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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α.,
με αρ. πρωτ. εις: 2173/5.3.2015 ερωτιματοσ

ΘΕΜΑ: παροχι γνωμοδότθςθσ ςχετικά με τισ αποφάςεισ Δ.. Δ.Ε.Τ.Α.
που πρζπει να εγκρίνονται από το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο κακϊσ
και με τισ αποφάςεισ που οφείλουν να αποςτζλλονται ςτον Γ.Γ.
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για ζλεγχο νομιμότθτασ.

******

Α) Κακ’ όςον αφορά ςτισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου των
Δ.Ε.Τ.Α., οι οποίεσ οφείλουν να εγκρίνονται από το οικείο δθμοτικό
υμβοφλιο:

τθν διάταξθ τθσ παρ.1 και 2 του ά. 2 Ν. 1069/1980 περί «Διεφρυνςισ
αντικειμζνου και επζκταςισ περιοχισ αρμοδιότθτοσ» ορίηεται ότι:
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«1. Με αποφάςεισ των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων, που
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ, θ
οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να
διευρυνκεί ο ςκοπόσ των επιχειριςεων και να περιλάβει, εκτόσ από
τθν φδρευςθ, τθν αποχζτευςθ και τθν άρδευςθ και τουσ ακόλουκουσ
τομείσ ςτθν περιοχι τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ:
α) τθ ςυγκζντρωςθ, μεταφορά και διάκεςθ απορριμμάτων,
β) τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ και
λειτουργία των δικτφων τθλεκζρμανςθσ,
γ) τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, επίβλεψθ,
διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων φυςικοφ αερίου, ςφμφωνα με τθν
υπάρχουςα νομοκεςία,
δ) τθν εμφιάλωςθ και εμπορία νεροφ,
ε) τθ διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και εμπορία των ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ, που προζρχονται από τα αντικείμενα δραςτθριότθτασ των
δθμοτικϊν

επιχειριςεων

φδρευςθσ

και

αποχζτευςθσ

ι

των

δραςτθριοτιτων των οικείων οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Με τθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηονται τα κζματα τθσ μεταβίβαςθσ
αρμοδιοτιτων,

υποχρεϊςεων,

πόρων

και

ςυναφϊν

κεμάτων,

αναγκαίων για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω ζργων. Αν ςυμπεριλθφκεί
ςτουσ ςκοποφσ τθσ επιχείρθςθσ θ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ,
εκμετάλλευςθ, επίβλεψθ, διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων φυςικοφ
αερίου, μπορεί θ τυχόν υφιςτάμενθ αμιγισ δθμοτικι ι διαδθμοτικι
επιχείρθςθ φυςικοφ αερίου να απορροφάται από τθ δθμοτικι
επιχείρθςθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ
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Συμβουλίου του οικείου Διμου, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των
Διοικθτικϊν Συμβουλίων των δφο επιχειριςεων.
2. Η περιοχι αρμοδιότθτασ ςυνιςτϊμενθσ επιχείρθςθσ διμου ι
κοινότθτασ μπορεί να επεκτείνεται:
α) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν
διαμεριςμάτων του Ν.2539/1997 του ίδιου διμου ι κοινότθτασ ι
τμθμάτων αυτϊν μετά από απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Περιφζρειασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
β) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων διμων ι κοινοτιτων ι δθμοτικϊν
ι κοινοτικϊν διαμεριςμάτων ι τμθμάτων αυτϊν μετά από ςφμφωνθ
γνϊμθ των οικείων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων με απόφαςθ
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ. Στθν περίπτωςθ που οι όμοροι διμοι ι κοινότθτεσ ι τα
όμορα δθμοτικά ι κοινοτικά διαμερίςματα υπάγονται ςε όμορουσ
διμουσ ι κοινότθτεσ διαφορετικϊν Περιφερειϊν θ ςχετικι απόφαςθ
εγκρίνεται

με

πράξθ

των

Γενικϊν

Γραμματζων

των

οικείων

Περιφερειϊν, που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

τθν διάταξθ τθσ παρ.1 του ά. 7 Ν. 1069/1980 «Οργανιςμόσ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ τθσ Επιχειριςεωσ. – Προςωπικόν», ορίηεται ότι: «1.

Δι`

Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ςυνταςςομζνον δι` αποφάςεωσ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ υπό του
Υπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν ι
Κοινοτικϊν Συμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ
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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».

Περαιτζρω, ςτθ διάταξθ του ά. 21 Ν. 1069/1980 υπό τον τίτλο
«Κανονιςμοί λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ» προβλζπεται : «1. Με
κανονιςμοφσ, που ςυντάςςονται και ψθφίηονται από το διοικθτικό
ςυμβοφλιο τθσ επιχειριςεωσ και ελζγχονται από το δθμοτικό ι
κοινοτικά ςυμβοφλιο του διμου ι τθσ κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ
επιχείρθςθ, ρυκμίηονται κάκε φορά τα ςχετικά με τθ λειτουργία και
διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τισ γενικισ παραδοχισ
λογιςτικζσ και οργανωτικζσ αρχζσ».

Εν ςυνεχεία, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του ά. 25 Ν. 1069/1980 ςχετικά με
τθν τιμολογιακι πολιτικι των Δ.Ε.Τ.Α.: «1. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δθμοτικό ι κοινοτικό
ςυμβοφλιο κακορίηονται χωριςτά τιμολόγια για τθν υπθρεςία
υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ.
2. Τα εκ των τελϊν των υπθρεςιϊν υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ
ζςοδα δζον υποχρεωτικϊσ να καλφπτουν τασ αναγκαίασ δαπάνασ
προςωπικοφ, λειτουργιασ και ςυντθριςεωσ των δικτφων, αποςβζςεισ
παγίων εγκαταςτάςεων και τοκοχρεϊλυςιων ςυναφκζντων δανείων.
3. Τα ζςοδα από τα τζλθ επιτρζπεται να υπερβαίνουν τισ δαπάνεσ τθσ
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προθγοφμενθσ παραγράφου για τθν εκτζλεςθ ζργων ςφμφωνα με το
ςκοπό τθσ επιχείρθςθσ μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ, όπωσ
αναγράφεται ςτα άρκρα 11 και 12 του νόμου αυτοφ. Το ποςοςτό
κακορίηεται με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, που εγκρίνεται
από το οικείο δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο».

Σζλοσ, ςτο ά. 26 Ν. 1069/1980 ορίηεται ότι: «Με απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται από το οικείο δθμοτικό ι
κοινοτικό ςυμβοφλιο μπορεί:
α. να κακορίηεται ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ για τουσ
κατοίκουσ των διμων ι κοινοτιτων ι ςυνοικιςμϊν αυτϊν που μετζχουν
ςτθν επιχείρθςθ οι οποίοι εξυπθρετοφνται με δικό τουσ δίκτυο
ανεξάρτθτο από το ενιαίο δίκτυο τθσ επιχείρθςθσ και
β. να κεςπίηονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχζσ ανάλογα με τα
εκτελοφμενα ζργα ι με το κόςτοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων τθσ
περιοχισ».

Από τισ προδιαλθφκείςεσ διατάξεισ του καταςτατικοφ νόμου των
Δ.Ε.Τ.Α. προκφπτει ότι για τθν ςφνταξθ Οργανιςμοφ Εςωτερικϊν
Τπθρεςιϊν αλλά και για τθν διεφρυνςθ του ςκοποφ και επζκταςθ τθσ
περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. απαιτείται θ λιψθ απόφαςθσ του
οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Περαιτζρω, οι αποφάςεισ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου των Δ.Ε.Τ.Α. που πρζπει να εγκρικοφν από το
οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο είναι αφενόσ αυτζσ με τισ οποίεσ
προςδιορίηεται ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ
Επιχείρθςθσ και αφετζρου αυτζσ που αφοροφν ςτθν τιμολογιακι
πολιτικι τθσ εταιρείασ. Δθλαδι, οι αποφάςεισ περί κακοριςμοφ των
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γενικϊν τιμολογίων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κακϊσ και ειδικϊν
τιμολογίων

ςτισ

περιπτϊςεισ

που

προβλζπονται

από

τισ

προπαρατεκείςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ.

Β) Κακ’ όςον αφορά ςτισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου των
Δ.Ε.Τ.Α. οι οποίεσ οφείλουν να ελζγχονται ωσ προσ τθ νομιμότθτά
τουσ από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ.

τθν διάταξθ τθσ πα. 3 ά. 1 Ν. 1069/1980 ορίηεται ότι: «3……..Η
απόφαςθ για ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ ι μετατροπισ ςυνδζςμου ςε
επιχείρθςθ εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

τθν διάταξθ τθσ παρ.1 και 2 του ά. 2 Ν. 1069/1980 περί «Διεφρυνςισ
αντικειμζνου και επζκταςισ περιοχισ αρμοδιότθτοσ» ορίηεται ότι:
«1. Με αποφάςεισ των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων, που
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ, θ
οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να
διευρυνκεί ο ςκοπόσ των επιχειριςεων και να περιλάβει, εκτόσ από
τθν φδρευςθ, τθν αποχζτευςθ και τθν άρδευςθ και τουσ ακόλουκουσ
τομείσ ςτθν περιοχι τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ:
α) τθ ςυγκζντρωςθ, μεταφορά και διάκεςθ απορριμμάτων,
β) τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ και
λειτουργία των δικτφων τθλεκζρμανςθσ,
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γ) τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, επίβλεψθ,
διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων φυςικοφ αερίου, ςφμφωνα με τθν
υπάρχουςα νομοκεςία,
δ) τθν εμφιάλωςθ και εμπορία νεροφ,
ε) τθ διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και εμπορία των ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ, που προζρχονται από τα αντικείμενα δραςτθριότθτασ των
δθμοτικϊν

επιχειριςεων

φδρευςθσ

και

αποχζτευςθσ

ι

των

δραςτθριοτιτων των οικείων οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.

Με τθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηονται τα κζματα τθσ μεταβίβαςθσ
αρμοδιοτιτων,

υποχρεϊςεων,

πόρων

και

ςυναφϊν

κεμάτων,

αναγκαίων για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω ζργων. Αν ςυμπεριλθφκεί
ςτουσ ςκοποφσ τθσ επιχείρθςθσ θ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ,
εκμετάλλευςθ, επίβλεψθ, διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων φυςικοφ
αερίου, μπορεί θ τυχόν υφιςτάμενθ αμιγισ δθμοτικι ι διαδθμοτικι
επιχείρθςθ φυςικοφ αερίου να απορροφάται από τθ δθμοτικι
επιχείρθςθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου του οικείου Διμου, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των
Διοικθτικϊν Συμβουλίων των δφο επιχειριςεων.
2. Η περιοχι αρμοδιότθτασ ςυνιςτϊμενθσ επιχείρθςθσ διμου ι
κοινότθτασ μπορεί να επεκτείνεται:
α) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν
διαμεριςμάτων του Ν.2539/1997 του ίδιου διμου ι κοινότθτασ ι
τμθμάτων αυτϊν μετά από απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Περιφζρειασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
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β) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων διμων ι κοινοτιτων ι δθμοτικϊν
ι κοινοτικϊν διαμεριςμάτων ι τμθμάτων αυτϊν μετά από ςφμφωνθ
γνϊμθ των οικείων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων με απόφαςθ
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ. Στθν περίπτωςθ που οι όμοροι διμοι ι κοινότθτεσ ι τα
όμορα δθμοτικά ι κοινοτικά διαμερίςματα υπάγονται ςε όμορουσ
διμουσ ι κοινότθτεσ διαφορετικϊν Περιφερειϊν θ ςχετικι απόφαςθ
εγκρίνεται

με

πράξθ

των

Γενικϊν

Γραμματζων

των

οικείων

Περιφερειϊν, που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

φμφωνα με τθ διάταξθ του ά. 20 Ν. 1069/1980: «Εποπτεία επί των
επιχειριςεων»: «1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ αςκεί
ζλεγχο νομιμότθτοσ ςτισ εξισ αποφάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου:
α) Για τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και του
τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, κακϊσ και για κάκε τροποποίθςι τουσ.
β) Για τθν αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων.
γ) Για τθν επιβάρυνςθ των ακινιτων τθσ επιχείρθςθσ με εμπράγματα
δικαιϊματα.
δ) Για τθ ςφναψθ δανείων.
ε) Για τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμικειεσ.
2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ ελζγχει τον ιςολογιςμό, τον
απολογιςμό και τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων και μπορεί να διατάξει τθ
διενζργεια ζκτακτου διαχειριςτικοφ και ταμειακοφ ελζγχου από
ορκωτοφσ ελεγκτζσ».
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Σζλοσ, ςτθ διάταξθ του ά. 225 Ν. 3852/2010 «Υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ
νομιμότθτασ» ορίηεται ότι: «1. Οι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων
των διμων και των περιφερειϊν αποςτζλλονται υποχρεωτικά για
ζλεγχο νομιμότθτασ ςτθν Αυτοτελι Υπθρεςία Εποπτείασ Ο.Τ.Α., εφόςον
αφοροφν: α) ρυκμίςεισ κανονιςτικοφ περιεχομζνου, β) τθν ανάκεςθ
ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν και προμθκειϊν, γ) τθν αγορά και εκποίθςθ
ακινιτων, δ) τθν κιρυξθ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων, ε) τθν επιβολι
φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων, ςτ) τθ ςφναψθ κάκε μορφισ ςυμβάςεων,
ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και εκείνεσ που προβλζπονται από
ειδικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, η) τθ ςφναψθ δανείων, θ) τθ
διενζργεια τοπικοφ δθμοψθφίςματοσ όταν τοφτο προβλζπεται από τθν
κείμενθ

νομοκεςία

και

κ)

τισ

διαδικαςίεσ

κατάρτιςθσ

των

επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων.
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.
Ειδικά, ςε ό,τι αφορά τισ Δ.Ε.Υ.Α., εκτόσ από τισ παραπάνω αποφάςεισ,
αποςτζλλονται επιπλζον προσ ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ εκείνεσ
που αφοροφν: α) τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και
του τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, κακϊσ και κάκε τροποποίθςθ
τουσ, β) τθν αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων, γ) τθν
επιβάρυνςθ των ακινιτων τθσ επιχείρθςθσ με εμπράγματα δικαιϊματα
και δ) τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμικειεσ.»
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*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με το άρκρο 238 Ν.3852/2010 ορίηεται ότι: «1
.Μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ
Ο.Τ.Α. ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των πράξεων κατά τα άρκρα 225, 226 και
227 του παρόντοσ αςκείται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και τισ Ειδικζσ Επιτροπζσ του άρκρου 152
του Κ.Δ.Κ, οι οποίεσ βρίςκονται ςτισ ζδρεσ των περιφερειϊν που
ανικουν ςτθν ανωτζρω Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, κακϊσ και τισ
Επιτροπζσ Ελζγχου των Πράξεων του άρκρου 68 του Κϊδικα
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ (π.δ. 30/1996), που βρίςκονται ςτθν ζδρα
τθσ

οικείασ

Αποκεντρωμζνθσ

Διοίκθςθσ.

Οι

επιτροπζσ

αυτζσ

ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ».

υνοψίηοντασ, από τισ ανωτζρω διατάξεισ προκφπτει ότι οι αποφάςεισ
των Δ.Ε.Τ.Α. που οφείλουν να ελεγχκοφν ωσ προσ τθ νομιμότθτά τουσ
από τον Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ αφοροφν ςτα
εξισ ηθτιματα: μετατροπι ςυνδζςμου ςε επιχείρθςθ, διεφρυνςθ του
ςκοποφ των επιχειριςεων, επζκταςθ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και του
τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, κακϊσ και για κάκε τροποποίθςι
τουσ, αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων, επιβάρυνςθ των
ακινιτων τθσ επιχείρθςθσ με εμπράγματα δικαιϊματα, εκποίθςθ
παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, ςφναψθ δανείων, διενζργεια
μελετϊν, ζργων και προμθκειϊν.
Σζλοσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ελζγχει
τον ιςολογιςμό, τον απολογιςμό και τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων των
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Δ.Ε.Τ.Α. κακϊσ και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ςτισ περιπτϊςεισ αφξθςθσ
του μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου.

Ακινα, 17.3.2015
Ο Γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Κ. Ζυγοφρθσ
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