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ΘΕΜΑ:
Απάντθςθ ςτο με αρικμό πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2377/4.9.2017 αίτθμα για
γνωμοδότθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ςχετικά με τα εξισ ερωτιματα:
1. Εάν θ Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια μπορεί να είναι επιβλζπουςα ςε ζργα
ι μελζτεσ, κακϊσ υπογράφει ςτουσ λογαριαςμοφσ-πιςτοποιιςεισ των
ζργων – μελετϊν και ςτα εντάλματα πλθρωμισ και είναι παράλλθλα ο
ελζγχων και ο ελεγχόμενοσ τθσ επιχείρθςθσ.
2. Εάν μπορεί να ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ διαγωνιςμοφ, παραλαβισ και
καλισ εκτζλεςθσ.

Ζχοντασ υπόψιν:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980, όπωσ ςιμερα ιςχφει και ειδικότερα το α. 7
περί Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Επιχειριςεωσ και Προςωπικοφ
και ςυγκεκριμζνα προβλζπει ότι:
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« 1.

Δι’ Οργανιςμοφ

Εςωτερικισ Τπθρεςίασ

ςυνταςςομζνον

δι’

αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ
υπό του Τπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν ι
Κοινοτικϊν υμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ
αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ
προςωπικοφ

αναλόγωσ

προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, ι κατά

μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ κακ`
ομάδασ ειδικοτιτων

και

αναλόγωσ

τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ, αι

αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλθψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον
προσ τοφτο όργανον.

*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: φμφωνα με τθν παρ.14 άρκρ.6 Ν.2307/1995 (Α 113),
όπου ςτθν άνω παρ.1 αναφζρεται θ λζξθ "Νομάρχθσ" εφεξισ νοείται ο
"Περιφερειακόσ Διευκυντισ".

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/02.06.1987 τεφχοσ Α') με τίτλο
«Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα
ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ)
και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα τα άρκρα:
 «Άρκρο 3 - Οριςμοί - Διευκφνουςα Τπθρεςία-Προϊςταμζνθ Αρχι-Σεχνικά
υμβοφλια.
παράγραφοσ 4.«Διευκφνουςα Τπθρεςία» ι «Επιβλζπουςα Τπθρεςία» είναι:
β) Για τα ζργα Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων, λοιπϊν Δθμοτικϊν
και Κοινοτικϊν Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και Δθμοτικϊν και
Κοινοτικϊν Επιχειριςεων των

Νόμων

1069/1980, 890/1979

και

2234/1952 είναι θ Σεχνικι τουσ Τπθρεςία και όπου δεν
υπάρχει,

είναι

θ

Σεχνικι

Τπθρεςία

του

Διμου

ι

τθσ

Κοινότθτασ που τα ζχει ςυςτιςει και όπου δεν υπάρχει και
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αυτι θ Σεχνικι Τπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων (ΣΤΔΚ) τθσ
Νομαρχίασ τθσ ζδρασ τουσ.
5.«Προϊςταμζνθ Αρχι» ι «Εποπτεφουςα Αρχι» είναι το Δθμοτικό ι
Κοινοτικό υμβοφλιο ι θ Δθμαρχιακι Επιτροπι των οποίων οι
αρμοδιότθτεσ κακορίηονται από το Δθμοτικό και Κοιν. Κϊδικα όπωσ κάκε
φορά ιςχφει. Για τουσ υνδζςμουσ, τα Δθμοτικά και Κοινοτικά Ιδρφματα,
τα. Δθμοτικά και Κοινοτικά Νομικά- Πρόςωπα και τισ Δθμοτικζσ και
Κοινοτικζσ Επιχειριςεισ, Προϊςταμζνθ Αρχι είναι τα αντίςτοιχα όργανα,
όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 20 του παρόντοσ διατάγματοσ.
 Άρκρο 20- Αντιςτοιχίεσ οργάνων για τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων.
Για τα Ιδρφματα, Νομικά Πρόςωπα και Επιχειριςεισ τα Διοικθτικά τουσ
υμβοφλια.
 Άρκρο 8 Επίβλεψθ Ζργων - Επιςταςία Ζργων
5. Η επίβλεψθ ζργων Διμων και Κοινοτιτων από τον Προϊςτάμενο τθσ
Σεχνικισ τουσ υπθρεςίασ επιτρζπεται. τθν περίπτωςθ αυτι ο
Προϊςτάμενοσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ αςκεί μόνον τισ αρμοδιότθτεσ του
επιβλζποντα που προβλζπουν οι διατάξεισ του Ν. 1418/1984, του Π.Δ.
609/1985 και του παρόντοσ, ενϊ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ αςκεί θ Σ.Τ.Δ.Κ. τθσ Νομαρχίασ.
6. Η επίβλεψθ ζργων των υνδζςμων Διμων και Κοινοτιτων,
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων, λοιπϊν Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν
Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν
Επιχειριςεων από τον Προϊςτάμενο τθσ Σεχνικισ τουσ υπθρεςίασ
επιτρζπεται. τθν περίπτωςθ αυτι ο Προϊςτάμενοσ τθσ τεχνικισ
υπθρεςίασ αςκεί μόνον τισ αρμοδιότθτεσ του επιβλζποντα που
προβλζπουν οι διατάξεισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, ενϊ τισ
αρμοδιότθτεσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ αςκεί θ τεχνικι υπθρεςία
3

Διμου ι Κοινότθτασ μζλουσ τουσ που ορίηεται από το Διοικθτικό τουσ
υμβοφλιο, και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει, θ Σ.Τ.Δ.Κ. τθσ Νομαρχίασ.»

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) «Δθμόςιεσ
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ο οποίοσ αντικατζςτθςε1 τον Ν. 3669/2008
περί «Κφρωςθσ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμόςιων
ζργων» που με τθ ςειρά του αντικατζςτθςε τον Ν. 1418/1984 περί Δθμοςίων
ζργων, και ειδικότερα:
«Άρκρο 2 - Οριςμοί
1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ εφαρμόηονται οι ακόλουκοι οριςμοί:….
3) ωσ «Προϊςτάμενθ Αρχι» νοείται θ αρχι ι θ υπθρεςία ι το όργανο του
φορζα καταςκευισ του ζργου που εποπτεφει τθν καταςκευι του
αςκϊντασ για λογαριαςμό του αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ, ιδίωσ ςε
κζματα τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
4) ωσ «Διευκφνουςα υπθρεςία» ι «Επιβλζπουςα Τπθρεςία» νοείται θ
τεχνικι υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου που είναι αρμόδια
για τθν παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και διοίκθςθ τθσ καταςκευισ του
ζργου, ….

ΣΜΗΜΑ II
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Άρκρο 136 - Διοίκθςθ του ζργου - Επίβλεψθ

1

Ο παρϊν Νόμοσ ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ με τθν παρ. 1 περίπτωςθ 31 του άρκρου 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α 147/08.08.2016)
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1. Η παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ διοίκθςθ των ζργων αςκοφνται από τθν
αρμόδια τεχνικι υπθρεςία του φορζα καταςκευισ του ζργου (διευκφνουςα ι
επιβλζπουςα υπθρεςία), θ οποία ορίηει τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που κα
αςχολθκοφν ειδικότερα με τθν επίβλεψθ, προςδιορίηει τα κακικοντα τουσ
όταν είναι περιςςότεροι από ζναν, παρακολουκεί το ζργο τουσ και γενικά
προβαίνει ςε κάκε ενζργεια που απαιτείται για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ
των ζργων.

2. Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ορίηει ωσ επιβλζποντεσ και βοθκοφσ αυτϊν για το
ζργο ι τμιματά του ι είδθ εργαςιϊν τεχνικοφσ κατά προτίμθςθ υπαλλιλουσ που
ζχουν τθν κατάλλθλθ ειδικότθτα, ανάλογα με τα ςτελζχθ που διακζτει, τισ
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τθν αξιολόγθςθ του ζργου και του προςωπικοφ. Οι
επιβλζποντεσ αποτελοφν τουσ άμεςουσ βοθκοφσ του προϊςτάμενου τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ που ςχετίηονται με
το ζργο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του παρόντοσ τίτλου.
Δεν αποκλείεται θ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ από τον προϊςτάμενο τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Η Διευκφνουςα Τπθρεςία όταν ορίηει ομάδα
επίβλεψθσ, περιλαμβάνει τον ςυντονιςτι, τουσ επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ
τουσ, με ςαφϊσ κακοριςμζνα κακικοντα ςτθν απόφαςθ οριςμοφ, ιδίωσ ςε ό,τι
αφορά τισ απαιτιςεισ υπογραφισ εγγράφων και ςτοιχείων. Για τθν παραλαβι
των αφανϊν εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων ορίηει επίςθσ
τριμελι επιτροπι τεχνικϊν υπαλλιλων. Όταν για οποιοδιποτε λόγο δεν είναι
δυνατόσ ο οριςμόσ τριμελοφσ επιτροπισ τεχνικϊν υπαλλιλων, αυτι θ επιτροπι
μπορεί να ςυγκροτθκεί από (2) δφο υποχρεωτικά μζλθ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ
και τον επιβλζποντα.

3. τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με ανάκεςθ ςε ανάδοχο, θ επίβλεψθ
αποςκοπεί ςτθν πιςτι εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
ςτθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του.
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τθν περίπτωςθ καταςκευισ ζργου με αυτεπιςταςία, θ επίβλεψθ οργανϊνει και
διευκφνει τα μζςα που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ κατά τον οικονομοτεχνικά
προςφορότερο τρόπο, για να επιτφχει τθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον
προοριςμό του.

4. Η υποχρζωςθ τθσ επίβλεψθσ να προβαίνει ςε κάκε ενζργεια για τθν πιςτι
εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, δεν μειϊνει ςε καμιά
περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τθ ςφμβαςθ.

5. Η επίβλεψθ μπορεί να αςκθκεί, εκτόσ από τον τόπο των ζργων, και ςε όλουσ
τουσ χϊρουσ που καταςκευάηονται τμιματα του ζργου.

6. ε περιπτϊςεισ μεγάλων ι ειδικϊν ι ςθμαντικϊν ζργων, θ επίβλεψθ μπορεί
να γίνει με κλιμάκιο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που ζχει επικεφαλισ τεχνικό
κατθγορίασ ΠΕ και τον απαιτοφμενο αρικμό βοθκϊν και άλλου τεχνικοφ και
διοικθτικοφ προςωπικοφ. Σο κλιμάκιο επίβλεψθσ μπορεί να εγκαταςτακεί ςτθν
ζδρα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι με απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ ςτον
τόπο των ζργων.

7. Μετά τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, οι βαςικοί μελετθτζσ κα μετζχουν
υποχρεωτικά ωσ Σεχνικοί φμβουλοι - Μελετθτζσ ςτθν εκτζλεςθ αυτοφ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 144 και ςτθν παρ. 6 του άρκρου 188.

8. Η Διευκφνουςα Τπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου
ςυντάςςει και ςτζλνει ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ
ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου και τα ςθμαντικά
προβλιματα που ςχετίηονται με τθν καταςκευι του. τισ εκκζςεισ αυτζσ
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ τθσ
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, με τον εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ προμζτρθςθσ
και με τθν εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν χϊρα ι είναι
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ςε εξζλιξθ και εκτίμθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ για το αν ςτο επόμενο
τρίμθνο προβλζπεται να προκόψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν
εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ των εργαςιϊν αυτϊν, προκειμζνου θ
προϊςταμζνθ αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ μείωςθ
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ.

9. Όταν παρίςταται ανάγκθ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα οπαία
δεν καλφπτονται από άλλεσ διατάξεισ του παρόντοσ, το αρμόδιο όργανο ι θ
αρμόδια υπθρεςία μπορεί να προβαίνει ςε αυτοψία που διενεργείται από
κατάλλθλο τεχνικό υπάλλθλο ι επιτροπι από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ που
ςυντάςςουν ςχετικι ζκκεςθ. Όταν γίνονται τζτοιεσ αυτοψίεσ καλείται να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ.»

4. Σθν υπ’ αρικμ. 5971/18.7.1999 (ΦΕΚ Β’ 1761) απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ περί ςφςταςθσ "Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ … "

5. Σθ με αρικ.02/1999 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και τθ
με αρ. 3041/29.03.2000 επικυρωτικι πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα
Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, οι οποίεσ ενζκριναν τον Οργανιςμό
Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ο οποίοσ προβλζπει:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ-ΤΝΘΕΗ
ΑΡΘΡΟ 11
Η διάρκρωςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. αποτελείται από τισ παρακάτω υπθρεςίεσ:
1. Διεφκυνςθ Τπθρεςιϊν
2. Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
3. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν - Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν

Σο επίπεδο Διοικθτικισ και Οργανωτικισ διάρκρωςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. είναι:
Διεφκυνςθ - Τπθρεςία - Σμιμα - Γραφείο/ υνεργείο
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-

Οι αντίςτοιχοι επικεφαλισ των παραπάνω διοικθτικϊν επιπζδων ονομάηονται:
- Γενικόσ Διευκυντισ
- Διευκυντισ Τπθρεςίασ
- Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ
- Τπεφκυνοσ Γραφείου ι υνεργείου
……
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12
………
5) Οι αρμοδιότθτεσ, τα δικαιϊματα και κακικοντα του Διευκυντι, κακορίηονται
όπωσ, προβλζπουν κάκε φορά οι ιςχφουςεσ διατάξεισ νομϊν και οι κανονιςμοί τθσ
Δ.Ε.Τ.Α.
Ειδικότερα:
α) Προΐςταται όλων γενικά των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α., διοικεί το υπαλλθλικό
προςωπικό, διευκφνει, επικεωρεί και ελζγχει τισ εργαςίεσ όλων των υπθρεςιϊν.
…….
Αποφαςίηει για:
1) τθν ανάκεςθ - εκτζλεςθ τρεχόντων ζργων και προμθκειϊν και για ανάλθψθ
υποχρεϊςεων τθσ Δ.Ε.Τ.Α., εφόςον θ ολικι δαπάνθ δεν ξεπερνάει το ποςό που κάκε
φορά ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (άρκρο 6 παρ.5 περ. α
Ν.1069/80) ςε ςυνεργαςία με τον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
……
κ) Θεωρεί τα εντάλματα πλθρωμϊν, τα γραμμάτια ειςπράξεων και τα πρωτόκολλα
των κακθμερινϊν μετριςεων του ταμείου μαηί με τον Προϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ
Τπθρεςίασ.
ι) Τπογράφει όλα τα υπθρεςιακά ζγγραφα (αλλθλογραφίασ, επικοινωνίασ με άλλεσ,
Αρχζσ και Τπθρεςίεσ) και με κάκε τρίτο πρόςωπο απευκυνόμενο προσ τθν Δ.Ε.Τ.Α.
εκτόσ από τα ζγγραφα που ςυνεπάγονται αναλιψεισ οικονομικϊν υποχρεϊςεων
προσ τρίτουσ, για τισ οποίεσ ςφμφωνα με τον Νόμο αρμόδιοσ είναι ο Πρόεδροσ του
Δ..
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ια) Με απόφαςθ τον Δ.. μπορεί να δοκεί ςτον Διευκυντι το δικαίωμα να
υπογράφει ζγγραφα που υποχρεϊνουν τθν Δ.Ε.Τ.Α. ςε τρίτουσ μζχρι ςυγκεκριμζνου
ποςοφ και για ειδικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ κακορίηεται κάκε φορά ςτθν ςχετικι
απόφαςθ του Δ..
ιβ) Θεωρεί μαηί με τον Προϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ τισ μιςκοδοτικζσ,
καταςτάςεισ που ςυντάςςει με ευκφνθ τθσ θ Οικονομικι Τπθρεςία.
ιγ) Φροντίηει και ειςθγείται ζγκαιρα ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο για τισ μιςκολογικζσ
προαγωγζσ του προςωπικοφ.
ιδ) Είναι ο διατάκτθσ των δαπανϊν τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ ςε ςφμπραξθ και με
κοινι ευκφνθ με τον Προϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ.
ιξ) Σθρεί το Δ.. ενιμερο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθν Δ.Ε.Τ.Α. Σον
Διευκυντι όταν απουςιάηει ι ζχει κϊλυμα τον αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ από
τουσ υπευκφνουσ των υπθρεςιϊν Δ.Ε.Τ.Α.
…..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 14
Ο Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ
1) Είναι προϊςτάμενοσ ς' όλα τα τμιματα τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, υντονίηει τισ
εργαςίεσ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπευκφνουσ των τμθμάτων και
παρακολουκεί τθ λειτουργία τουσ.
2) Διοικεί, παρακολουκεί, ελζγχει και εποπτεφει τθν εκπόνθςθ των μελετϊν και
τθν εκτζλεςθ ζργων τθσ Επιχείρθςθσ και είναι προςωπικά υπεφκυνοσ και
υπόλογοσ ςτον Γε νικό Διευκυντι για κάκε ανωμαλία που ζχει ςχζςθ με τθν
εκτζλεςθ των ζργων, τθν ζγκαιρθ προμικεια των υλικϊν, τθν επιςκευι και
ςυντιρθςθ των οικοδομικϊν εγκαταςτάςεων και των δικτφων φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ.
….
4) Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν των ζργων, κεωρεί τουσ λογαριαςμοφσ
των αναδόχων των ζργων και τουσ υποβάλλει ςτον Γενικό Διευκυντι.
Ο Διευκυντισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ είναι υπεφκυνοσ:
….
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11) Για τθν εποπτεία των μελετϊν και ζργων Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ κακϊσ και
πάςθσ φφςεωσ τεχνικισ μελζτθσ…»

6. Σθ με αρικμό 9796/08.12.2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ- Θράκθσ, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο
ΦΕΚ Σεφχοσ Β’ 4206/27.12.2016, και με τθν οποία εγκρίκθκε ο Οργανιςμόσ
Εςωτερικισ

Τπθρεςίασ

τθσ

Δθμοτικισ

Επιχείρθςθσ

Υδρευςθσ

και

Αποχζτευςθσ, ο οποίοσ προβλζπει:
«Άρκρο 3ο υγκρότθςθ Τπθρεςιϊν
Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ςυγκροτείται από τισ
παρακάτω Τπθρεςίεσ:
• Γενικι Διεφκυνςθ • Σεχνικι Τπθρεςία • Διοικθτικι και Οικονομικι Τπθρεςία Σο
επίπεδο Διοικθτικισ και Οργανωτικισ διάρκρωςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. είναι: • Διεφκυνςθ •
Τπθρεςία • Σμιμα • Γραφείο / υνεργείο
Οι αντίςτοιχοι επικεφαλισ των παραπάνω διοικθτικϊν επιπζδων ονομάηονται:
• Γενικόσ Διευκυντισ
• Διευκυντισ Τπθρεςίασ
• Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ
• Τπεφκυνοσ Γραφείου ι υνεργείου.

Άρκρο 8ο Διάρκρωςθ Τπθρεςιϊν
Η διάρκρωςθ των Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ζχει ωσ ακολοφκωσ:

1. Γενικόσ Διευκυντισ
1.1. Γραμματεία Γενικοφ Διευκυντι
2. Διοικθτικι και Οικονομικι Τπθρεςία
2.1. Διευκυντισ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ….
2.2. Διοικθτικό Σμιμα 2.2.1. Γραφείο Προςωπικοφ και Μιςκοδοςίασ ….
2.3. Οικονομικό Σμιμα 2.3.1. Γραφείο Λογιςτθρίου
2.4. Σμιμα Καταναλωτϊν 2.4.1. Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν….
2.5. Σμιμα Ανάπτυξθσ 2.5.1. Γραφείο τρατθγικοφ χεδιαςμοφ ….

3. Σεχνικι Τπθρεςία
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3.1. Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ …..
3.2. Σμιμα Υδρευςθσ 3.2.1.
3.2.3. Γραφείο υνδζςεων Δικτφου Υδρευςθσ

Άρκρο 10ο Αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Διευκυντι
Οι αρμοδιότθτεσ τα κακικοντα και τα δικαιϊματα του Γενικοφ Διευκυντι
κακορίηονται όπωσ προβλζπουν κάκε φορά οι ιςχφουςεσ διατάξεισ νόμων και οι
κανονιςμοί τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Μεριμνά για τθν Ανάπτυξθ και παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν τθσ επιχείρθςθσ, με ςκοπό τθν προςαρμογι
τθσ ςτισ ςυνεχόμενα μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. τα
ανωτζρω περιλαμβάνονται:
• Η κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςτρατθγικοφ ι
επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ επιχείρθςθσ.
• Η κατάρτιςθ μελετϊν ςκοπιμότθτασ με ςκοπό τθν επζκταςθ και ανάπτυξθ νζων
υπθρεςιϊν κακϊσ και τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε νζεσ εταιρείεσ.
• Η υποςτιριξθ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα Ε.Ε. και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν.
Ειδικότερα ο Γενικόσ Διευκυντισ. Προΐςταται όλων των υπθρεςιϊν τθσ
επιχείρθςθσ, εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία τθσ και φροντίηει: ….

Άρκρο 17ο
Αρμοδιότθτεσ Διευκυντοφ Σεχνικισ Τπθρεςίασ
Ο Διευκυντισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ προΐςταται όλων των τεχνικϊν υπθρεςιϊν και
ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τουσ δίνοντασ τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ προσ τουσ
προϊςταμζνουσ των τμθμάτων. Είναι υπεφκυνοσ απζναντι ςτον Γενικό Διευκυντι,
για τισ πράξεισ ι και παραλείψεισ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν των οποίων
προΐςταται.
Ο Διευκυντισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ:
• Διοικεί, παρακολουκεί, ελζγχει και εποπτεφει τθν εκπόνθςθ των μελετϊν και
τθν εκτζλεςθ των ζργων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και είναι προςωπικά υπεφκυνοσ και υπόλογοσ
ςτον Γενικό Διευκυντι για κάκε ανωμαλία που ζχει ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ των
ζργων, τθν ζγκαιρθ προμικεια υλικϊν, τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των
οικοδομικϊν εγκαταςτάςεων και των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.
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• Ορίηει από τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ του τουσ επιβλζποντεσ και
τουσ βοθκοφσ τουσ για κάκε ζργο, χωρίσ να είναι απαραίτθτο ο επιβλζπων να
προζρχεται από το τμιμα, ςτο οποίο ανικει το εκτελοφμενο ζργο και γενικά
προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια. Η πράξθ οριςμοφ των επιβλεπόντων
επικυρϊνεται από τον Γενικό Διευκυντι και πρωτοκολλείται.
• ε ςυνεργαςία με τον Γενικό Διευκυντι ορίηει από τουσ τεχνικοφσ
υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ του τισ επιτροπζσ για τθν παραλαβι και
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν των ζργων και το χαρακτθριςμό
των εδαφϊν.
• Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν των ζργων, κεωρεί τουσ λογαριαςμοφσ
των αναδόχων των ζργων και τουσ υποβάλλει ςτον Γενικό Διευκυντι.
• Αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ που κακορίηονται από
τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά νόμουσ για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων.»

7. Σθν αποκρυςταλλωμζνθ κεωρία περί τθσ Ζννοιασ τθσ αρμοδιότθτασ και των
διακρίςεων αυτισ, κακϊσ και για τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ αυτισ (Βλ.
πθλιωτόπουλοσ Ε., Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, Σόμοσ Ι, 13θ ζκδοςθ,
2010, Πρεβεδοφρου Ε., Γενικό Διοικθτικό Δίκαιο, 2013) και πιο ςυγκεκριμζνα:
«Αρμοδιότθτα του διοικθτικοφ οργάνου είναι θ προβλεπόμενθ από τουσ
κανόνεσ δικαίου τθσ ζννομθσ τάξθσ ικανότθτα του εν λόγω οργάνου είτε να
κεςπίηει με πράξεισ του μονομερϊσ κανόνεσ δικαίου (ζκδοςθ κανονιςτικϊν
πράξεων) ι ατομικζσ ρυκμίςεισ (ζκδοςθ ατομικϊν πράξεων) είτε να ςυνάπτει
ςυμβάςεισ είτε να προβαίνει ςε υλικζσ ενζργειεσ.
Η ζννοια τθσ αρμοδιότθτασ είναι άμεςθ απόρροια τθσ αρχισ τθσ
νομιμότθτασ, δεδομζνου ότι θ Διοίκθςθ οφείλει ι μπορεί να προβαίνει μόνο
ςτισ ενζργειεσ που προβλζπονται ι επιτρζπονται από τουσ κανόνεσ δικαίου
που τθ διζπουν και ςυνεπϊσ, τα διοικθτικά όργανα μποροφν να εκδίδουν
νομίμωσ διοικθτικζσ πράξεισ (τΕ 2006/1965, 1602/1987) ι να ςυνάπτουν
ςυμβάςεισ ι να προβαίνουν ςε υλικζσ ενζργειεσ, μόνο εφόςον ζχουν
ςχετικι αρμοδιότθτα.
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Κατά γενικι αρχι του διοικθτικοφ δικαίου, όςεσ φορζσ ο νόμοσ
ανακζτει τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα ςε οριςμζνθ υπθρεςία, ωσ αρμόδιο
για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν προσ τθν αρμοδιότθτα αυτι πράξεων νοεί τον
επικεφαλισ τθσ υπθρεςίασ και όχι οποιονδιποτε άλλο υπάλλθλο τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, επί Τπουργείου δε, νοείται ο Τπουργόσ αυτοφ, αρμόδιοσ
καταρχιν για τθν ζκδοςθ των πράξεων των ςχετικϊν με τθν άςκθςθ των
αρμοδιοτιτων που ανακζτει ο νόμοσ ςτο Τπουργείο ςτο οποίο προΐςταται
(τΕ 1419/1961, 207/1996, 5838/1996, 3659/1997, 815/2006, 1359/2007,
1885/2012).
χετικά με τθ τισ διακρίςεισ των αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν
οργάνων, αυτζσ ποικίλουν ανάλογα με τα κριτιρια διάκριςθσ. Ειδικότερα, θ
αρμοδιότθτα των διοικθτικϊν οργάνων διακρίνεται ςε α) κακ’ φλθν, κατά
τόπον, «κατά χρόνον», β) αποφαςιςτικι, γνωμοδοτικι ι ςυμβουλευτικι και
γ) αποκλειςτικι, ςυλλογικι. Ειδικότερα, αναφορικά με τθν α’ κατθγορία
διάκριςθσ, ζχουν να ειπωκοφν τα εξισ:
α) - Η κακ’ φλθν αρμοδιότθτα ςυνίςταται ςτον κακοριςμό του αντικειμζνου
τθσ δραςτθριότθτασ του διοικθτικοφ οργάνου, δθλαδι των κεμάτων που
μπορεί να ρυκμίςει με τισ πράξεισ του. τθν περίπτωςθ των διοικθτικϊν
οργάνων του Δθμοςίου, θ κακ’ φλθν αρμοδιότθτα νοείται μζςα ςτο ευρφ
πλαίςιο ενόσ ολόκλθρου τομζα τθσ κρατικισ δραςτθριότθτασ που αςκείται
από μια ευρεία οργανωτικι ενότθτα. Με τθν ζννοια αυτι, θ κακ’ φλθν
αρμοδιότθτα καλείται κατά κλάδον αρμοδιότθτα. Παράβαςθ τθσ κατά
κλάδον αρμοδιότθτασ (π.χ. διοριςμόσ

του Γενικοφ Γραμματζα τθσ

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ από τον Τπουργό Παιδείασ) ζχει ωσ ςυνζπεια το
ανυπόςτατο τθσ πράξθσ, κακόςον πρόκειται για πρόδθλθ πλθμμζλεια τθσ
πράξθσ, που μπορεί να εντοπιςτεί από τον μζςο, ςυνετό διοικοφμενο.
- Η κατά τόπον αρμοδιότθτα ςυνίςταται ςτον κακοριςμό μιασ εδαφικισ
περιοχισ εντόσ τθσ οποίασ το όργανο αςκεί τθν κακ’ φλθν αρμοδιότθτά του.
Σα κεντρικά κρατικά όργανα ζχουν αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν επικράτεια, ενϊ
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τα περιφερειακά (αποκεντρωμζνα) κρατικά όργανα και τα όργανα των ΝΠΔΔ
ζχουν ςυγκεκριμζνθ κατά τόπον αρμοδιότθτα.
- Η «κατά χρόνον (αν)αρμοδιότθτα» περικλείει τθν ζννοια του διαςτιματοσ
εντόσ του οποίου μπορεί να αςκθκεί θ κακ’ φλθν αρμοδιότθτα του οργάνου.

Αναφορικά με τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ τθσ απονεμθμζνθσ από
τον νόμο αρμοδιότθτασ ζχουν να παρατθρθκοφν τα εξισ:
Η αρμοδιότθτα που ζχει ανατεκεί ςε οριςμζνο όργανο
δεν μπορεί να αςκθκεί νόμιμα από άλλο όργανο, ακόμθ και
ανϊτερο του αρμοδίου, εκτόσ εάν υπάρχει ρθτι αντίκετθ
ρφκμιςθ.
Σο αρμόδιο διοικθτικό όργανο μπορεί να μεταβιβάςει τθν
αρμοδιότθτά του με κανονιςτικι πράξθ του (θ οποία δθμοςιεφεται νομίμωσ),
εάν αυτό προβλζπεται από τισ ςχετικζσ με το οικείο όργανο διατάξεισ (άρκρο
9 παρ. 2 του ΚΔΔιαδ).
τθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμοδιότθτα αςκείται αποκλειςτικά από το
όργανο ςτο οποίο μεταβιβάςτθκε, εκτόσ εάν οι ςχετικζσ διατάξεισ ορίηουν ότι,
παράλλθλα, μπορεί να αςκείται και από το όργανο που τθ μεταβίβαςε. Η
μεταβίβαςθ ςυνεπάγεται ςυρρίκνωςθ τθσ αρμοδιότθτασ του μεταβιβάηοντοσ
και διεφρυνςθ τθσ αρμοδιότθτασ του προσ ο θ μεταβίβαςθ οργάνου.
Δεν

είναι

νόμιμθ

θ

μεταβίβαςθ

αρμοδιότθτασ

ζκδοςθσ

ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ οφτε θ μεταβίβαςθ του ςυνόλου των αρμοδιοτιτων
ενόσ οργάνου.»

8. Σθ με αρικμό 334/2010 πράξθ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (Σμ.VII), θ οποία
ζκρινε ωσ μθ νόμιμθ και ανεπίτρεπτθ τθν ανάκεςθ επίβλεψθσ του ζργου ςτθν
Δ.Ε.Τ.Α., δεδομζνου ότι ο νομοκζτθσ δεν καταλείπει ςτθ διοίκθςθ ςχετικι
δυνατότθτα, αλλά αντικζτωσ κακορίηει περιοριςτικά τα όργανα επίβλεψθσ
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δθμοτικϊν ζργων, τα οποία είναι κατά περίπτωςθ αρμόδια, ειδικότερα
απεφάνκθ:
«….άρκρο 8 π.δ. 171/1987 ότι: «1. Ο Νομάρχθσ με ειςιγθςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Σ.Τ.Δ.Κ., ςε περίπτωςθ αδυναμίασ επίβλεψθσ του ζργου
από τισ Τπθρεςίεσ του Ο.Σ.Α. ι τθσ Σ.Τ.Δ.Κ., μπορεί με απόφαςι του να
ανακζςει τθν επίβλεψθ ςε τεχνικό υπάλλθλο οιαςδιποτε κατθγορίασ και
βακμοφ άλλθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ των φορζων του δθμόςιου τομζα που
εδρεφουν ςτο νομό. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κατάλλθλοσ τεχνικόσ
υπάλλθλοσ, ςτο Νομό, ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν μπορεί να ανακζςει τθν
επίβλεψθ ςε διπλωματοφχο μθχανικό κατθγορίασ ΠΕ οιουδιποτε βακμοφ τθσ
Σ.Τ.Δ.Κ., τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου ι άλλου Νομοφ (…)». Από
το ςυνδυαςμό των διατάξεων αυτϊν προκφπτει ότι θ επίβλεψθ εκτζλεςθσ
δθμοτικϊν ζργων γίνεται είτε από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου ι από
τθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Περιφζρειασ (ωσ άνω), ενϊ ςε περίπτωςθ
αδυναμίασ και των δφο υπθρεςιϊν, θ επίβλεψθ μπορεί να ανατεκεί ςε
τεχνικό υπάλλθλο οιαςδιποτε κατθγορίασ και βακμοφ άλλθσ τεχνικισ
υπθρεςίασ φορζα του δθμόςιου τομζα του Νομοφ και ςε περίπτωςθ
ανυπαρξίασ τοφτου, ςε διπλωματοφχο μθχανικό τθσ κατθγορίασ ΠΕ τθσ
Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου ι άλλου
Νομοφ. Απαγορεφεται δε, θ ανάκεςθ επίβλεψθσ δθμοτικϊν ζργων ςε ιδιϊτεσ
ι τεχνικζσ εταιρείεσ (βλ. Πρακτικά VII Σμ. Ελ.υν.11θ/24.4.2007 (Αϋ κζμα),
υν.34θ/27.11.2007 (Αϋ κζμα), Πράξθ 133/2008).….Με τθν 233/29.9.2009
απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου ....... και τθν 180/17.11.2009
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. εγκρίκθκε, ςτθ ςυνζχεια, θ
ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ των Διμου .............. και τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., για τθν ανάκεςθ τθσ επίβλεψθσ του ωσ άνω ζργου ςτθν
προαναφερόμενθ δθμοτικι επιχείρθςθ, με τθν αιτιολογία ότι «ςτισ
εργατικζσ κατοικίεσ .............. βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ άλλθ εργολαβία με
τίτλο “αντιπλθμμυρικά ζργα και αποκατάςταςθ χϊρου περιοχισ εργατικϊν
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κατοικιϊν .... .......” τθν οποία επιβλζπει θ Δ.Ε.Τ.Α. (…) το αντικείμενο των
δφο ςυμβάςεων βρίςκεται ςτον ίδιο ακριβϊσ χϊρο και θ εκτζλεςθ πολλϊν
εργαςιϊν τθσ μίασ ςφμβαςθσ απαιτεί τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ
άλλθσ και το αντίςτροφο (…) θ εμπλοκι των δφο τεχνικϊν υπθρεςιϊν
(Διμου και Δ.Ε.Τ.Α.) επζχει μεγάλο κίνδυνο κακυςτεριςεων και
οικονομικϊν επιβαρφνςεων ςτο ζργο». ……Με τα δεδομζνα αυτά και
ςφμφωνα με όςα ζγιναν δεκτά ανωτζρω, το Σμιμα κρίνει ότι ανεπιτρζπτωσ
ανατζκθκε θ επίβλεψθ του κρίςιμου ζργου ςτθ Δ.Ε.Τ.Α., δεδομζνου ότι ο
νομοκζτθσ δεν καταλείπει ςτθ διοίκθςθ (εν προκειμζνω ςτο Διμο) ςχετικι
δυνατότθτα, αλλά αντικζτωσ κακορίηει περιοριςτικά τα όργανα επίβλεψθσ
δθμοτικϊν ζργων, τα οποία είναι κατά περίπτωςθ αρμόδια και, επομζνωσ, ωσ
εκ τθσ παρανόμου διενζργειασ τθσ επίβλεψθσ, κακίςταται μθ νόμιμθ θ
δαπάνθ που εντζλλεται με το επίμαχο χρθματικό ζνταλμα, κατά τα βαςίμωσ
προβαλλόμενα από τθν αναπλθρϊτρια Επίτροπο με τον πρϊτο λόγο
διαφωνίασ. Σοφτο δε, ανεξαρτιτωσ τθσ νομιμότθτασ ι μθ των λοιπϊν λόγων
διαφωνίασ, οι οποίοι προβάλλονται αλυςιτελϊσ, αφοφ δεν πλιττουν ευκζωσ
τθ νομιμότθτα τθσ επίμαχθσ δαπάνθσ, που εντζλλεται με το ιδθ κρινόμενο
ζνταλμα εξόφλθςθσ του 1ου λογαριαςμοφ του ωσ άνω ζργου ςε εκτζλεςθ τθσ
από 17.9.2004 ςφμβαςθσ. Κατ` ακολουκία των ανωτζρω θ εντελλόμενθ με το
επίμαχο χρθματικό ζνταλμα δαπάνθ δεν είναι νόμιμθ.»
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Διαλαμβάνοντασ τα ωσ άνω εκτεκζντα, ςυνάγονται τα ακόλουκα
ςυμπεράςματα.

(α)

το α. 8 του π.δ. 171/1958 ορίηεται ότι «Η Διευκφνουςα Τπθρεςία» ι
«Επιβλζπουςα Τπθρεςία» των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων του Ν. 1069/1980
(Δ.Ε.Τ.Α.) είναι θ Σεχνικι τουσ Τπθρεςία και όπου δεν υπάρχει, είναι θ
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ που τα ζχει ςυςτιςει και
όπου δεν υπάρχει και αυτι θ Σεχνικι Τπθρεςία Διμων και Κοινοτιτων (ΣΤΔΚ)
τθσ Νομαρχίασ τθσ ζδρασ τουσ.»
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν διακζτει Σεχνικι
Τπθρεςία, με άμεςο επακόλουκο, θ Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου … να είναι
και θ αρμόδια εκ του νόμου Σεχνικι Τπθρεςία.

(β)

Η κυρία …. , με τθ με αρικμό 89/10.09.2012 απόφαςθ του Δ.. τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., ορίςτθκε Αναπλθρϊτρια του Διευκυντι Τπθρεςιϊν και κατά
ςυνζπεια ανζλαβε τα αντίςτοιχα κακικοντα, όπωσ αυτά περιγράφονται
διεξοδικά ςτθ με αρικ.02/1999 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. και τθ με αρ. 3041/29.03.2000 επικυρωτικι πράξθ του Γενικοφ
Γραμματζα Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, οι οποίεσ ενζκριναν τον
Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Εντοφτοισ, με τθν αναδιατφπωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Τπθρεςίασ, θ οποία ζλαβε χϊρα με τθ με αρικ. 87/23.08.2016 απόφαςθ
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και εγκρίκθκε ακολοφκωσ με τθ με
αρικμό

9796/08.12.2016

Αποκεντρωμζνθσ

Διοίκθςθσ

Απόφαςθ

του

Μακεδονίασ-

Γενικοφ
Θράκθσ

Γραμματζα
(ΦΕΚ

Σεφχοσ

τθσ
Β’

4206/27.12.2016), ουςιαςτικά μετονομάςτθκε θ οργανικι κζςθ του
«Διευκυντι Τπθρεςιϊν» ςε «Γενικό Διευκυντι», τα κακικοντα του οποίου
περιγράφονται περιοριςτικά και όλωσ αναλυτικά ςτον εν λόγω Ο.Ε.Τ. και
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είναι ςαφϊσ διακριτά με αυτά του Διευκυντι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του
Διμου.
Αποτζλεςμα τοφτου, είναι θ κυρία …. να είναι επιφορτιςμζνθ με τθν
εκτζλεςθ κακθκόντων Γενικοφ Διευκυντι και μόνο, όπωσ αναλυτικά και
περιοριςτικά αναφζρονται ςτον προμνθμονευκζντα ΟΕΤ, τα οποία ουδεμία
ςχζςθ ζχουν με εκείνα του Διευκυντι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, θ οποία
άλλωςτε για λόγουσ υποςτελζχωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δθμοτικισ
επιχείρθςθσ δεν υφίςταται.
Ζτςι, δεν μπορεί να τφχει εφαρμογισ οφτε θ παρ. 6 του α. 8 του π.δ.
171/1987, το οποίο προβλζπει «6. Η επίβλεψθ ζργων των υνδζςμων Διμων
και Κοινοτιτων, Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Ιδρυμάτων, λοιπϊν Δθμοτικϊν και
Κοινοτικϊν Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και Δθμοτικϊν και
Κοινοτικϊν Επιχειριςεων από τον Προϊςτάμενο τθσ Σεχνικισ τουσ υπθρεςίασ
επιτρζπεται. τθν περίπτωςθ αυτι ο Προϊςτάμενοσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ
αςκεί μόνον τισ αρμοδιότθτεσ του επιβλζποντα που προβλζπουν οι διατάξεισ
τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, ενϊ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ αςκεί θ τεχνικι υπθρεςία Διμου ι Κοινότθτασ μζλουσ τουσ που
ορίηεται από το Διοικθτικό τουσ υμβοφλιο, και ςε περίπτωςθ που δεν
υπάρχει, θ Σ.Τ.Δ.Κ. τθσ Νομαρχίασ.», διότι θ κυρία … δεν είναι Προϊςτάμενθ
τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. – αφοφ αυτι δεν υπάρχει, τουναντίον
είναι Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια τελοφςα κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι τθσ
υπό κρίςθ Δ.Ε.Τ.Α.

(γ)

Ζχοντασ υπόψιν τθν προεκτεκείςα κεωρία περί μεταβίβαςθσ τθσ
απονεμθμζνθσ από τον νόμο αρμοδιότθτασ, με τθν οποία επιςθμάνκθκε ότι
θ μεταβίβαςθ αρμοδιότθτασ οριςμζνου οργάνου ςε άλλο όργανο, ακόμθ
και ανϊτερο του, δεν είναι επιτρεπτι. Κατ’ εξαίρεςθ, είναι δυνατι μόνο
εάν αυτό προβλζπεται ειδικϊσ από τον νόμο. τθν περίπτωςθ αυτι, το
αρμόδιο διοικθτικό όργανο μπορεί να μεταβιβάςει τθν αρμοδιότθτά του με
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κανονιςτικι πράξθ του (θ οποία δθμοςιεφεται νομίμωσ), εάν αυτό
προβλζπεται από τισ ςχετικζσ με το οικείο όργανο διατάξεισ (άρκρο 9 παρ. 2
του ΚΔΔιαδ). Σότε, θ αρμοδιότθτα αςκείται αποκλειςτικά από το όργανο ςτο
οποίο μεταβιβάςτθκε, εκτόσ εάν οι ςχετικζσ διατάξεισ ορίηουν ότι,
παράλλθλα, μπορεί να αςκείται και από το όργανο που τθ μεταβίβαςε.
Εν προκειμζνω, οι αρμοδιότθτεσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
ανατίκενται εκ του νόμου (α. 8 π.δ. 171/1987) ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του
Διμου, με αποτζλεςμα θ εν λόγω Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου να είναι θ
αποκλειςτικά αρμόδια για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. – όπωσ αυτά κακορίηονται ςτο ΦΕΚ Σεφχοσ Β’
4206/27.12.2016, εφόςον δεν προβλζπεται κάτι διαφορετικό ςτον νόμο περί
παράλλθλθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων, θ οποία οφτωσ ι άλλωσ κα ιταν
αδφνατθ, διότι θ εν λόγω Δ.Ε.Τ.Α. δεν διακζτει Σεχνικι Τπθρεςία.

(δ)

Επιπλζον, ακόμα και όταν θ Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου ζχει
περιζλκει ςε αδυναμία επίβλεψθσ εκτζλεςθσ ζργων , ςυνάγεται, από
το ςυνδυαςμό τθσ ρθτισ πρόβλεψθσ του α. 8 του π.δ. 171/1987 και τθσ με
αρικμό 334/2010 Πράξθσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (Σμ.VII), ότι

ςε

περίπτωςθ αδυναμίασ και των δφο υπθρεςιϊν (είτε του Διμου είτε τθσ
Περιφζρειασ), θ επίβλεψθ μπορεί να ανατεκεί ςε τεχνικό υπάλλθλο
οιαςδιποτε κατθγορίασ και βακμοφ άλλθσ τεχνικισ υπθρεςίασ φορζα του
δθμόςιου τομζα του Νομοφ και ςε περίπτωςθ ανυπαρξίασ τοφτου, ςε
διπλωματοφχο μθχανικό τθσ κατθγορίασ ΠΕ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ
Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου ι άλλου Νομοφ. Απαγορεφεται δε, θ
ανάκεςθ επίβλεψθσ δθμοτικϊν ζργων ςε ιδιϊτεσ ι τεχνικζσ εταιρείεσ (βλ.
Πρακτικά VII Σμ. Ελ.υν.11θ/24.4.2007 (Αϋ κζμα), υν.34θ/27.11.2007 (Αϋ
κζμα), Πράξθ 133/2008).
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Ωσ εκ τοφτου, θ ανάκεςθ επίβλεψθσ ζργου, Σεχνικι Τπθρεςία του
οποίου είναι θ Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου … , ςτθν κυρία … δεν είναι
επιτρεπτι και ζρχεται ςε ευκεία αντίκεςθ με το γράμμα του νόμου, κακϊσ ωσ
Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια που εκτελεί κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι τθσ
εν λόγω δθμοτικισ επιχείρθςθσ εκφεφγει του εκ του νόμου οριςμζνου
κφκλου οργάνων, ςτα οποία είναι δυνατόν να ανατεκεί θ επίβλεψθ του
ζργου ςε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου,
ιτοι δεν είναι οφτε τεχνικόσ υπάλλθλοσ άλλθσ τεχνικισ υπθρεςίασ φορζα
του δθμόςιου τομζα του Νομοφ, οφτε διπλωματοφχοσ μθχανικόσ τθσ
κατθγορίασ ΠΕ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του
Τπουργείου ι άλλου Νομοφ, παρά του γεγονότοσ ότι ζχει τθν ειδικότθτα
τθσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ.
Άλλωςτε, κακίςταται καταφανισ θ αντίκεςθ με το γράμμα του
νόμου τθσ ανάκεςθσ επίβλεψθσ ςε όργανο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και από τθ με αρικμό
334/2010 Πράξθ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (Σμ.VII), θ οποία δεν ζκρινε ωσ
επιτρεπτι τθν ανάκεςθ επίβλεψθσ ςε Δ.Ε.Τ.Α., οφτε για το λόγο ότι θ εν
λόγω Δ.Ε.Τ.Α. εκτελεί ζργα ςτον ίδιο ακριβϊσ χϊρο με το Διμο, οφτε ότι θ
εκτζλεςθ πολλϊν εργαςιϊν τθσ μίασ ςφμβαςθσ απαιτεί τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςιϊν τθσ άλλθσ και το αντίςτροφο, αλλά οφτε για το λόγο ότι θ
εμπλοκι των δφο τεχνικϊν υπθρεςιϊν (Διμου και Δ.Ε.Τ.Α.) ενζχει μεγάλο
κίνδυνο κακυςτεριςεων και οικονομικϊν επιβαρφνςεων ςτο ζργο.

(ε)

Αναφορικά με το ερϊτθμα περί δυνατότθτασ ςυμμετοχισ τθσ κ. … ςε
Επιτροπζσ Διαγωνιςμοφ, Παραλαβισ και Καλισ Εκτζλεςθσ Ζργων, οφείλουν
να επαναλθφκοφν αντιςτοίχωσ ο, τι ειπϊκθκε και ανωτζρω. Πιο
ςυγκεκριμζνα, ζχοντασ υπόψιν το άρκρο

136 του Ν. 4412/2016 περί

Διοίκθςθσ του ζργου και Επίβλεψθσ, το οποίο μεταξφ άλλων προβλζπει ότι
«Η Διευκφνουςα Τπθρεςία όταν ορίηει ομάδα επίβλεψθσ, περιλαμβάνει τον
ςυντονιςτι, τουσ επιβλζποντεσ και τουσ βοθκοφσ τουσ, με ςαφϊσ
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κακοριςμζνα κακικοντα ςτθν απόφαςθ οριςμοφ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τισ
απαιτιςεισ υπογραφισ εγγράφων και ςτοιχείων. Για τθν παραλαβι των
αφανϊν εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων ορίηει επίςθσ
τριμελι επιτροπι τεχνικϊν υπαλλιλων. Όταν για οποιοδιποτε λόγο δεν είναι
δυνατόσ ο οριςμόσ τριμελοφσ επιτροπισ τεχνικϊν υπαλλιλων, αυτι θ
επιτροπι μπορεί να ςυγκροτθκεί από (2) δφο υποχρεωτικά μζλθ τεχνικοφσ
υπαλλιλουσ και τον επιβλζποντα.», ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 17 του ΟΕΤ
(ΦΕΚ Σεφχοσ Β’ 4206/27.12.2016) τθσ υπό κρίςθ Δ.Ε.Τ.Α., το οποίο ανάμεςα
ςτα κακικοντα του Διευκυντι Σεχνικισ Τπθρεςίασ προβλζπει και τον οριςμό
των τεχνικϊν υπαλλιλων τθσ υπθρεςίασ ςτισ επιτροπζσ για τθν παραλαβι και
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν των ζργων και το χαρακτθριςμό των
εδαφϊν, κακϊσ και το γεγονόσ ότι οι αρμοδιότθτεσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ζχουν ανατεκεί λόγω υποςτελζχωςθσ τθσ εν λόγω Δ.Ε.Τ.Α. ςτθν
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου … , ςυνάγεται ότι θ Σεχνικι Τπθρεςία του
Διμου … είναι θ αποκλειςτικά αρμόδια να ορίηει ποιοί από τουσ τεχνικοφσ
τθσ υπαλλιλουσ κα ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ Διαγωνιςμοφ, Παραλαβισ
και Καλισ Εκτζλεςθσ Ζργων.
Εν προκειμζνω, λόγω του γεγονότοσ ότι θ κυρία … δεν
ςυγκαταλζγεται ςτουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ του Διμου .., κακϊσ είναι
Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια τελοφςα κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι τθσ υπό
εξζταςθ Δ.Ε.Τ.Α., ςτερείται τθσ νόμιμθσ δυνατότθτασ να ςυμμετζχει ςε
Επιτροπζσ Διαγωνιςμοφ, Παραλαβισ και Καλισ Εκτζλεςθσ Ζργων τθσ εν
λόγω Δ.Ε.Τ.Α.

Εν κατακλείδι, από τα ωσ άνω εκτεκζντα και ειδικότερα:
1. αφενόσ, από τθν αδυναμία μεταβίβαςθσ αρμοδιότθτασ ενόσ οριςμζνου
οργάνου ςε άλλο πζραν των τικζμενων εκ του νόμου ορίων και εν
προκειμζνω από τθν ειδικϊσ προβλεπόμενθ δυνατότθτα τθσ Σεχνικισ
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Τπθρεςίασ του Διμου – θ οποία ζχει αναλάβει τα κακικοντα τθσ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., εφόςον θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν διακζτει αντίςτοιχθ
υπθρεςία λόγω υποςτελζχωςθσ - να ανακζτει ςε περίπτωςθ αδυναμίασ
αυτισ τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ ζργων ςε ζνα περιοριςμζνο κφκλο οργάνων,
ςτον οποίο δεν ςυγκαταλζγεται θ κυρία …
2. αφετζρου, εκ του γεγονότοσ ότι ο οριςμόσ των τεχνικϊν υπαλλιλων που κα
ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ Διαγωνιςμοφ, Παραλαβισ και Καλισ
Εκτζλεςθσ Ζργων ζγκειται εντόσ πεδίου αρμοδιοτιτων τθσ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ – και εν προκειμζνω τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου, ωσ
προαναφζρκθκε-, θ οποία επιλζγει αποκλειςτικά μεταξφ των τεχνικϊν τθσ
υπαλλιλων, και κανζναν άλλον πζραν από αυτοφσ, όπωσ είναι κυρία …,
κακϊσ παρόλο που κατζχει τθν ειδικότθτα τθσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ, δεν
είναι και τεχνικι υπάλλθλοσ του Διμου, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα πωσ δεν
καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι θ κυρία … , ωσ Αναπλθρϊτρια
Διευκφντρια τελοφςα κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι τθσ υπό εξζταςθ
Δ.Ε.Τ.Α., δεν δφναται είναι επιβλζπουςα ςε ζργα ι μελζτεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.,
αλλά οφτε να ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ διαγωνιςμοφ, παραλαβισ και καλισ
εκτζλεςθσ ζργων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ακινα, 04.10.2017
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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