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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Με το υπ’αρίκμ. πρωτ. εις. 2520/08-07-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ετζκθ προσ
τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το κάτωκι ερϊτθμα:
«Ποίο είναι το αρμόδιο όργανο για τθ λιψθ απόφαςθσ χοριγθςθσ κανονικισ
άδειασ ςτον Γενικό Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Δφναται, ωσ αρμόδιοσ για τθ
χοριγθςθ αδειϊν του προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., να λάβει απόφαςθ
χοριγθςθσ άδειασ και για τον ίδιο;

Σε διαφορετικι περίπτωςθ είναι

αποκλειςτικά αρμόδιο το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ ι μπορεί να
λαμβάνεται θ ςχετικι απόφαςθ από τον Πρόεδρο ι τον Αντιπρόεδρο αυτισ,
για ταχφτερθ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ;».
Στα ανωτζρω ερωτιματα προςικει κατά τθ γνϊμθ μου θ εξισ απάντθςθ:

****
Ι. Επί τθσ δυνατότθτασ ι μθ λιψεωσ αποφάςεωσ χοριγθςθσ αδείασ ςτον
Γενικό Διευκυντι από τον ίδιο

Κατ’ άρκρ. 6 ν. 1069/1980 (παρ. 3-6) περί αρμοδιοτιτων του Γενικοφ
Διευκυντι Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) ορίηεται
ότι:

«3. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ελζγχει τθν κακθμερινι εργαςία τθσ επιχείρθςθσ,
αςκεί εποπτεία ςτθ διεξαγωγι των εργαςιϊν κάκε υπθρεςίασ αςκϊντασ τθ
διοίκθςθ του προςωπικοφ τθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των
αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των επιτροπϊν τθσ παραγράφου
3 του άρκρου 5 και μεριμνά για:

α) τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ για τον οποίο ιδρφκθκε θ επιχείρθςθ,

β) τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ
του πενταετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ δράςθσ, που προβλζπεται
ςτθν περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5,

.....
.

6. Ο Γενικόσ Διευκυντισ αςκεί τισ λοιπζσ αρμοδιότθτεσ που παρζχονται ςε
αυτόν από τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ.»

Ειδικότερα, κατ’ άρκρ. 13 παρ. 2 εδ. γ’ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ.) τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (ΦΕΚ …) ορίηεται ότι:
«Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ αποφαςίηει:
.....
− Για τθ τοποκζτθςθ του προςωπικοφ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν
επιχείρθςθ κζςεισ.
− Για τθ χοριγθςθ αδειών ςτο προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ οι οποίεσ κα
λιγουν υποχρεωτικά ςτισ 31/12 κατόπιν των ειςθγιςεων των αρμοδίων κατά
περίπτωςθ προϊςταμζνων..».

Από τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ διατάξεισ ςυνάγεται ότι ο Γενικόσ Διευκυντισ
λαμβάνει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ, ωσ
ιεραρχικά προϊςτάμενο όργανο των Υπθρεςιϊν/ Τμθμάτων τθσ Επιχείρθςθσ.
Δεν ςυνάγεται από τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ ότι μπορεί ο ίδιοσ να
λαμβάνει και απόφαςθ για τθ χοριγθςθ αδείασ ςτο πρόςωπο του, και κατ’
ορκι ερμθνείασ πρζπει να αναηθτθκεί ςχετικι αρμοδιότθτα ςε άλλα όργανα
τθσ Επιχείρθςθσ, ιεραρχικϊσ προϊςτάμενα του Γενικοφ Διευκυντι.

ΙΙ. Επί τθσ δυνατότθτασ χορθγιςεωσ τθσ άδειασ του Γενικοφ Διευκυντι από
το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Σφμφωνα με το άρκρ. 5 ν. 1069/1980, περί αρμοδιοτιτων του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α., ωσ ιςχφει, ορίηεται ότι:
«
1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τθν επιχείρθςθ, διαχειρίηεται τθν
περιουςία και τουσ πόρουσ αυτισ και αποφαςίηει για κάκε κζμα που
αφορά ςτθν επιχείρθςθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα νόμο.

2. Ειδικότερα το Διοικθτικό Συμβοφλιο:

α) μεριμνά για τισ υποκζςεισ και τα ςυμφζροντα τθσ επιχείρθςθσ,

«β) διορίηει το Γενικό Διευκυντι, ςφμφωνα με το άρκρο 6.»

*** Η περ.βϋ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 348 παρ.3
Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018.

γ) εγκρίνει, κατά το πρϊτο ζτοσ τθσ κθτείασ του, το πενταετζσ επιχειρθςιακό
πρόγραμμα δράςθσ, ςτο οποίο αναλφεται ο ςχεδιαςμόσ των εςόδων τθσ
επιχείρθςθσ, του κόςτουσ και των προςδοκϊμενων εςόδων από επενδφςεισ,
των λειτουργικϊν δαπανϊν, το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ
ανάκτθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ, που υπολογίηονται, ςφμφωνα με το άρκρο 8
του π.δ. 51/ 2007 (Α` 57), το εδάφιο ε` τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν.
3199/2003 (Α` 24), τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τισ
αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων περί των γενικϊν κανόνων
Κοςτολόγθςθσ και Τιμολόγθςθσ Υπθρεςιϊν Φδατοσ και των Διαδικαςιϊν και
Μεκόδων για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ
χριςεισ του,

δ) εγκρίνει το ετιςιο πρόγραμμα των ζργων καταςκευισ, ςυμπλιρωςθσ και
ςυντιρθςθσ του δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, των ζργων καταςκευισ,
ςυμπλιρωςθσ και ςυντιρθςθσ των πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεων των
δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτουσ ςκοποφσ τθσ επιχείρθςθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2, κακϊσ και το πρόγραμμα
επενδφςεων,

ε) εγκρίνει, ζναν (1) τουλάχιςτον μινα πριν από τθν ζναρξθ κάκε οικονομικοφ
ζτουσ, τον ετιςιο προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων τθσ επιχείρθςθσ, το
ςκζλοσ των εξόδων το οποίο προςαρμόηεται ςτο, κατά το προθγοφμενο
εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων. Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ
τιμολογιακισ πολιτικισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ςτον προχπολογιςμό και ςτο πρόγραμμα
επενδφςεων,

επιςυνάπτεται

μελζτθ

κόςτουσ

-οφζλουσ

ςτθν

οποία

αναλφονται τα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ. 3 του
π.δ. 51/2007, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ, τα ζςοδα
επενδφςεων και οι δαπάνεσ επενδφςεων. Κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ
ζτουσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να τροποποιεί τον προχπολογιςμό,

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πορεία των εςόδων και τισ ανάγκεσ που
παρουςιάηονται, μπορεί δε να αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ ζκτακτων και
ςυμπλθρωματικϊν πιςτϊςεων,

ςτ) αποφαςίηει για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, ζργων και προμθκειϊν και
εγκρίνει αυτζσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και
για τισ προδιαγραφζσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των ζργων και εγκρίνει τισ
απαραίτθτεσ δαπάνεσ. Στθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ τεχνικισ υπθρεςίασ ςτθν
επιχείρθςθ ι το Διμο, μπορεί να αιτείται τθ ςφνταξθ μελετϊν ι τθν εποπτεία
ςφνταξθσ αυτϊν ι τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ των ζργων από τισ αρμόδιεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ Περιφζρειασ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ,

η) αποφαςίηει για κάκε εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ ακινιτων ι κινθτϊν που
ανικουν ςτθν επιχείρθςθ,

θ) αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ενδίκων βοθκθμάτων και ενδίκων μζςων, για
τθν παραίτθςθ από αυτά, κακϊσ και για ςυμβιβαςμοφσ δικαςτικοφσ ι
εξϊδικουσ,

κ) αποφαςίηει για τθ ρφκμιςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων των πελατϊν
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,

ι) αποφαςίηει για τθ ςφναψθ πάςθσ φφςεωσ δανείων τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ
και για τθν εκχϊρθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των εςόδων τθσ ι τθν εγγραφι
υποκικθσ ςε ακίνθτα, προσ εξαςφάλιςθ των δανείων,

ια) εγκρίνει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται

ο

απολογιςμόσ εςόδων-εξόδων, ο

ιςολογιςμόσ, θ

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ και οι λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα λογιςτικι και φορολογικι
νομοκεςία,

ιβ) εγκρίνει τθ ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι οργανιςμϊν
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ ςτθ δαπάνθ
καταςκευισ αγωγϊν, των οποίων θ καταςκευι ηθτείται κατά προτεραιότθτα
από τουσ ανωτζρω και κακορίηει τουσ όρουσ καταβολισ τθσ δαπάνθσ τθσ
ςυμμετοχισ, τισ τυχόν εγγυιςεισ και κάκε ςυναφι λεπτομζρεια.

3. Με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται ζλεγχοσ των
αποφάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 20, το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί με
απόφαςι του να μεταβιβάηει μζροσ των λοιπϊν αρμοδιοτιτων του ςε
επιτροπζσ που ςυςτινονται από αυτό και απαρτίηονται από τρία (3)
τουλάχιςτον τακτικά μζλθ του, τα οποία αναπλθρϊνονται όπωσ και ςτο
Διοικθτικό Συμβοφλιο. Με τθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο Πρόεδροσ και ο
Αντιπρόεδροσ κάκε επιτροπισ. Η απόφαςθ αυτι εγκρίνεται από το οικείο ι τα
οικεία Δθμοτικά Συμβοφλια και δθμοςιεφεται, από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ...»

Ειδικότερα, ςτον ιςχφοντα Ο.Ε.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α., άρκρ. 2 ορίηεται ότι:
«1. Οι υπθρεςίεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. τελοφν κάτω από τθν εποπτεία και τθν
κακοδιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ. 2. Η Δ.Ε.Υ.Α. διοικείται από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο θ ςφνκεςθ του οποίου και οι αρμοδιότθτζσ του
ορίηονται από το π.δ. 361/81(Φ.Ε.Κ…) ςφςταςθ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ”, από τισ διατάξεισ του ν. 1069/1980 και το π.δ.
410/1995 όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά. 3. Οι ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ

του κακορίηονται από τθ ςχετικι νομοκεςία και τον Κανονιςμό Διοίκθςθσ και
Διαχείριςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.»

Εφόςον από τον νόμο περί Δ.Ε.Υ.Α. (Ν. 1069/1980 όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει) ι από τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ δεν ορίηεται ειδικά,
τότε το «τεκμιριο αρμοδιότθτασ» λιψεωσ μίασ αποφάςεωσ βαρφνει το
Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, επειδι δεν ορίηεται ειδικά ποίο είναι το
αρμόδιο όργανο για να λάβει τθν απόφαςθ χοριγθςθσ αδείασ του Γενικοφ
Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. το τεκμιριο τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτασ ανικει ςτο
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ, το οποίο ωσ κυρίαρχο αποφαςίηον
ςυλλογικό όργανο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. προΐςταται του Γενικοφ Διευκυντι.

ΙΙΙ. Επί τθσ δυνατότθτασ ι μθ λιψεωσ τθσ αποφάςεωσ χοριγθςθσ αδείασ
ςτον Γενικό Διευκυντι από τον Πρόεδρο ι τον Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Ερωτάται εάν υφίςταται θ δυνατότθτα να λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ από τον
Πρόεδρο ι τον Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α., διότι θ
διαδικαςία λιψεωσ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ απαιτεί μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα εάν λθφκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Κατ’ άρκρ. 5 παρ. 4 ν. 1069/1980 περί αρμοδιοτιτων του Προζδρου του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. ορίηεται ότι:
« 4. Ο Πρόεδροσ ι, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ αυτοφ, ο Αντιπρόεδροσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου: α) εκπροςωπεί τθν επιχείρθςθ ενϊπιον των
δικαςτθρίων και κάκε αρχισ και δίδει τουσ επιβαλλόμενουσ όρκουσ, β)
μπορεί, μόνο ςε περίπτωςθ προφανοφσ κινδφνου από τθν αναβολι, και χωρίσ

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου να εγείρει και αντικροφει αγωγζσ, να
αςκεί ζνδικα μζςα, να διορίηει πλθρεξουςίουσ και να προβαίνει ςε κάκε
δικαςτικι ι εξϊδικθ πράξθ για τθν προςταςία των ςυμφερόντων τθσ
επιχείρθςθσ, των πράξεων αυτϊν υποβαλλομζνων αμζςωσ ςτο Συμβοφλιο για
ζγκριςθ και γ) υπογράφει τα ςυμβόλαια τθσ επιχείρθςθσ.».

Από τθν ανωτζρω διάταξθ ςυνάγεται ότι οι αρμοδιότθτεσ του Προζδρου
Δ.Ε.Υ.Α. είναι περιοριςτικά αναφερόμενεσ ςτον νόμο, ενϊ το κυρίαρχο
αποφαςίηων όργανο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Κατ’ ορκι ερμθνεία των ανωτζρω διατάξεων αλλά και προσ διαςφάλιςθ τθσ
νομιμότθτασ πρζπει να ακολουκθκεί θ εξισ διαδικαςία.
Εάν υπάρχει χρονικό περικϊριο λιψεωσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ χοριγθςθσ
τθσ νόμιμθσ κανονικισ άδειασ του Γενικοφ Διευκυντι, αυτι πρζπει να λθφκεί
κατ’ αρχιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατόπιν ειςαγωγισ του
ςχετικοφ κζματοσ ςτθν θμεριςια διάταξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 4 ν. 1069/1980.
Εάν κρίνεται ότι δεν υπάρχει το χρονικό περικϊριο να ςυνεδριάςει το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ άμεςα, και εφόςον πρόκειται για
άδεια θ οποία προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία (κανονικι άδεια)
και τθν οποία δικαιοφται εκ του νόμου εν προκειμζνω ο Γενικόσ Διευκυντισ,
τότε είναι κατ’ εξαίρεςθ δυνατι θ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τον
Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α., θ οποία ωςτόςο για τθν
πλιρθ εγκυρότθτα τθσ πρζπει να ειςαχκεί και προσ ζγκριςθ και ψιφιςθ ςτθν
αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Ακινα, 25/07/2019

Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ
Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)
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