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ΘΕΜΑ: Κατάργηση Συνδέσμου Εδαφικής Περιφέρειας - Αρμοδιότητες
«Προϊσταμένης Αρχής» και «Επιβλέπουσας Υπηρεσίας» στα συνεχιζόμενα
έργα του.

1. Με αφορμή σχετικό ερώτημα που μας υποβλήθηκε από Σύνδεσμο ο.τ.α. της
παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.2539/97(δηλαδή από τέως Συμβούλιο Περιοχής)
πληροφορούμε τα εξής:

•  Για τις περιπτώσεις των καταργηθέντων Συμβουλίων Περιοχής, νυν απλών
Συνδέσμων (που λειτουργούν μέχρι 31-12-1998 και μόνο για την προώθηση και
περαίωση των υποθέσεων που είχαν ξεκινήσει τα Συμβούλια Περιοχής), ισχύουν οι
διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 16 του ν.2539/97.

•  Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές όταν οι ο.τ.α. που συγκροτούσαν το Σύνδεσμο,
συνενώθηκαν (με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν.2539/97) σε περισσότερους από
ένα νέους ο.τ.α:
α) Εφόσον κάποια έργα του Συνδέσμου αναφέρονται σε καταργηθέντες ο.τ.α., που

ανήκουν πλέον όλοι σε ένα νέο ο.τ.α, ο οποίος δεν έχει δική του Τεχνική
Υπηρεσία. ο νέος αυτός ο.τ.α  υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις
υποχρεώσεις του καταργούμενου (από 1-1-1999) Συνδέσμου, δηλαδή τα
συλλογικά όργανα του νέου αυτού ο.τ.α. θα ασκούν τις κατά το π.δ. 171/87
αρμοδιότητες της «προϊσταμένης αρχής», ενώ «επιβλέπουσα υπηρεσία» θα
εξακολουθήσει να είναι η οικεία Τ.Υ.Δ.Κ. του Νομού (στην οποία θα πρέπει να
παραδοθούν οι φάκελοι επίβλεψης των έργων αυτών, με σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής και παράδοσης, κατά τα νόμιμα, εφόσον ο καταργούμενος από 1-1-
99 Σύνδεσμος είχε δική του Τεχνική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, στη
συνέχεια, μετά την 1-1-1999, η Τ.Υ.Δ.Κ. θα ορίσει τους «επιβλέποντες» των
έργων αυτών, οι οποίοι μπορεί να είναι και εκ των σήμερα τεχνικών υπαλλήλων
του Συνδέσμου, οι οποίοι θα είναι πλέον υπάλληλοι του νέου ο.τ.α., εφόσον
κριθεί ότι τούτο εξυπηρετεί τα έργα αυτά).



Εάν ο νέος ο.τ.α. έχει, κατά την 1-1-1999, δική του Τεχνική Υπηρεσία, αυτή θα
είναι , κατά τις διατάξεις του π.δ.171/87, η «επιβλέπουσα υπηρεσία» και θα
πρέπει οι σχετικοί φάκελοι επίβλεψης να παραδοθούν σ'αυτή, με την ίδια ως
ανωτέρω διαδικασία.

β) Εφόσον άλλα έργα του Συνδέσμου αναφέρονται σε καταργηθέντες ο.τ.α., που
ανήκουν πλέον σε δύο ή περισσότερους νέους ο.τ.α., οι νέοι αυτοί ο.τ-α.
υπεισέρχονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του καταργούμενου (από
1-1-1999) Συνδέσμου και με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της οικείας
Περιφέρειας θα καθορισθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών.

Εν πάσει περιπτώσει, ένας εκ των ανωτέρω νέων ο.τ.α. θα ορισθεί με την
παραπάνω απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, ως «προϊσταμένη αρχήν» του
έργου και κατά τα λοιπά («επιβλέπουσα υπηρεσία» - «επιβλέποντες») μπορεί να
εφαρμοσθούν τα προαναφερθέντα στην προηγουμένη περίπτωση.

γ) Η ίδια πρακτική των προηγουμένων περιπτώσεων, μπορεί να ακολουθηθεί,
κατά περίπτωση και για έργα που αφορούσαν ένα καταργηθέντα ο.τ.α., ο οποίος
στα πλαίσια των διατάξεων της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 4 του άρθρου
48 του ν.2218/94, είχε αναθέσει την αρμοδιότητα του για την εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου στο καταργηθέν Συμβούλιο Περιοχής (νυν Σύνδεσμο).

2. Την παρούσα παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους δήμους, στις κοινότητες και
στους συνδέσμους (τέως Συμβούλια Περιοχής) που εποπτεύετε, καθώς και στις
Υπηρεσίες και υπαλλήλους σας, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, για γνώση και
εφαρμογή.
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