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ΘΕΜΑ:
Απάντηςη ςτο με αριθμό πρωτ. 1135/30.10.2017 αίτημα για
γνωμοδότηςη τησ Δ.Ε.Τ.Α. ςχετικά με το εξήσ ερϊτημα:
Εάν αρμόδιο όργανο για τθν απευθείασ ανάθεςη παροχήσ υπηρεςιϊν
είναι το Δ.Σ. τθσ Επιχείρθςθσ, κακϊσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 παρ. 5 του
Ν. 1069/1980 (περί αρμοδιοτιτων του Γεν. Διευκυντι) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, ο Γεν. Διευκυντισ αποφαςίηει για
"την εκτζλεςη προμηθειϊν και ανάληψη υποχρεϊςεων, εφόςον θ
ολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ".

Ζχοντασ υπόψιν:

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του α. 2 αυτοφ περί

οριςμϊν και του α. 328 του Βιβλίου ΙΙ περί απευκείασ ανάκεςθσ:

1

«Άρκρο 2 - Οριςμοί
(άρκρο 2 και άρκρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6` τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και
άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ)

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ εφαρμόηονται οι ακόλουκοι
οριςμοί:….
6) ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» και ωσ «ςυμβάςεισ ζργων»
νοοφνται οι ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο, ζνα από τα κάτωκι: α)
τθν εκτζλεςθ ι ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που
αφοροφν μία από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα
II του Προςαρτιματοσ Α` και ςτο Παράρτθμα I του Προςαρτιματοσ Β`, β)
τθν εκτζλεςθ ι ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ ζργου, γ) τθν
υλοποίθςθ, με οποιαδιποτε μζςα, ζργου ανταποκρινόμενου ςτισ
απαιτιςεισ που ορίηει θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ που αςκεί
αποφαςιςτικι επιρροι ςτο είδοσ ι ςτθ μελζτθ του ζργου,
…
8) ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν» και ωσ «ςυμβάςεισ
προμθκειϊν» νοοφνται οι ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν
αγορά, τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ, τθ μίςκωςθ ι τθ μίςκωςθπϊλθςθ, με ι χωρίσ δικαίωμα αγοράσ, προϊόντων. Μια ςφμβαςθ
προμθκειϊν μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντωσ, εργαςίεσ
τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ,

9) ωσ «δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν» και ωσ «ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν» νοοφνται οι ςυμβάςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν
παροχι υπθρεςιϊν, πλθν των αναφερομζνων ςτθν περίπτωςθ 6..
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Άρκρο 328-Απευκείασ ανάκεςθ
1.Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν
θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των
είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2.Η απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του
ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ
ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτό.»

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και

ιςχφουν ςιμερα:
«Άρκρο 5- Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Προζδρου
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:
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….
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Άρκρο 6 - Γενικόσ Διευκυντισ
1. Των υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ προΐςταται Γενικόσ Διευκυντισ.
……
4. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, χωρίσ δικαίωμα ψιφου και ειςθγείται προσ το
Διοικθτικό Συμβοφλιο για:
α) τθν ανάκεςθ μελετϊν, εκτζλεςθ ζργων και προμθκειϊν, ςφμφωνα
με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ,
…
5. Ο Γενικόσ Διευκυντισ αποφαςίηει για:
α) τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν και ανάλθψθ υποχρεϊςεων, εφόςον θ
ολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ.
Το χρθματικό αυτό όριο μπορεί να αυξομειϊνεται, με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ,

Άρκρο 22 - Έργα - Μελζτεσ - Προμικειεσ
1. Τα ζργα και οι προμικειεσ για τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και
λειτουργία των ςυςτθμάτων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εκτελοφνται
από τθν επιχείρθςθ. Για τον τρόπο εκτζλεςθσ των ζργων και διενζργειασ
των προμθκειϊν, αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ.
2. Η ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ των ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν
και προμθκειϊν τθσ επιχείρθςθσ διενεργείται, ςφμφωνα με τθν
εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων.»

3. Τον

Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ο οποίοσ

δθμοςιεφτθκε ςτο με αρικμό ΦΕΚ 362/21.03.2005 Τεφχοσ Β’, και
προβλζπει:
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«Άρκρο 10 – 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.Υ.Α.
Ειδικότερα, ο Γενικόσ Διευκυντισ:
Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ αποφαςίηει:
Για τθν εκτζλεςθ ςυνθκιςμζνθσ φφςθσ ζργων ι προμθκειϊν και
ανάλθψθσ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει
το ποςό των δφο εκατομμυρίων ευρϊ δρχ (2.000.000 δρχ) , ιτοι 5869,41
ευρϊ»

4. Τθ με αρικμό 60/13.10.2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α., με τθν

οποία λιφκθκε θ απόφαςθ περί «Παροχισ Υπθρεςιϊν από διαδικτυακι
βάςθ δεδομζνων ΟΤΑ και νομικϊν τουσ προςϊπων – Ανανζωςθ
Συνδρομισ», το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςτο ποςό των
€345,00 (χωρίσ το Φ.Π.Α.) δθλαδι, €427,80 (µε Φ.Π.Α., 24%).

υνάγονται τα εξήσ ςυμπεράςματα:
Διαλαμβάνοντασ τθ διάταξθ του α. 2 Ν. 4412/2016 περί οριςμϊν,
θ οποία διακρίνει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν κατθγορία των
«δθμόςιων ςυμβάςεων προμθκειϊν» και των «δθμόςιων ςυμβάςεων
υπθρεςιϊν». Στθ μεν πρϊτθ κατθγορία υπάγονται οι ςυμβάςεισ που
ζχουν ωσ αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίςθωςη, τη
μίςθωςη ή τη μίςθωςη- πϊληςη, με ή χωρίσ δικαίωμα αγοράσ,
προϊόντων, ςτθ δε δεφτερθ κατθγορία υπάγονται οι ςυμβάςεισ που
ζχουν

ωσ

αντικείμενο

την

παροχή

υπηρεςιϊν,

πλθν

των

αναφερομζνων ςτθν περίπτωςθ 6, ιτοι των δθμοςίων ςυμβάςεων
5

ζργων που ζχουν ωσ αντικείμενο, ζνα από τα κάτωκι: α) τθν εκτζλεςθ ι
ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν μία από
τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα II του
Προςαρτιματοσ Α` και ςτο Παράρτθμα I του Προςαρτιματοσ Β`, β) τθν
εκτζλεςθ ι ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ ζργου, γ) τθν
υλοποίθςθ, με οποιαδιποτε μζςα, ζργου ανταποκρινόμενου ςτισ
απαιτιςεισ που ορίηει θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ που αςκεί
αποφαςιςτικι επιρροι ςτο είδοσ ι ςτθ μελζτθ του ζργου, είναι
δυνατόν να εξαχθεί το ςυμπζραςμα ότι η «Παροχή Τπηρεςιϊν από
διαδικτυακή βάςη δεδομζνων ΟΣΑ και νομικϊν τουσ προςϊπων –
Ανανζωςη υνδρομήσ» ςυγκαταλζγεται ςτη δεφτερη κατηγορία
δημοςίων ςυμβάςεων, ήτοι των δημοςίων ςυμβάςεων υπηρεςιϊν,
κακϊσ δεν μπορεί να νοθκεί οφτε ωσ ζργο, οφτε ωσ προμικεια –εφόςον
θ εν λόγω πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων δεν ςυνιςτά
προϊόν, το οποίο αγοράηει ι εκμιςκϊνει θ ωσ άνω Δ.Ε.Υ.Α.

Περαιτζρω, όςον αφορά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του Ν.
1069/1980 που διζπουν και ρυκμίηουν τθ λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α., και
ιδίωσ το α. 5 αυτοφ, ανατίθεται ευθζωσ ςτο Διοικητικό υμβοφλιο των
Δ.Ε.Τ.Α. η γενική αρμοδιότητα λήψησ αποφάςεων ςχετικά με τθν
εκπόνθςθ μελετϊν, ζργων και προμθκειϊν, τθν ζγκριςθ αυτϊν,
ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και των
προδιαγραφϊν και του τρόπου εκτζλεςθσ των ζργων και τθν ακόλουκθ
ζγκριςθ των δαπανϊν. Παράλλθλα, ςτο α.6 του ίδιου νόμου, και πιο
ςυγκεκριμζνα ςτθν παρ. 4 αυτοφ, προβλζπεται θ αρμοδιότθτα του
Γενικοφ Διευκυντι των Δ.Ε.Υ.Α. να «ειςθγείται κατ’ αρχάσ προσ το
Διοικθτικό Συμβοφλιο αναφορικά με τθν ανάκεςθ μελετϊν, εκτζλεςθ
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ζργων και προμθκειϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
διατάξεισ» και ςτθν παρ. 5 αυτοφ, ορίηεται θ ειδικότερη αρμοδιότητα
του Γενικοφ Διευκυντι να αποφαίνεται αναφορικά με τθν εκτζλεςθ
προμθκειϊν και ανάλθψθ υποχρεϊςεων, εφόςον η ολική δαπάνη δεν
υπερβαίνει το ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ.

Ειδικότερα, ο Ο.Ε.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτο άρκρο 10 αυτοφ προβλζπει
ότι

αποφαςιςτικι

ςυνηθιςμζνησ

αρμοδιότθτα

φφςησ

ζργων

αναφορικά
ή

με

προμηθειϊν

τθν
και

εκτζλεςη
ανάληψησ

υποχρεϊςεων, εφόςον θ ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το ποςό των
δφο εκατομμυρίων ευρϊ δρχ (2.000.000 δρχ), ιτοι 5869,41 ευρϊ,
ανατίκεται ςτο Γενικό Διευκυντι.

Ερωτθματικά εγείρονται από τθν επιλογι του νομοκζτθ τόςο
κατά τα άρκρα του Ν. 1069/1980, όςο και κατά το άρκρο 328 Ν.
4412/2016

περί

απευκείασ

ανάκεςθσ,

να

μην

αναφζρεται

εξειδικευμζνα ςτισ ςυμβάςεισ υπηρεςιϊν, τουναντίον γίνεται λόγοσ
μόνο «για εκπόνθςθ μελετϊν, ζργων και προμθκειϊν» (α. 5 Ν.
1069/1980), «εκτζλεςθ προμθκειϊν και ανάλθψθ υποχρεϊςεων» (α. 6
Ν. 1069/1980), ι αφθρθμζνα για όλα τα είδθ ςυμβάςεων (α. 328 Ν.
4412/2016). Ακολοφκωσ, ο ίδιοσ ο Ο.Ε.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α., όταν αναφζρεται
ςτθν ειδικότερθ αρμοδιότθτα που παρζχεται ςτο Γενικό Διευκυντι, να
χρθςιμοποιεί τουσ όρουσ «εκτζλεςθ ςυνθκιςμζνθσ φφςθσ ζργων ι
προμθκειϊν και ανάλθψθσ υποχρεϊςεων», με αποτζλεςμα να
καταλείπονται αμφιβολίεσ ςχετικά με το αν ςτισ εν λόγω αρμοδιότθτεσ
του Γενικοφ Διευκυντι υπάγονται και θ απόφαςθ ανάκεςθσ ςυμβάςεων
παροχισ υπθρεςιϊν των προβλεπόμενων ςτον νόμο χρθματικϊν ορίων.
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Με άλλα λόγια, από τη γραμματική ερμηνεία των ωσ άνω
κανόνων δικαίου δεν ςυνάγεται ευθζωσ ότι ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. φζρει τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα απόφαςθσ περί
απευκείασ

ανάκεςθσ

ςυμβάςεων

παροχισ

υπθρεςιϊν

των

προβλεπόμενων ςτον νόμο χρθματικϊν ορίων. Ωςτόςο, υπό το φωσ τθσ
τελολογικισ ερμθνείασ, θ οποία αναηθτά τον αντικειμενικό ςκοπό του
κανόνα δικαίου (ratio legis), άλλωσ τι επιδιϊκει ο νομοκζτθσ να
ρυκμίςει με τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, ςυμπεραίνεται ότι όλα τα είδθ
ςυμβάςεων υπάγονται ςυλλιβδθν –ακόμα και αν αυτό δεν αναφζρεται
ρθτϊσ- κατά τεκμιριο ςτθ γενικι αρμοδιότθτα του ανϊτατου
αποφαςιςτικοφ οργάνου τθσ Δ.Ε.Υ.Α., το οποίο είναι το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν προβλζπεται κάτι άλλο ειδικότερα. Στθν
προκειμζνθ περίπτωςθ, κατά τθν οποία ο Ν. 1069/1980, κακϊσ και ο
Ο.Ε.Υ., ορίηουν ότι μζχρι τα προβλεπόμενα ςε αυτοφσ χρθματικά όρια
τθν αρμοδιότθτα περί απόφαςθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςυμβάςεων
φζρει ο Γενικόσ Διευκυντισ, τότε κατϋ εξαίρεςη όντωσ με την εν λόγω
αρμοδιότητα είναι επιφορτιςμζνοσ ο Γενικόσ Διευθυντήσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.

Εν προκειμζνω, η με αριθμό 60/13.10.2017 απόφαςη του Δ..
τησ Δ.Ε.Τ.Α., με την οποία λήφθηκε η απόφαςη περί «Παροχήσ
Τπηρεςιϊν από διαδικτυακή βάςη δεδομζνων ΟΣΑ και νομικϊν τουσ
προςϊπων – Ανανζωςη υνδρομήσ», το ςυνολικό κόςτοσ τησ οποίασ
ανζρχεται ςτο ποςό των €345,00 (χωρίσ το Φ.Π.Α.) δηλαδή, €427,80
(µε Φ.Π.Α., 24%), ελήφθη αναρμοδίωσ από το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α., καθϊσ
το επιφορτιςμζνο ειδικϊσ όργανο με την εν λόγω αρμοδιότητα, η
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οποία απορρζει τόςο εκ του Ν. 1069/1980 όςο και εκ του Ο.Ε.Τ. τησ
Δ.Ε.Τ.Α., είναι ο Γενικόσ Διευθυντήσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.

Αθήνα, 03.11.2017
Ο γνωμοδοτϊν Δικηγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρησ
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