ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δηέζε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) κε ην ππ’ α.π. εηο
Δ.Γ.Δ.ΥΑ. 2760/16-8-2021 έγγξαθν ην θάησζη εξψηεκα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο
γλσκνδφηεζεο:
«Εάν ςπάλληλορ Τ.Ε. Μησανολόγυν Μησανικών δύναηαι να επιβλέτει μελέηη
και ειδικόηεπα ηη μελέηη με ηίηλο: «Σύνηαξη Γενικού Σσεδίος Ύδπεςζηρ
(masterplan) και ςλοποίηζη Σσεδίος Αζθάλειαρ Νεπού Δ.Ε.Υ.Α.» Υποέπγο 1:
“Σύνηαξη Γενικού Σσεδίος Ύδπεςζηρ (masterplan)”»
Καηά ηε γλψκε καο πξνθχπηεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Εθαπμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Καη’ άπθπ. 1 ηος ιδπςηικού πεπί Δ.Ε.Υ.Α.

ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «1. Οη

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) απνηεινχλ λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114)
έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο
ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο εηδηθέο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010
(Α` 87). 2. Οη Γ.Δ.Υ.Α. θαηαξηίδνπλ θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6
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ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1876/1990 (Α` 27), ην άξζξν 12 παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 ηνπ λ.
1767/ 1988 (Α` 63) θαη ην λ.δ. 3789/1957 (Α` 21). Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη
Καλνληζκνί θπξψλνληαη απφ ην Σψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (Σ.ΔΠ.Δ.), ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 2 πεξίπησζε 1α` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170). 3. Οη
Γ.Δ.Υ.Α., εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, είλαη ππεχζπλεο γηα: α) ηελ
παξαγσγή θαη δηαλνκή ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «λεξφ
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, β) ηε
ζπιινγή ησλ ιπκάησλ απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαηαλαισηέο ηνπ νηθείνπ ή ησλ
νηθείσλ Γήκσλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «επεμεξγαζκέλα
αζηηθά ιχκαηα, θαηάιιεια γηα αζθαιή δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ», φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε,
εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο, έξγσλ επεμεξγαζίαο
λεξνχ, δηθηχσλ κεηαθνξάο λεξνχ, δηθηχσλ δηαλνκήο χδξεπζεο, δηθηχσλ απνρέηεπζεο
αθάζαξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ,
δηαηάμεσλ δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο πεξίπησζεο β`, θαζψο θαη κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο

θαη

δηάζεζεο

ηνπ

ππνιείκκαηνο

ησλ

αλσηέξσ

δηαδηθαζηψλ

επεμεξγαζίαο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Καη’ άπθπ. 7 παπ. 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ
φηη «1. Γη` Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνλ δη` απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ Υπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ κεηά γλψκελ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Σπκβνπιίσλ,
θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζχλζεζηο θαη ε αξκνδηφηεο ησλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο
ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ αλαιφγσο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο
επηρεηξήζεσο, ή θαηά κηζζν- ινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ
θαζ` νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη αλαιφγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεχζεσο, αη απνδνραί, σο
θαη ν ηξφπνο πξνζιεςεσο θαη απνιχζεσο θαη ην αξκφδηνλ πξνο ηνχην φξγαλνλ.
Οη Γ.Δ.Υ.Α. ζεσξνχληαη νξγαληζκνχ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2
λ. 4412/2016 θαη επνκέλσο ππάγνληαη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ λφκνπ απηνχ. Σην
άπθπο 2 παπ. 4 ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη «σο «δηεπζχλνπζα ππεξεζία» λνείηαη ε
ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν
θαη ηε δηνίθεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, σο «επηβιέπσλ» λνείηαη ηερληθφο
ππάιιεινο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ή πηζηνπνηεκέλνο ηδησηηθφο θνξέαο (θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ), ν νπνίνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη ηηο
εμηδεηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε
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ηνπ έξγνπ»». Καη’ άπθπ. 183 ν. 4412/2016 κε ηίηιν «Διοίκηζη ζύμβαζηρ μελέηηρ παποσήρ ηεσνικών ςπηπεζιών, έλεγσορ, επίβλετη και παπακολούθηζη - Εξοςζιοδοηικέρ
διαηάξειρ» νξίδεηαη φηη «1. Ζ δηνίθεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ν έιεγρφο ηεο αζθνχληαη
απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ εξγνδφηε (δηεπζχλνπζα ππεξεζία) θαη
απνζθνπνχλ ζηελ πηζηή εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη
ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο
θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ αίξεη νχηε κεηψλεη
ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ. 2. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη
σο επηβιέπνληεο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο ηεο, θαηφρνπο ηίηινπ ζπνπδψλ
αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα, πνπ έρνπλ ηελ
ηερληθή δπλαηφηεηα λα επηβιέςνπλ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζηειέρσζε,
ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηηο ελ γέλεη δπζρέξεηεο ηεο επίβιεςεο. Καη` εμαίξεζε θαη εθφζνλ
δελ πθίζηαηαη επαξθέο πξνζσπηθφ, θαζήθνληα επηβιέπνληα κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν
πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Αλ νξηζζεί νκάδα επηβιεπφλησλ γηα ηελ
επίβιεςε ζχλζεηεο κειέηεο, ππνρξεσηηθά νξίδεηαη έλαο εμ απηψλ ζπληνληζηήο. 8.
Δηδηθά γηα ηνπο επηβιέπνληεο ππαιιήινπο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πεηζαξρηθά
αδηθήκαηα απνηεινχλ: α) ε παξάιεηςε ελεκέξσζεο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηηο
ζπκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε ππαίηηα εθ κέξνπο ηνπ, πέξαλ ηνπ εχινγνπ
ρξφλνπ, θαζπζηέξεζε, ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο γηα ηελ παξαβίαζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, β) ε παξάιεηςε
θίλεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, παξά ηε ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ
πξνυπνζέζεσλ, ε παξάιεηςε έγθαηξεο έγθξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ζχκβαζεο απφ
απηφλ θαη ε ρνξήγεζε απφ απηφλ εληνιψλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, νη νπνίεο δελ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ή εγθεθξηκέλε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε,

γ) ε

παξάιεηςε έγθαηξεο έθδνζεο απφθαζεο επί ησλ ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ θαη παξαιαβήο
ησλ κειεηψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν θαη ηα φξγαλα ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο, ε ρνξήγεζε απφ απηνχο παξάηαζεο πξνζεζκίαο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη ε παξάιεηςή ηνπο λα εθδψζνπλ απφθαζε ζε έλζηαζε ηνπ
αλαδφρνπ θαηά απφθαζεο θήξπμεο έθπησζεο, εληφο ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο ηεο παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 191 πεξί έθπησζεο αλαδφρνπ.»
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Με ηνλ λ. 2916/2001 «Γηάξζξσζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ξχζµηζε ζεµάησλ
ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνµέα απηήο», ηα ΤΔΗ «αλαβαζµίζηεθαλ» θαη εληάρζεθαλ ζηα
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχµαηα (ΑΔΗ) σο εμήο «1. α) Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε
απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο ηνκείο: αα) ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία θαη ηελ Αλσηάηε Σρνιή Καιψλ
Τερλψλ θαη ββ) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα Τερλνινγηθά
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα.»
Σχκθσλα κε ην άπθπο 1 ν. 4485/2017 «Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ
εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» νξίδεηαη φηη «1. Ζ
αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.). Τα
Α.Δ.Η. είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πιήξσο απηνδηνηθνχκελα θαη ηεινχλ
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2. Ζ
αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηνχο παξάιιεινπο ηνκείο: α) ηνλ
παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Πνιπηερλεία θαη ηελ
Αλψηαηε Σρνιή Καιψλ Τερλψλ, ηα νπνία ζην εμήο αλαθέξνληαη σο «Παλεπηζηήκηα»,
β) ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα
(Τ.Δ.Η.) θαη ηελ Αλψηαηε Σρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο
(Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ.), ηα νπνία ζην εμήο αλαθέξνληαη σο «Τ.Δ.Η.».
Με ηνπο λ. 4521/2018 4559/2018, 4589/2019 θαη 4610/2019 πξνσζήζεθε
κεηαξξχζκηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνλ νπνίν κεηαμχ
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ,

θαηαξγήζεθαλ πθηζηάκελα Τ.Δ.Η. θαη

εληάρζεθαλ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα.
Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 183 λ. 4412/2016 επηβιέπνληεο κειέηεο νξίδνληαη
ππάιιεινη πνπ έρνπλ ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα λα επηβιέςνπλ ηε ζχκβαζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζηειέρσζε, ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηηο ελ γέλεη δπζρέξεηεο ηεο
επίβιεςεο. Ζ δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ
επηβιέπνληνο ππαιιήινπ αλήθεη ζηην διακπιηική εςσέπεια ηος Πποφζηαμένος ηηρ
Διεςθύνοςζαρ (Τεσνικήρ) Υπηπεζίαρ.

4

ΙΙ. Επί ηος επυηήμαηορ
Σηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, κε ην ππ’ α.π. 27045/4-6-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο ηε
Γ.Δ.Υ.Α. δεηήζεθε ε δηάζεζε Γηάζεζε ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραλνιφγσλ
κερ. γηα ηελ επίβιεςε ηεο κειέηεο: «Σχληαμε Γεληθνχ Σρεδίνπ Ύδξεπζεο
(masterplan) θαη πινπνίεζε Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Νεξνχ Γ.Δ.Υ.Α.» Υπνέξγν 1:
“Σχληαμε Γεληθνχ Σρεδίνπ Ύδξεπζεο (masterplan)” ρξεκαηνδφηεζε: Δ.Π …. (θσδ.6)
MIS 5029681, Κσδηθφο Ο.Π.Σ 5029681. (πνζνχ ζχκβαζεο 32.775,00 επξψ (κε
απξφβιεπηα) ρσξίο ΦΠΑ Πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο: 54.313,35 € πιένλ ΦΠΑ,
δπλάκεη ηεο απφ 24-5-2021/ 25254 (21SYMV008676971 2021-05-28) ππνγξαθείζαο
ηξηκεξνχο ζχκβαζεο κεηαμχ Γ.Δ.Υ.Α., δήκνπ θαη έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ α)
ΔΜΒΖΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΗ ΜΖΦΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. - β) Β. Π. - γ) Σ. Ξ.
Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Γ/ζεο Τερληθψλ
Υπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. εμέδσζε ην ππ’ α.π. 2618/07-06-21 έγγξαθν κε ην νπνίν
δηαπηζηψζεθε ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ ελ ζέκαηη ππνέξγνπ 1,
ηνπ θ. Κ. Π. ΤΔ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.
Με ηελ ππ’ αξ. πξ. νηθ.33554/22-7-2021 απφθαζε ηεο Αλ. Πξντζηακέλεο Τ.Υ. ηνπ
Γήκνπ ηξνπνπνηήζεθε ε πξνεγνχκελε αξ. νηθ. 27655/2021 απφθαζε θαη νξίζηεθαλ
επηβιέπνληεο ηεο κειέηεο: «Σχληαμε Γεληθνχ Σρεδίνπ Ύδξεπζεο (masterplan) θαη
πινπνίεζε Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Νεξνχ Γ.Δ.Υ.Α.» Υπνέξγν 1: “Σχληαμε Γεληθνχ
Σρεδίνπ Ύδξεπζεο (masterplan) ν ππάιιεινο ηεο Γ/ζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, Μ. Λ. (Π.Δ. Τνπνγξάθνο Μεραληθφο) κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε
θαζήθνληα επίβιεςεο, θαη αθεηέξνπ ν ππάιιεινο ηεο Γ.ζεο ΤΥ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., Κ. Π.
γηα ηελ επίβιεςε Ζ/Υ Μειέηεο (θαη. 09) ΤΔ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο.
Ο ελ ιφγσ ππάιιεινο, Κ.Π., εμέθξαζε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ
ηνπ. Δπί ηεο αηηήζεσο απηήο απάληεζε ε Γηεπζχληξηα ηεο Τ.Υ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α., κε ην
ππ’ α.π. 3742/2021 έγγξαθν ηεο ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο:


Όηη ν νξηζζείο ππάιιεινο Κ.Π. έρεη –ορθώσ- υλοποιόςει επιβλϋψεισ ϋργων
αλλϊ και μελετών που ςασ ϋχουν ανατεθεύ όπωσ: α) «Επικαιροπούηςη
μελϋτησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων ΔΔ Κ. …» ςυμβατικόσ
δαπϊνησ 19.950,50 € πλϋον του ΥΠΑ (ΑΔΑ: 9ΒΦΛΟΛΖΛ-8ΦΞ), β) «Μελϋτη
εξωτερικού δικτύου αποχϋτευςησ ακϊθαρτων …..» ςυμβατικόσ δαπϊνησ
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21.112,64 € πλϋον του Υ.Π.Α. (ΑΔΑ: Β4ΨΟΛΖΛ-ΨΦΑ), γ) «Καταςκευό
δικτύου τροφοδοςύασ νερού από ςτϋρνα ςτη θϋςη ….» ςυμβατικόσ
δαπϊνησ 12.300,00 € με το Υ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΟΛΖΛ-5Ι5), δ) «Μελϋτη
εξωτερικού δικτύου ύδρευςησ ….» ςυμβατικόσ δαπϊνησ 18.831,44 €
πλϋον του ΥΠΑ. (ΑΔΑ: ΒΕΙΨΟΛΖΛ-7ΑΗ), ε) μελϋτη «ΑΝΟΡΤΞΗ
ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ
δαπϊνησ

ΓΕΨΣΡΗΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

……» ςυμβατικόσ

5.980,00€ πλϋον του Υ.Π.Α., (ΑΔΑ: Χ9Ι7ΟΛΖΛ-ΥΧ), κλπ.

ςύμφωνα με τη Νομοθεςύα, με τον ΟΕΤ τησ Τπηρεςύασ και τη θϋςη ςασ,
όπωσ περιγρϊφονται και παρακϊτω.


ύμφωνα με το ϊρθρο Ωρθρο 7 του Ν. 1069/80 περύ Δ.Ε.Τ.Α. όπωσ ιςχύει,
«Δι' Οργανιςμού Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ, ςυνταςςομένου δι' αποφάςεωσ
του Διοικητικού Συμβουλίου τησ επιχειρήςεωσ, εγκρινομένησ υπό του
Υπουργού Εςωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών
Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωςισ, η ςύνθεςισ και η αρμοδιότησ των
υπηρεςιών, ο αριθμόσ των θέςεων του πάςησ φύςεωσ προςωπικού
αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τησ επιχειρήςεωσ...»



ύμφωνα με το ϊρθρο 85 του ΟΕΤ «Το προςωπικό τησ Δ.Ε.Υ.Α. εργάζεται
εφαρμόζοντασ την εκάςτοτε εργατική νομοθεςία ακολουθώντασ την
ιςχύουςα νομοθεςία των ΟΤΑ»



ύμφωνα με το ϊρθρο 56 του ΟΕΤ παρ. 14 «Σημειώνεται ότι ο
εργαζόμενοσ δύναται να εκτελεί και καθήκοντα πλέον των αρμοδιοτήτων
τησ θέςησ εργαςίασ που υπηρετεί αν αυτό κριθεί αναγκαίο με εντολή του
Προΰςταμένου τμήματοσ και έγκριςη Προέδρου».



ε ότι αφορϊ την ςυνϊφεια αντικειμϋνου, ςύμφωνα με την θεωρημϋνη
μελϋτη προεκτύμηςησ αμοιβόσ, το αντικεύμενο τησ μελϋτησ εύναι ςύνθετο,
ότοι μεταξύ των ϊλλων προβλϋπεται «Ηλεκτρομηχανολογικϋσ Μελϋτεσ»
προώπολογιςμού 5.449,50€, ςτην οπούα απαιτούμενο επιςτημονικό
δυναμικό για την εκπόνηςό τησ από τον ανϊδοχο θα εύναι: «Μελετητήσ –
Επιςτήμονασ με εμπειρία άνω των 4 ετών ςε ηλεκτρομηχανολογικέσ
μελέτεσ, ………των προτεινόμενων έργων τησ περιοχήσ». ημειώνεται δε
ότι ο εν λόγω υπϊλληλοσ διαθϋτει εμπειρύα πολύ μεγαλύτερη των
τεςςϊρων (4) ετών.
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τη Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών υπηρετεύ μύα Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ
ΠΕ, η οπούα μεταξύ των ϊλλων εύναι επιβλϋπουςα των ϋργων:
α. «ΎΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΟΙΚΙΜΟΤ …, ΔΗΜΟΤ ….
(ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ

ΔΙΚΣΤΟ)»,

προώπολογιςμού

8.500.046,27€,

που

χρηματοδοτεύται από το ΕΠ…. .
β. «Καταςκευό εςωτερικού δικτύου ακαθϊρτων …. & ςυνδετηρύου με
ςυλλεκτόρα ….», προώπολογιςμού

μελϋτησ 1.782.941,03€,

που

χρηματοδοτεύται από το ΕΠ ….
γ. «Καταςκευό εςωτερικού δικτύου ακαθϊρτων … & ςυνδετηρύου με
ςυλλεκτόρα ….», προώπολογιςμού

μελϋτησ 1.891.104,25€,

που

χρηματοδοτεύται από το ΕΠ ….
-Η Δ/νουςα υπηρεςύα των ανωτϋρω ϋργων εύναι Δ/νςη Σεχν. Τπηρεςιών
του Δόμου …. Επύςησ ότι ςτην ύδια μηχανικό ϋχουν χρεωθεύ κρύςιμεσ
υποθϋςεισ τησ Δ.Ε.Τ.Α., ενώ πρόκειται ςτο επόμενο διϊςτημα να οριςτεύ
επιβλϋπουςα χρηματοδοτούμενου ϋργου τησ Δ.Ε.Τ.Α.


Με βϊςη τισ κατανομϋσ των θϋςεων και ςύμφωνα με την απόφαςη
58/2021 Γενικού Διευθυντό με θϋμα Κατανομό θϋςεων Ο.Ε.Τ, η θϋςη του
υπαλλόλου Κ.Π. εύναι ςτο Σμόμα Μελετών, Σοπογραφόςεων και
Επύβλεψησ Μελετών και Ϊργων, του οπούου η αρμοδιότητα εύναι
απόλυτα ςυναφόσ με το αντικεύμενο τησ ςυγκεκριμϋνησ επύβλεψησ που
του ανατϋθηκε.

Από ηα ανυηέπυ ζηοισεία ηος θακέλος, καηά ηη γνώμη μαρ, πποκύπηει όηι η
Πποφζηαμένη ηηρ Δ/ζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. ζηάθμιζε και έλαβε
ςπότιν όλα ηα ζηοισεία πος πποβλέποςν οι διαηάξειρ ηος άπθπ. 183 ν. 4412/2016
πεπί οπιζμού επιβλέπονηορ ηεσνικού ςπαλλήλος. Ειδικόηεπα, ο εν λόγυ
ςπάλληλορ καηηγοπίαρ Τ.Ε. Μησανολόγυν Μησανικών, α) έσει ηην απαιηούμενη
αποδεδειγμένη εμπειπία για ηην επίβλετη ηηρ εν λόγυ μελέηηρ, β) είναι ο μόνορ
διαθέζιμορ ςπάλληλορ ηηρ Υπηπεζίαρ για να ηος αναηεθούν ηα ζςγκεκπιμένα
καθήκονηα δεδομένος όηι η έηεπη ςπάλληλορ ηος Τμήμαηορ έσει αναλάβει ηην
επίβλετη πλειόνυν έπγυν, μη δςνάμενηρ λόγυ θόπηος επγαζίαρ να αναλάβει και
ηα ζςγκεκπιμένα καθήκονηα, γ) έσει ζσεηική απμοδιόηηηα όπυρ πποκύπηει από
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ηον ΟΕΥ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. και ηην απ. 58/2021 απόθαζη ηος Γενικού Διεςθςνηή με
ηην οποία ηοποθεηήθηκε ζηο Τμήμα Μελεηών, Τοπογπαθήζευν και Επίβλετηρ
Μελεηών και Έπγυν ηηρ Δ/ζηρ Τ.Υ. Από ηα ανυηέπυ ζςνάγεηαι όηι η
Πποφζηαμένη ηηρ Δ/ζηρ ΤΥ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. έλαβε ςπότιν ηην ηεσνική δςναηόηηηα
ηος ςπαλλήλος ηη ζύμβαζη, ηη ζηελέσυζη ηηρ Υπηπεζίαρ, ηιρ ανάγκερ ηηρ και
ηιρ εν γένει δςζσέπειερ ηηρ επίβλετηρ για ηην ανάθεζη ηυν καθηκόνηυν.
Πεπαιηέπυ, ππέπει να θευπηθεί νόμιμη η ανάθεζη καθηκόνηυν επιβλέπονηορ
καη’ άπθπ. 183 ν. 4412/2016 ζε ςπάλληλο καηηγοπίαρ Τ.Ε. δεδομένος όηι ήδη
από ηο νομοθεηικό καθεζηώρ ηος ν. 2916/2001 ηα ΤΕΙ θευπούνηαι Ανώηαηα
Εκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα, και επομένυρ ςπάλληλοι καηηγοπίαρ ΤΕ μποπούν να
αναλαμβάνοςν καθήκονηα πος απαιηούν εκ ηος νόμος ηίηλο ζποςδών ανώηαηος
εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ.
Επομένυρ καηά ηη γνώμη μαρ είναι νόμιμη η ανάθεζη ηυν καθηκόνηυν
επίβλετηρ ηηρ ανυηέπυ μελέηηρ ζηον ςπάλληλο, Κ.Π.

Αζήλα, 19-08-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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