηση και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου
Λαμιέων», συνολικής δαπάνης 79.341,04 ευρώ με Φ.Π.Α. (63.984,71 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.).
ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 324 του
Κεφαλαίου 53 του Δεύτερου Τμήματος 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», το οποίο άρχισε να ισχύει, κατά το άρθρο 383 του ως άνω νόμου, από
τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Α΄ 127/29.6.2020, με
ημερομηνία κυκλοφορίας 30.6.2020, βλ. Ε.Σ. Ε΄ Κλιμ. 527, 486/2020), από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του, στις 29.6.2020, υπάγονται υποχρεωτικά σε
έλεγχο νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων, και οι συμβάσεις έργων
που συνάπτονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όταν η
προϋπολογιζόμενή τους δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
υπερβαίνει το ποσό των 300.000,00 ευρώ και μέχρι του προβλεπόμενου στην
διάταξη της προαναφερόμενης παρ.1 ορίου, ήτοι του ποσού του 1.000.000,00
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (το χρηματικό αυτό όριο μέχρι την
έναρξη ισχύος του άρθρου 324 του ν.4700/2020 ανερχόταν από 200.000,00 έως
500.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., βλ. άρθρα 278 του
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ν.3852/2010 και 36 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.4129/2013 Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που καταργήθηκαν με τα άρθρα 356 και 353
του ν.4700/2020 αντίστοιχα), και από το παρόν Κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου οι ως άνω συμβάσεις, όταν η προϋπολογιζόμενή τους δαπάνη
υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Στον κατά τα προεκτεθέντα προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού

Συνεδρίου

υπάγονται

και

οι

συμπληρωματικές

συμβάσεις

ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον το ποσό της αρχικής σύμβασης υπερβαίνει το όριο
που τίθεται από τις προμνησθείσες διατάξεις, διότι αποτελούν παρακολούθημα
του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. 707/2010, Ε΄ Κλιμ. 37,
33/2020, 16/2019, 41/2017, 357/2016, 63/2013, 181/2012, Z΄ Κλιμ. 90/2017, 58,
261, 325/2012 κ.ά.). Κατόπιν των ανωτέρω, αρμοδιότητα για την άσκηση του
ελέγχου νομιμότητας συμπληρωματικής σύμβασης, όταν αυτή υποβάλλεται για
έλεγχο μετά τις 29.6.2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 324 του
ν.4700/2020), έχει ο αρμόδιος κατά τα ανωτέρω Επίτροπος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της αρχικής
σύμβασης ανέρχεται από 300.000,00 ευρώ και μέχρι 1.000.000,00 ευρώ, χωρίς
Φ.Π.Α., και το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην περίπτωση που η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη της αρχικής σύμβασης υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (πρβ. Ε.Σ. Τμ. Μείζ. Επτ. Σύνθ. 513/2012, Ε΄
Κλιμ. 430, 63, 19/2013, 486, 37, 33/2020).
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ΙΙΙ.

Στην προκείμενη υπόθεση, με την 20/28.2.2019 πράξη της

αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Φθιώτιδας,
κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Λαμιέων και της κοινοπραξίας … για την εκτέλεση του έργου «Επισκευήσυντήρηση και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 610.000 ευρώ με Φ.Π.Α. (491.935,48 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.) και συμβατικού ποσού 266.101,20 ευρώ με Φ.Π.Α. (214.597,74 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.). Ήδη υποβάλλεται προς έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου
η 1η συμπληρωματική σύμβαση του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 79.341,04
ευρώ με Φ.Π.Α. (63.984,71 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). Σύμφωνα, όμως, με όσα έγιναν
δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, ο έλεγχος νομιμότητας του υποβληθέντος
σχεδίου 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, που συνάπτει ο Δήμος Λαμιέων και
αφορά

σε

εκτέλεση

έργου,

η

αρχική

σύμβαση

του

οποίου

ήταν

προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερέβαινε (μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) το προβλεπόμενο όριο του 1.000.000 ευρώ, δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα του Κλιμακίου τούτου, αλλά σε αυτήν του Επιτρόπου της
Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (βλ. παρ. 2 του
άρθρου 13 της ΦΓ8/57805/13.2.2019 «Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής
Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου»,
Β΄ 4220/19.11.2019, απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό
τον τίτλο «Κατανομή της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών Επιτρόπου»
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καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω απόφασης, βλ. Ε.Σ. Ε΄ Κλιμ. 486/2020),
στον οποίο και πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση.
Για τους λόγους αυτούς
Παραπέμπει το φάκελο της υποκείμενης διαδικασίας και του σχεδίου της
1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση και λοιπές
δράσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων» στον Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, για
την άσκηση του προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΚΩΡΟΥ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΖΑΧΟΥ
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