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Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127 Α/29-06-2020 // ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 30/06/2020) : 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. 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Άρθρο 324 

Υπαγωγή στον προσυµβατικό έλεγχο 

1. Στις συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και στις συµβάσεις αγοράς 
ακινήτων, που συνάπτονται από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 
νοµικά τους πρόσωπα, τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις 
ή οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας, 
διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας, πριν από τη σύναψή τους από Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Στις συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και στις συµβάσεις αγοράς 
ακινήτων, που συνάπτονται από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 
νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, η 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας, και µέχρι το 
όριο της παρ. 1, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας πριν από τη σύναψή τους από 
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των 
λογαριασµών των υπηρεσιών ή φορέων αυτών. 

3. Ειδικά για τις συµβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς 
πόρους, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιµάκια 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
φόρου προστιθέµενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000,00) 
ευρώ. 



4. Στον έλεγχο των παρ. 1 έως 3 συµπεριλαµβάνονται: 

(α) οι προγραµµατικές συµβάσεις για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων, την εφαρµογή 
προγραµµάτων και δράσεων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 
προµηθειών κάθε είδους, εφόσον ο προϋπολογισµός των συµβάσεων αυτών υπερβαίνει τα 
αντιστοίχως προβλεπόµενα όρια, 

(β) τα δυναµικά συστήµατα αγορών, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 33 και την παρ. 11 
του άρθρου 270 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

(γ) οι συµφωνίες πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις, σύµφωνα µε την παρ. 9 του 
άρθρου 39 και την παρ. 3 του άρθρου 273 του ν. 4412/2016, 

(δ) οι συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, 
που διέπονται από τον ν. 3978/2011 (Α’ 137), των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη 
υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις συµβάσεις των περ. α’, β’, 
γ’, στ’, ζ’ και θ’ του άρθρου 17 του ως άνω νόµου, 

(ε) οι συµβάσεις 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, εφόσον το τίµηµα ή το αντάλλαγµα της αξιοποίησης 
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ, εφαρµοζοµένων κατά τα 
λοιπά όσων ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), 

(στ) οι συµβάσεις που συνάπτει το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία 
«Πράσινο Ταµείο» (πρώην Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων), 
µε δικαιούχους για την εκτέλεση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, των οποίων η 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει τα όρια των παρ. 1 και 2, (ζ) οι συµβάσεις εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων, καθώς και των συναφών προµηθειών και εργασιών, που 
συνάπτει η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Πρόγραµµα Ήλιος Ανώνυµη Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας» ή εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα σε αυτή, των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει τα 
όρια των παρ. 1 και 2. 

5. Σε προσυµβατικό έλεγχο υπάγονται οι τροποποιήσεις των συµβάσεων των παρ. 1 έως και 4 
όταν: 

α) η αρχική σύµβαση υποβλήθηκε σε έλεγχο, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης, 

β) η αρχική σύµβαση δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο λόγω ποσού, εφόσον µε την τροποποίηση 
προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο, ώστε η προκύπτουσα συνολική δαπάνη της σύµβασης 
υπερβαίνει το όριο των παρ.1 και 2. 

6. Ο αρµόδιος υπουργός ή φορέας µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για 
επιµέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της υποκείµενης σε 
έλεγχο σύµβασης. 

 

Άρθρο 325 

Εξαιρέσεις από τον προσυµβατικό έλεγχο 

1. Από τον έλεγχο των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 324 εξαιρούνται οι συµβάσεις: 



(α) οι οποίες συνάπτονται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Δανεισµού και Διαχείρισης Χρέους του 
Ελληνικού Δηµοσίου (παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998, Α’ 151), 

(β) για την προετοιµασία, την έκδοση και τη διάθεση µετοχοποιήσιµων τίτλων (παρ. 8 του 
άρθρου 10 του ν. 2642/1998, Α’ 216), 

(γ) οι οποίες αφορούν σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την 
πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια των ν. 
3606/2007 (A’ 195) και 4514/2018 (Α’ 14), σε υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές 
τράπεζες και συναλλαγές µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, καθώς και οι συµβάσεις που αφορούν σε δάνεια είτε 
συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων (περ. ε’ και στ’ του άρθρου 10 του ν. 4412/2016), µε εξαίρεση τις 
συµβάσεις δανείων που συνάπτονται από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

(δ) οι οποίες συνάπτονται από το ελληνικό Δηµόσιο για την προετοιµασία, την έκδοση και τη 
διάθεση τίτλων προεσόδων. 

2. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο 324, οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας 
υπηρεσίας για την εκτέλεση δροµολογίων στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές, σύµφωνα µε τις παρ. 
8, 9 και 11 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), µπορούν να συναφθούν χωρίς 
προηγούµενη υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύµβασης µε τον σχετικό φάκελο για 
έλεγχο νοµιµότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η συναφθείσα σύµβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της. Αν η σύµβαση και 
ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας ή αν ο έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύµβαση θεωρείται ως µηδέποτε συναφθείσα. 

[Αρχή Τροποποίησης] «3. Κατ' εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο 324, οι συµβάσεις της 
παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α' 27) µπορούν να συναφθούν χωρίς προηγούµενη 
υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύµβασης µε τον σχετικό φάκελο για έλεγχο 
νοµιµότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις που η 
δαπάνη ξεπερνά το ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του φόρου προστιθέµενης αξίας, η συναφθείσα σύµβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσµίας τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή 
της. Αν η σύµβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας ή 
αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύµβαση θεωρείται ως µηδέποτε 
συναφθείσα. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του 
Πολίτη ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία ζητήµατα σχετικά µε την αποζηµίωση της θετικής ζηµίας 
του αντισυµβαλλόµενου του Δηµοσίου που υποβλήθηκε σε δαπάνες πριν από την έκδοση της 
διαπιστωτικής πράξης του προηγούµενου εδαφίου.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 3 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 325 ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 97 ΤΟΥ Ν. 4821/21, ΦΕΚ-134 Α/31-7-21 – Με την παρ. 3 του 
άρθρου 97 του ν. 4821/21, ορίζεται ότι : “3. Κάθε είδους δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας που διενεργήθηκαν ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης για την πραγµατοποίησή τους, από τη δηµοσίευση του ν. 4662/2020 µέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
ή ειδικής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας, και πληρώνονται µέχρι τις 31.12.2021 σε 
βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους”. [Τέλος Τροποποίησης] 

 

Άρθρο 326 

Διαδικασία άσκησης του προσυµβατικού ελέγχου 



1. Για τον σκοπό του ελέγχου που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο, υποβάλλεται στο οικείο 
κατά περίπτωση Κλιµάκιο Προσυµβατικού Ελέγχου ή στον Επίτροπο από τον αρµόδιο υπουργό ή 
φορέα ο φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο του σχετικού φακέλου. Αν από 
τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρµόδιο φορέα πριν από την 
παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η οποία, στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται. Η έκδοση µη 
οριστικής κατά τα ανωτέρω πράξης από το Κλιµάκιο ή τον Επίτροπο επιτρέπεται µία µόνο φορά. 

2. Η οριστική πράξη του Κλιµακίου ή του Επιτρόπου κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
στον αρµόδιο φορέα, ο οποίος υποχρεούται αµελλητί να την κοινοποιήσει µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο σε όλους τους υποψηφίους που συµµετείχαν στην ελεγχόµενη διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά 
παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο παραπέµπονται στην 
αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία. Οι κοινοποιήσεις του πρώτου εδαφίου µπορούν να γίνονται και 
µε τηλεοµοιοτυπία έως την 31η Δεκεµβρίου 2020. 

3. Στο πλαίσιο του ελέγχου που προβλέπεται στο παρόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να 
διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου. 

4. Σηµαντικές για την ενότητα της νοµολογίας υποθέσεις ή υποθέσεις στις οποίες αυτό 
ενδείκνυται λόγω αντικειµένου της σύµβασης ή για άλλον σπουδαίο λόγο, µπορεί να εισάγονται 
απευθείας, µε πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη µείζονα Ολοµέλεια. 

 

Άρθρο 327 

Συνέπεια της µη άσκησης του προσυµβατικού ελέγχου 

Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος που προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 324, η σύµβαση 
που συνάπτεται είναι άκυρη. 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 
 
	


