
 

 

                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
 
 
                                                                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
      Θέμα:  Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων. 

           
          Σας  πληροφορούμε τα παρακάτω:   
      α) Με το άρθρο 35 του  Ν. 4129/13, προστέθηκε εδάφιο με την περ. 1 της  υποπαρ.  Γ1 
του  άρθ.1ου  του  Ν.4254/14, ΦΕΚ – 85  Α/7-4-14 , ως εξής:  
       «Στις κατηγορίες συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, που συνάπτονται από το 
Δημόσιο και τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 
(500.000) ευρώ και μέχρι το όριο του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά 
έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων 
αυτών». 
       β) Για πληρέστερη ενημέρωσή, σας επισυνάπτουμε ολόκληρο το άρθρο 35 του 
ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει. 
         Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι  εμπλεκόμενοι 
υπάλληλοι και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ.  ( www.ggde.gr. )  καθώς και στην 
αντίστοιχη σελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για ενημέρωση παντός 
ενδιαφερομένου.  

 
 

Συνημμένα:  
Το άρθρο 35 του Ν. 4129/13                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 (ΦΕΚ 52 τεύχος Α΄).                                                 ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
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Με την τελευταία κωδικοποίηση από το
Νόμο 4447/2016ΝΟΜΟΣ 4129/2013

Άρθρο 35

Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων

 

1. Στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α' 19), εκτέλεσης

έργων και παρο χής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις

δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει

το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ, διενεργείται υπο χρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας της

οικείας σύµβασης, πριν από τη σύναψή της, από Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις κατηγορίες συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, που συνάπτονται από το Δημόσιο

και τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., η προϋπολογιζόμενη δαπάνη

των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι το

όριο του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από

τη σύναψη τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον

προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών.

Στον έλεγχο του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται οι προγραµµατικές συµβάσεις που

συνά πτουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο λιτισµού και Αθλητισµού και οι

φορείς διοίκησης της δια βίου µάθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3879/2010 (Α'

163), οι συµφωνίες πλαίσιο, καθώς και οι εκτελεστι κές αυτών συµβάσεις που συνάπτονται

σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4038/2012 (Α' 14) και οι συµβάσεις που συνάπτει η ανώνυµη

εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΛΙ ΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ή εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,

άµεσα ή έµµεσα σε αυτή. Για τον προσδιορισµό του ποσού της προϋπολογιζόµε νης

δαπάνης των οικείων συµβάσεων δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αναλογεί στο φόρο

προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι

άκυρη. Εξαιρούνται οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται κατά την παρ. 3 του

άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (Α' 206), τις παραγρά φους 3 του άρθρου 1, 1 του άρθρου 3 και

2 του άρθρου 4 του ν. 2526/1997 (Α' 205), την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α'

151), την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 483/1974 (Α' 184), την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.

2642/1998 (Α' 216) και την περίπτωση δ' του άρθρου 13 του π.δ. 60/2007 (Α' 64), µε

εξαίρεση τις συµβάσεις που συνάπτονται µε Ο.Τ.Α..

Εξαιρούνται επίσης και οι συµβάσεις που δύναται να συνοµολογεί µε απευθείας ανάθεση ο

Υπουργός Οικονοµικών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµοσίου, για την προετοιµασία,

την έκδοση και τη διάθεση τίτλων προεσόδων, καθώς και για κάθε θέµα που αφορά τους

τίτλους αυτούς.

όπως τροποποιήθηκε με τηνπαρ.1 Υποπαράγραφος Γ1 ΝΟΜΟΣ 4254/2014 και ισχύει από

07/04/2014

javascript:void(0);


Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Για το σκοπό του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 ελέγχου υποβάλλεται στο οικείο

κατά περίπτωση Κλιμάκιο από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά

έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη

νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Ο αρμόδιος

Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους

φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύμβασης. Ο

έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη διαβίβαση

σε αυτό του σχετικού φακέλου. Η πράξη που εκδίδεται κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στον

αρμόδιο φορέα, ο οποίος υποχρεούται αμελλητί να την κοινοποιήσει με τηλεομοιοτυπία σε

όλους τους συμμετέχοντες στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση της

υποχρέωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο διώκονται για παράβαση

καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται

υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.

3. Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των

συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και

εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα

εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός

τριάντα ηµερολογιακών ηµε ρών από της κατάθεσης του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό

Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται

από τον αρµόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητι κό πριν την παρέλευση της

ανωτέρω προθεσµίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µετά την κατάθεση και των

συµπληρωµατικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας

δεκαπέντε ηµερών από της καταθέσεως αυτών. Αν παρέλθουν οι ανωτέρω προθε σµίες

χωρίς το σχέδιο σύµβασης να έχει απορριφθεί µε αιτιολογηµένη πράξη του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριµένο.

όπως τροποποιήθηκε με τηνπαρ.1 Άρθρο 73 ΝΟΜΟΣ 4146/2013 και ισχύει από 18/04/2013

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Οι προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών,

όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, και αφορούν

συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεν εμπίπτουν στον προβλεπόμενο από την παράγραφο 1

έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των

έργων τα οποία αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι κατώτερο των δέκα εκατομμυρίων

ευρώ. Για τις συμβάσεις ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων και των μελετών, που συνάπτονται στο πλαίσιο των

προγραμματικών συμβάσεων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη

παράγραφο του παρόντος άρθρου.

5. Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιμακίων που αποφαίνονται ότι κωλύεται η
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υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, υποβάλλονται στη γραμματεία του αρμόδιου

Τμήματος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο, από αυτόν που έχει

σπουδαίο έννομο συμφέρον προς τούτο, ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, χάριν

του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης

του Κλιμακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο. Η αίτηση ανάκλησης

κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, σε καθέναν που έχει

έννοµο συµφέρον. Ο πρόεδρος του Τµήµατος µπορεί να διατάξει τη γνωστο ποίηση µε

οποιονδήποτε τρόπο της αίτησης ανάκλησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του

έννοµο συµφέρον. Άλλη αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται.

όπως τροποποιήθηκε με τηνπαρ.2 Άρθρο 73 ΝΟΜΟΣ 4146/2013 και ισχύει από 18/04/2013

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Υπάγονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και οι συμβάσεις που συνάπτει το Ν.Π.Δ.Δ. με την

επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» (πρώην Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και

Πολεοδομικών Σχεδίων) με δικαιούχους για την εκτέλεση των χρηματοδοτικών

προγραμμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού μεγαλύτερου ή ίσου

των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.

7. Κατ̀  εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α` 152), οι διατάξεις του

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων

αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας

του Δημοσίου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου

άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5

του ν. 3986/2011 εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει

το ποσό των 500.000 ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο

Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το όσα ορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2

του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου.

8. Κατ̀  εξαίρεση των προβλεπομένων στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του

παρόντος άρθρου, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση

δρομολογίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις

της παρ. 5 του άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001 (Α` 145), που προστέθηκαν με το άρθρο

27 του ν. 3511/2006 (Α` 258), μπορούν να συναφθούν και χωρίς να έχει υποβληθεί

προηγουμένως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας τους, σχέδιο

σύμβασης με το σχετικό φάκελο ή και πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου. Στις

περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο

Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή

της. Εάν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω

προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση

θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα.

9. Οι συμβάσεις που διέπονται από το ν. 3978/2011 (Α` 137) υπάγονται στον προληπτικό

έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπεται από το παρόν άρθρο,
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εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Από τον έλεγχο αυτόν εξαιρούνται οι συμβάσεις που προβλέπονται στις

περιπτώσεις α`, β`, γ`, στ̀ , ζ` και θ` του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.

10. Στον έλεγχο νομιμότητας της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι

τροποποιητικές συμβάσεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω

παραγράφου, ανεξαρτήτως του εάν η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου των συμβάσεων που

προβλέπονται στις περιπτώσεις δ` και ε` του άρθρου 17 του ν. 3978/2011, το Ελεγκτικό

Συνέδριο οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου, ο οποίος μετά την

ολοκλήρωση του ελέγχου του επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας.




