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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α υπ’ αρικμ.
πρωτ. 2429/2-03-2018 ωσ εξισ:

«Εάν επί των αποφάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α
που ςτζλνονται για ζλεγχο νομιμότθτασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ
του ν. 1069/1980 «Επιχειριςεισ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ» ι οι
διατάξεισ του ν. 3852/2010 « Καλλικράτθσ.»»

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

********
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1.Αποφάςεισ που αποςτζλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ

Σφμφωνα με το άρκρο 102, παρ. 4 του υντάγματοσ το κράτοσ αςκεί
ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ εποπτεία που ςυνίςταται
αποκλειςτικά ςε ζλεγχο νομιμότθτασ, ο οποίοσ δεν επιτρζπεται να
εμποδίηει τθν πρωτοβουλία και τθν ελεφκερθ δράςθ τουσ.

Η διοικθτικι εποπτεία που αςκείται κατϋ επιταγι του ςυνταγματικοφ
νομοκζτθ αποτελεί το νευραλγικό ςθμείο επαφισ μεταξφ του Κράτουσ
και των πρωτοβάκμιων ΟΤΑ. Το είδοσ αυτό του ελζγχου δεν κα
μποροφςε ποτζ να εκλείψει, διότι τότε κα υπιρχε αδιαφορία του
Κράτουσ για τθν ενδεχόμενθ παραβίαςθ των νόμων από τθν πλευρά
των Διμων και των Κοινοτιτων, γεγονόσ που δεν ςυνάδει με τθν ζννοια
του κράτουσ δικαίου. Η εποπτεία αυτι διακρίνεται ςε:
α) Εποπτεία επί των πράξεων των οργάνων των Διμων και των
Κοινοτιτων
β) Εποπτεία επί των προςϊπων που ςυγκροτοφν τα όργανα των
Διμων και των Κοινοτιτων.

Αναφορικά με τθν εποπτεία επί αποφάςεων που λαμβάνει το Δ.Σ. μιασ
Δ.Ε.Υ.Α, το άρκρο 20 του ν. 1069/1980, προβλζπει ότι «1. Ο Γενικόσ
Γραμματζασ τησ Περιφζρειασ αςκεί ζλεγχο νομιμότητοσ ςτισ
εξήσ αποφάςεισ του διοικητικοφ ςυμβουλίου: α) Για την ψήφιςη του
προχπολογιςμοφ τησ επιχείρηςησ και του τεχνικοφ
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προγράμματοσ ζργων, καθϊσ και για κάθε τροποποίηςή τουσ. β) Για την
αγορά και εκποίηςη ακινήτων κτημάτων. γ) Για την επιβάρυνςη των
ακινήτων τησ επιχείρηςησ με εμπράγματα
δικαιϊματα. δ) Για τη ςφναψη δανείων. ε) Για τισ μελζτεσ, τα ζργα και
τισ προμήθειεσ. 2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τησ Περιφζρειασ ελζγχει τον
ιςολογιςμό, τον
απολογιςμό και την ζκθεςη πεπραγμζνων και μπορεί να διατάξει τη
διενζργεια ζκτακτου διαχειριςτικοφ και ταμειακοφ ελζγχου από
ορκωτοφσ ελεγκτζσ».

Περαιτζρω, ο νεότεροσ νόμοσ 3852/2010, « Καλλικράτθσ», ςτο άρκρο
225, παρ.1, εδ.β ορίηε ότι «...Επίςησ αποςτζλλονται προσ ζλεγχο
νομιμότητασ οι αποφάςεισ των επιχειρήςεων των δήμων και των
περιφερειϊν, εκτόσ από τισ αποφάςεισ των ανωνφμων εταιρειϊν ςτισ
οποίεσ οι φορείσ τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ δεν ζχουν την πλειοψηφία,
που αφοροφν: α) αφξηςη του μετοχικοφ κεφαλαίου, β) εκποίηςη
παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και γ) λήψη δανείων.»

Mε το άρκρ.10 παρ. 5 του ν.4071/2012 προςτζκθκε ςτο δεφτερο
εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρ. 225 του Καλλικράτθ διάταξθ ωσ εξισ:
«Ειδικά, ςε ό,τι αφορά τισ Δ.Ε.Υ.Α., εκτόσ από τισ παραπάνω αποφάςεισ,
αποςτζλλονται επιπλζον προσ ζλεγχο νομιμότητασ οι αποφάςεισ εκείνεσ
που αφοροφν: α) την ψήφιςη του προχπολογιςμοφ τησ επιχείρηςησ
και του τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, καθϊσ και κάθε τροποποίηςη
τουσ, β) την αγορά και εκποίηςη ακινήτων κτημάτων, γ) την
επιβάρυνςη

των

ακινήτων

τησ

επιχείρηςησ

με

εμπράγματα

δικαιϊματα και δ) τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμήθειεσ».
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Εν τζλει, το άρκρ 225 παρ. 1, εδ.β’ του ν. 3852/2010 αντικαταςτάκθκε
από το άρκρ. 7 του ν. 4257/2014 ωσ εξισ: «Επίςθσ, αποςτζλλονται προσ
ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ των κοινωφελϊν επιχειριςεων, των
Δ.Ε.Υ.Α. και των μονομετοχικϊν ανωνφμων εταιρειϊν Ο.Τ.Α. που
αφοροφν: α) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, β) εκποίθςθ παγίων
περιουςιακϊν ςτοιχείων και γ) λιψθ δανείων.»

Επομζνωσ, οι κατθγορίεσ των αποφάςεων του Δ.Σ μιασ Δ.Ε.Υ.Α που
αποςτζλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ αφοροφν:
α) εκποίηςη πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων και ακίνητων κτημάτων
β) λήψη δανείων
γ) ψήφιςη προχπολογιςμοφ τησ επιχείρηςησ και του τεχνικοφ
προγράμματοσ ζργων
δ) επιβάρυνςη ακινήτων τησ επιχείρηςησ με εμπράγματα δικαιϊματα
ε) μελζτεσ, ζργα, προμήθειεσ
Οι ωσ άνω κατθγορίεσ αποφάςεων που λαμβάνει το Δ.Σ. μίασ Δ.Ε.Υ.Α.
αποςτζλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ. Η περιγραφι είναι δε
περιοριςτικι και το Δ.Σ. υποχρεοφται να αποςτείλει μόνον τισ ωσ άνω
αποφάςεισ για ζλεγχο.

2. Αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ
Σφμφωνα με το άρκρ. 7 παρ. 2 του ν. 4257/2014, που αντικατζςτθςε το
άρκρ. 226 παρ. 1 του ν. 3852/2010, αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο
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ζλεγχο νομιμότθτασ των ωσ άνω αποφάςεων ορίηεται πλζον ότι « ... Ο
Ελεγκτήσ

Νομιμότητασ

μπορεί

αυτεπαγγζλτωσ

να

ακυρϊςει

οποιαδήποτε απόφαςη των ςυλλογικϊν ή μονομελϊν οργάνων των
δήμων και των περιφερειϊν, των νομικϊν προςϊπων δημοςίου δικαίου
αυτϊν και των κοινωφελϊν επιχειρήςεων, των Δ.Ε.Υ.Α. και των
μονομετοχικϊν ανωνφμων εταιρειϊν Ο.Τ.Α., καθϊσ και των ςυνδζςμων
για λόγουσ νομιμότητασ, μζςα ςε προθεςμία δφο (2) μηνϊν αφότου η
απόφαςη ζχει δημοςιευθεί ή εκδοθεί…».

Συμπεραςματικά,
Προσ απάντθςθ του ερωτιματοσ ςασ, εφαρμοςτζεσ είναι οι διατάξεισ
του άρκρ. 225 του Καλλικράτθ, ν. 3852/2010, όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν, με τθν αντικατάςταςθ του αρκρ. 7 του ν.
4257/2014 και τθν προςκικθ του άρκρ. 10 παρ. 5 του ν.4071/2012 ωσ
νεώτερεσ του άρκρ. 20 του ν. 1069/1980 περί Επιχειριςεων φδρευςθσ
και αποχζτευςθσ, και ταυτόχρονα ειδικζσ κακότι αναφζρονται ρθτά
και ςαφώσ κατά τρόπο ειδικό ςτισ Δ.Ε.Τ.Α και όχι ςτουσ Ο.Σ.Α εν γζνει.
Ο ζλεγχοσ δε των αποφάςεων αυτϊν και θ τυχόν ακφρωςι τουσ από τον
Ελεγκτι Νομιμότθτασ μπορεί να γίνει αυτεπαγγζλτωσ.

Ακινα, 4/04/2018
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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