ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του τεκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α., υπ’αρικμ. πρωτ. 1549/05-06-2018
ερωτιματοσ, προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α ωσ εξισ:

«Εάν ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α μπορεί να ανακζτει υπθρεςίεσ
και άλλεσ δαπάνεσ, εκτόσ από προμικειεσ, και μζχρι ποςοφ 10.000,00
ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α όπωσ ζχει οριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.»

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ :
*****
Καταρχιν ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρ. 6 ν. 1069/1980 περί
επιχειριςεων φδρευςθσ- αποχζτευςθσ, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με
το άρκρ. 4 ν.4483/2017, και περαιτζρω με το άρκρ. 348 παρ. 4 ν.
4512/2018, ορίηεται ότι «Σων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ προΐςταται
Γενικόσ Διευκυντισ..... Ο Γενικόσ Διευκυντισ ελζγχει τθν κακθμερινι
εργαςία τθσ επιχείρθςθσ, αςκεί εποπτεία ςτθ διεξαγωγι των εργαςιϊν
κάκε υπθρεςίασ αςκϊντασ τθ διοίκθςθ του προςωπικοφ τθσ, είναι
υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Διοικθτικό
Συμβουλίου και των επιτροπϊν τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 και
μεριμνά για:

α) τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ για τον οποίο ιδρφκθκε θ επιχείρθςθ,
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β) τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ του πενταετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ δράςθσ,
που προβλζπεται ςτο εδάφιο γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5,

γ)

τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του
ετιςιου προγράμματοσ ζργων, που προβλζπεται ςτο εδάφιο δ` τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 5,

δ) τθ ςφνταξθ, τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε
οικονομικοφ ζτουσ, του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων τθσ
επιχείρθςθσ,

ε) τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ τθσ μελζτθσ κόςτουσ - οφζλουσ, που προβλζπεται ςτο
εδάφιο ε` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5,

ςτ) τθν κατάρτιςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ του ετιςιου προγράμματοσ επενδφςεων για το επόμενο
οικονομικό ζτοσ, υποδεικνφοντασ τισ εγκεκριμζνεσ ι προτεινόμενεσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ αυτοφ,

η) τθν κατάρτιςθ και υποβολι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ των αναγκαίων αναμορφϊςεων και τροποποιιςεων ςτο
πρόγραμμα καταςκευισ ζργων και ςτον ετιςιο προχπολογιςμό
εςόδων και εξόδων τθσ επιχείρθςθσ,
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θ) τθ ςφνταξθ του ετιςιου απολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, εντόσ τριϊν
(3) μθνϊν από τθν υποβολι των φορολογικϊν δθλϊςεων και των
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ.

9. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, χωρίσ δικαίωμα ψιφου και ειςθγείται προσ το Διοικθτικό
υμβοφλιο για:

α) τθν ανάκεςθ μελετϊν, εκτζλεςθ ζργων και προμθκειϊν, ςφμφωνα
με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ,
β) κάκε εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ ακινιτων ι κινθτϊν πραγμάτων που
ανικουν ςτθν επιχείρθςθ,
γ) τθν άςκθςθ ζνδικων βοθκθμάτων ι μζςων, τθν παραίτθςθ από αυτά
και κάκε δικαςτικό ι εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό,
δ) τθ ςφναψθ δανείων,
ε) τθ ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι Οργανιςμϊν Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ι επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ ςτθ δαπάνθ
καταςκευισ ζργων τα οποία επικυμοφν να καταςκευάςει θ
επιχείρθςθ κατά προτεραιότθτα, κακϊσ και για τουσ όρουσ αυτισ
τθσ ςυμμετοχισ.

10. 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, ....»
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Περαιτζρω,

βάςει

του

Ο.Ε.Υ.

τθσ

Δ.Ε.Υ.Α.,

ορίηεται

(ςτο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 8, Αρμοδιότθτεσ
Διεφκυνςθσ Α. - Αρμοδιότθτεσ Διευκυντι) «...Οι αρμοδιότθτεσ, τα
κακικοντα και τα δικαιϊματα του Διευκυντι κακορίηονται όπωσ
προβλζπονται κάκε φορά οι ιςχφουςεσ διατάξεισ νόμων και με
απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α...»

Με τθν υπ’αρικμ. 155/2000 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Υ.Α., με κζμα τισ αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ
Επιχείρθςθσ, προβλζπεται ότι «... 2)

Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ

επιχείρθςθσ αποφαςίηει:
- Ζχει τθ μζριμνα και τθν ευκφνθ τθσ εκτελζςεωσ των αποφάςεων του
Διοικθτικοφ υμβουλίου και των επιτροπϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 5
του Ν.1069/80, μετζχει δε ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου ειςθγοφμενοσ τα προσ ςυηιτθςθ κζματα, άνευ ψιφου.
- Για τθν εκτζλεςθ ςυνθκιςμζνθσ φφςθσ ζργων ι προμθκειϊν και
ανάλθψθσ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει
το ποςό των δφο εκατομμυρίων δραχμϊν (2.000.000) δρχ. Το όριο
τοφτο επιτρζπεται να αυξομειϊνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τθν κείμενθ
νομοκεςία...»
Βάςει των ωσ άνω διατάξεων και αποφάςεων, που ελιφκθςαν όλωσ
νομίμωσ και με βάςει τισ ςχετικζσ διατάξεισ, εξεδόκθ θ υπ’αρίκμ.
154/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με τθν
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οποία κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 6 ν.1069/1980, όπωσ αντικατεςτάκθ
και ιςχφει, αποφαςίςτθκε ομόφωνα «...θ αφξθςθ του χρθματικοφ
ορίου για τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν - εργαςιϊν
και γενικά αναλιψεων υποχρεϊςεων από τον Γενικό Διευκυντι τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. ςτο ποςό των δζκα χιλιάδων (10.000 ευρϊ)..».

Με ζρειςμα και με τθν νομιμοποίθςθ που του ζδινε θ ωσ άνω απόφαςθ,
ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. εξζδωςε τθν υπ’αρικμ. πρωτ.
3030/05-12-2017

απόφαςθ

του

περί

απευκείασ

ανακζςεωσ

υπθρεςιϊν για τθν επιςκευι του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ
γεϊτρθςθσ «…..» Τοπικισ Κοινότθτασ ….. ςε ιδιϊτθ, με ςυνολικι αξία
δαπάνθσ το ποςό των 6.162,80 ευρϊ με Φ.Π.Α.

Σε τελικό ςτάδιο εςτάλθ για κεϊρθςθ ςτθν αρμόδια Επίτροπο του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ο οποίοσ όμωσ με τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 1440/2405-2018 απόφαςθ δεν κεϊρθςε το χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ με
τθν αιτιολογία ότι ελιφκθ θ ωσ άνω απόφαςθ αναρμοδίωσ από τον
Γενικό Διευκυντι.
Ωςτόςο, θ απόφαςθ τθσ Επιτρόπου ελιφκθ νομίμωσ διότι:
Πράγματι θ διάταξθ του άρκρ. 6 διευκρινίηει ότι ο Γενικόσ Διευκυντισ
αποφαςίηει, μεταξφ άλλων, και για τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν και
ανάλθψθ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το
ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ. Ωςτόςο, όπωσ ορίηει περαιτζρω θ
διάταξθ, το χρθματικό αυτό όριο μπορεί να αυξομειϊνεται, με
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ .
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Επομζνωσ, ςε πρϊτο ςτάδιο

όλωσ νομίμωσ το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

αποφάςιςε τθν αφξθςθ του χρθματικοφ ορίου ςτο ποςό των 10.000
ευρϊ, κακότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια ο κακοριςμόσ
και προςδιοριςμόσ του ποςοφ για απευκείασ ανακζςεισ από τον
Γενικό Διευκυντι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ειδικι διάταξθ του
άρκ. 6 ν. 1069/1980, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

Περαιτζρω, ςε δεφτερο ςτάδιο, ο Γενικόσ Διευκυντισ με βάςθ τθν
οικεία διάταξθ του άρκρ. 6 αποφαςίηει , μεταξφ άλλων, κατά το γράμμα
του νόμου τθν «ανάλθψθ υποχρεϊςεων». Στο εννοιολογικό πεδίο των
υποχρεϊςεων, οι οποίεσ εδϊ νοοφνται με τθν ευρεία ζννοια του
όρου, εμπίπτει και θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν που γίνονται για τθν
εκπλιρωςθ των ςκοπϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ ςχετικισ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ- Αποχζτευςθσ. Η γραμματικι ερμθνεία δε τθσ
διάταξθσ, ( και ςυγκεκριμζνα, θ χριςθ από τον νομοκζτθ του ριματοσ «
αποφαςίηει») προκρίνει ότι για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων, μεταξφ
των οποίων είναι και θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν, ο γενικόσ Διευκυντισ είναι
το αποφαςίηων όργανο, ζχει δθλαδι εκ του νόμου τθν αποφαςιςτικι
αρμοδιότθτα να αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ και να ανακζτει και
υπθρεςίεσ, προκειμζνου να εκπλθρωκεί θ εφρυκμθ και ομαλι
λειτουργία τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ. Μοναδικό ςθμείο δζςμευςθσ
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι το όριο του χρθματικοφ ποςοφ, το
οποίο καταρχιν κακορίηεται από τθν ειδικι διάταξθ του άρκρ. 6 ςτο
ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000,00) ευρϊ, μπορεί ωςτόςο να
αυξομειϊνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Εφόςον
υπάρχει ςχετικι απόφαςθ που εξουςιοδοτεί τον Γενικό Διευκυντι να
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υπερβαίνει αυτό το όριο, θ ανάκεςθ υπθρεςίασ από τον τελευταίο είναι
νόμιμθ μζχρι του ποςοφ που κακορίςτθκε από τθν απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σκοπίμωσ ο νομοκζτθσ ειςιγαγε τθν γενικι γραμματικι διατφπωςθ τθσ
«ανάλθψθσ υποχρεϊςεων» προκειμζνου ο Γενικόσ Διευκυντισ, ωσ
προϊςτάμενοσ όλων των υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α., και αρμόδιοσ για τθ
μζριμνα τθσ εκπλιρωςθσ των ςκοπϊν τθσ επιχείρθςθσ, και όργανο με
ςοβαρζσ λειτουργικζσ αρμοδιότθτεσ, να μπορεί να διενεργεί τισ
απαιτοφμενεσ εργαςίεσ προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ςκοποί
λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., και να εξαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τθσ.
Μάλιςτα θ διάταξθ του άρκρ. 6 χορθγεί ςε αυτόν αποφαςιςτικζσ
αρμοδιότθτεσ (τθρουμζνθσ κάκε φορά τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, και
των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου), διότι ωσ μονομελζσ
όργανο δφναται να διενεργεί ταχφτερα οριςμζνεσ εκ του νόμου
προβλεπόμενεσ ενζργειεσ ςυγκριτικά με το Διοικθτικό Συμβοφλιο,
προκειμζνου να επιλφονται άμεςα προβλιματα που δθμιουργοφνται
και εμποδίηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.
Εν προκειμζνω, χϊρεςε θ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και ςυγκεκριμζνα, εξεδόκθ θ υπ’αρίκμ. 154/2017
Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με τθν οποία κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 6 ν.1069/1980, όπωσ αντικατεςτάκθ και ιςχφει,
αποφαςίςτθκε ομόφωνα «...θ αφξθςθ του χρθματικοφ ορίου για τθν
εκτζλεςθ προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν- εργαςιϊν και γενικά
αναλιψεων υποχρεϊςεων από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτο
ποςό των δζκα χιλιάδων (10.000 ευρϊ)...».
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Όπωσ ςυνάγεται , χωρίσ καμία αμφιβολία, ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπ’αρίκμ. 154/2017 απόφαςθσ του Δ.Σ., θ
οποία χϊρθςε ςτισ 7-11-2017, ιταν κακ’φλθν αρμόδιοσ και νομίμωσ
εξζδωςε ςτισ 05-12-2017, ςε χρόνο μεταγενζςτερο αφοφ είχε
προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ ωσ άνω κρίςιμθσ απόφαςθσ του Δ.Σ. περί
αφξθςθσ του ποςοφ που ορίηεται ςτο άρκρ. 6 ν.1069/1980. Εξάλλου θ
επίμαχθ ανάκεςθ γίνεται προσ εκπλιρωςθ των ιδρυτικϊν και
λειτουργικϊν ςκοπϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Αναρμόδιοσ προσ απευκείασ ανάκεςθ υπθρεςιϊν άνω του ποςοφ των
6.000,00 ευρϊ κα ιταν ο Γενικόσ Διευκυντισ ςτθν περίπτωςθ που δεν
είχε προθγθκεί θ λιψθ απόφαςθσ του Δ.Σ. για αφξθςθ του πoςοφ των
6.000,00 ευρϊ, το οποίο ορίηει θ διάταξθ του άρκρ. 6 ν.1069/1980, ωσ
ιςχφει.
Περαιτζρω, βάςει τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 8 του άρκρ. 6 ν. 1069/1980,
όπωσ ιςχφει ςιμερα, «ο Γενικόσ Διευκυντισ... είναι υπεφκυνοσ για τθν
εκτζλεςθ των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου». Αυτό
ςυνεπάγεται ότι εφόςον υπιρχε απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ αφξθςθ του οριηόμενου ςτο άρκρ. 6 ν.
1069/1980 ποςοφ από ζξι χιλιάδεσ (6.000) ευρϊ ςε δζκα χιλιάδεσ
(10.000) ευρϊ, ο Γενικόσ Διευκυντισ ςφμφωνα με το ωσ άνω
αναφερόμενο κακικον εκτζλεςθσ των αποφάςεων του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου ζπρεπε να τθν εκτελζςει και περαιτζρω είχε κάκε δικαίωμα
και αρμοδιότθτα να αποφαςίςει απευκείασ ανάκεςθ υπθρεςιϊν για τθν
εξυπθρζτθςθ ςκοπϊν τθσ επιχείρθςθσ μζχρι του ποςοφ που όριηε το
Διοικθτικό Συμβοφλιο, ιτοι 10.000 ευρϊ.
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Επομζνωσ, θ επίμαχθ απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
υπ’ρικμ. πρωτ. 3030-05-12-2017, ιταν κακόλα νόμιμθ, ελιφκθ δε
αρμοδίωσ από τον τελευταίο και με βάςθ τα ωσ άνω διαλαμβανόμενα,
παρανόμωσ επεςτράφθ ακεϊρθτο το ςχετικό χρθματικό ζνταλμα υπ’
αρίκμ. 04/2018 , ποςοφ 6.007,53 ευρϊ.

Προσ απάντθςθ του ερωτιματοσ ςασ:

Ο Γενικόσ Διευκυντισ είναι το κακ’φλθν αρμόδιο όργανο να
αποφαςίηει και για τθν απευκείασ ανάκεςθ υπθρεςιϊν εφόςον αυτι
δεν υπερβαίνει καταρχιν το ποςό των 6.000,00 ευρϊ, εκτόσ και αν
υπάρχει ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. για αφξθςθ ι μείωςθ του εν λόγω
αναφερόμενου ςτο νόμο ποςοφ, γεγονόσ που κακιςτά νόμιμθ τθ
δαπάνθ μζχρι δζκα χιλιάδεσ ευρϊ για τισ οριηόμενεσ ςτο άρκρ. 6 ν.
1069/1980 αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Ακινα, 13/06/2018
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

9

