
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση της από ……..2017 προσφυγής τ… …………. κατά της υπ' 
αριθ. πρωτ. …………………...2017 αποφάσεως του ∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων 
…………. περί ορισµού υπαλλήλου για έλεγχο επαρχιακού οδικού δικτύου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ …………. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α7) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 

 
3) Την υπ' αριθ. Πρωτ………… απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης ………… «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 
Συντονιστή» στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………» 
Την από ……..2017 προσφυγή του κ. ……….., υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ………… (αρ. πρωτ. ∆/νσης ∆ιοίκησης 
…………...2017) για την ακύρωση της υπ' αριθ. πρωτ. ……...2017 αποφάσεως 
του ∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων ………. περί ορισµού του ως αρµοδίου 
τεχνικού υπαλλήλου στοιχείων ηλεκτροφωτισµού των οδών (σε όσες 
επαρχιακές οδούς υφίσταται εγκατεστηµένο) 
 

4) Το υπ' αριθ. πρωτ. ………..2017 έγγραφό µας, µε το οποίο ζητήσαµε από την 
καθ' ης η προσφυγή υπηρεσία αντίγραφο της προσβαλλοµένης πράξεως µε το 
αντίστοιχο αποδεικτικό κοινοποίησης, κάθε σχετικό έγγραφο και τις απόψεις 
της επί της προσφυγής 

5) Το υπ' αριθ. πρωτ. ………..2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ………, 
το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. ∆/νσης ∆ιοίκησης ………...2017, µε την 
προσβαλλόµενη απόφαση, απόψεις και σχετικά έγγραφα 

 



6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του 
Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία δυο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει 
η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή 
έχει σιωπηρώς απορριφθεί». Πλην όµως, όπως έχει κριθεί συναφώς από το 
Σ.τ.Ε. (ΣτΕ 2242/2008, 2115/2009, 1530/2006, 637/2002, 174/2002, 
2484/2001) η ανωτέρω προθεσµία των δύο µηνών είναι µεν αποκλειστική, 
άρχεται όµως από την λήψη της πράξεως και των στοιχείων, που 
προβλέπονται από το νόµο για την έκδοσή της και είναι κρίσιµα για την 
διάγνωση της υπόθεσης και την άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας. Τέτοιο 
στοιχείο κρίσιµο µπορεί να αποτελεί το υπ' αριθ. πρωτ. …………7.2017 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ……….. µε την προσβαλλόµενη 
απόφαση, σχετικά έγγραφα και απόψεις της υπηρεσίας, το οποίο, 
διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία µας την …….2017 (αρ. 
πρωτ. ∆/νσης ∆ιοίκησης ………………….) 
 
Αφού σκεφθήκαµε : 
 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 215 παράγραφος 2 και 
216 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010, «Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ 
είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ...... «Σε 
κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ συνιστάται θέση προϊσταµένου 
αυτής, που φέρει τον τίτλο Ελεγκτής Νοµιµότητας... Επίσης σύµφωνα µε το 
άρθρο 227 παράγραφοι 1α και 2 του ιδίου νόµου «Οποιοσδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών 
οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου αυτών και των συνδέσµων, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 
γνώση αυτής». «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής, 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν 
παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η 
προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί». Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 238 του 
ιδίου ανωτέρω νόµου «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων κατά τα 
άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.». 
 

Επειδή, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 227 του Ν. 
3852/2010, «1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει 
τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των 
περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των 
συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, β. Προσφυγή 
επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων 
της προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται 
εντός δεκαηµέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσµίας που, 



τυχόν, τάσσει ο νόµος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά µετά 
την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
ενδιαφεροµένου» 

 
Επειδή, οι ειδικές προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες κρίνεται το 

παραδεκτό µίας προσφυγής είναι: α) ο προσφεύγων να έχει προσωπικό, άµεσο 
και ενεστώς έννοµο συµφέρον στην άσκηση της προσφυγής. Προσωπικό είναι 
το έννοµο συµφέρον όταν υπάρχει ειδικός δεσµός του προσφεύγοντος µε την 
προσβαλλόµενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριµένη νοµική ή πραγµατική 
κατάσταση που τον αφορά. Άµεσο είναι το έννοµο συµφέρον όταν τη βλάβη 
υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, µε το οποίο αυτός 
συνδέεται µε ορισµένη σχέση. Ενεστώς είναι το έννοµο συµφέρον όταν αυτό 
υφίσταται συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά 
το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της 
προσφυγής, β) η προσφυγή να έχει ασκηθεί εντός της προβλεπόµενης από το 
νόµο προθεσµίας και γ) να στρέφεται κατά εκτελεστής διοικητικής πράξης. Οι 
τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις τίθενται σωρευτικά, κατά συνέπεια η µη τήρηση 
έστω και µιας εξ αυτών οδηγεί σε απόρριψη της προσφυγής. Ο προσφεύγων 
κέκτηται έννοµο συµφέρον ως αποδέκτης της προσβαλλοµένης πράξεως και 
άσκησε την υπό κρίσιν προσφυγή προ της παρόδου της τεταγµένης υπό του 
νόµου προθεσµίας των δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίησή της. Η καθ' ης 
η προσφυγή υπηρεσία δεν προσεκόµισε αποδεικτικό κοινοποιήσεως της εν 
λόγω αποφάσεως, οπότε η προθεσµία προς προσβολή της δια της ασκήσεως 
προσφυγής άρχεται αφ' ης έλαβε ο προσφεύγων γνώση αυτής, τοιαύτη δε 
ηµεροµηνία τεκµαίρεται η της ασκήσεως της προσφυγής. Περαιτέρω, η πράξη 
έχει εκτελεστό χαρακτήρα, εφόσον καθορίζει υπηρεσιακές υποχρεώσεις του 
προσφεύγοντος αναφορικά µε την ανάθεση καθηκόντων ελέγχου του 
επαρχιακού οδικού δικτύου (όρα ∆ΕφΘεσσαλονίκης (Τµήµα Α'- Ακυρωτικό) 
1363/2009). Ως εκ τούτου, παραδεκτώς ασκείται η υπό κρίσιν προσφυγή. 

 
Επειδή, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 

3481/2006, «Οι αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες 
υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο, τις οδούς της 
αρµοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώµατος και των 
λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήµατα σε 
ειδικό βιβλίο, που τηρείται µε ευθύνη του Προϊσταµένου τους. Τα όργανα της 
Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αµέσως και εγγράφως τις 
αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του 
οδοστρώµατος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην 
αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. 
Κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης µπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή 
ειδοποίηση των αρµόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, µε οποιοδήποτε µέσο 
(όπως ιδίως τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµική 
επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούµενο 
ειδικό βιβλίο» 

 
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3528/2007, 

«1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. 



Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν µπορεί να καλυφθεί 
µε άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου 
κλάδου ή ειδικότητας. Σε όµοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον 
υπάλληλο εργασίες συναφείς µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις 
οποίες έχει την απαιτούµενη εµπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούµενη 
παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µηνών µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου προϊσταµένου. Παράταση του ανωτέρω 
χρονικού διαστήµατος έως έξι (6) µήνες ακόµη επιτρέπεται µετά από 
αιτιολογηµένη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου» 

 
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του 

Ν. 2690/1999, «1. Η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η 
οποία να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο 
προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, 
ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν 
προβλέπεται ρητώς στο νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης» 

 
Επειδή, η ειδική, σαφής και επαρκής αιτιολογία συνιστά ουσιώδη τύπο 

της διαδικασίας εκδόσεως της διοικητικής πράξεως, η δε έλλειψη αυτής 
αποτελεί παράβαση του εν λόγω τύπου επιφέρουσα την ακύρωση της 
πράξεως (βλ. και Εγκύκλο 11/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών σελ. 11 και 
18) 

 
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 132/2010, 

όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθ. ……/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ……… και εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. πρωτ. ………….2016 
απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης …………. (ΦΕΚ αρ. ………...2016), «1. Οι ∆ιευθύνσεις Τεχνικών 
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν ως αποστολή τη µελέτη, 
εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών 
έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας. 2. 
Στις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων υπάγονται τα 
ακόλουθα τµήµατα: α. Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, β. Τµήµα 
Εργαστηρίων, γ. Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος. 3. Οι αρµοδιότητες των 
∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέµονται 
στα υπαγόµενα σε αυτές τµήµατα, ως εξής: α. Στο Τµήµα Συγκοινωνιακών 
Έργων υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται στη µελέτη και την 
εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιµενικών έργων, καθώς και στη 
διαχείριση και συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων, που κατ' 
αρµοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας, β. Στο Τµήµα Εργαστηρίων υπάγονται ιδίως οι 
αρµοδιότητες που ανάγονται στον έλεγχο τήρησης εφαρµογής των 
προδιαγραφών και κανονισµών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους 
κατασκευής των δηµοσίων έργων, που κατ' αρµοδιότητα ανήκουν στην 
Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, γ. Στο Τµήµα 
∆οµών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρµοδιότητες που ανάγονται ιδίως 
στην εκτέλεση και µελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και 
υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και 



λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρµοδιότητα ανήκουν στην 
Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο της περιφερειακής ενότητας, καθώς και 
στην άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΓΟΕΒ), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία» 

 
Επειδή, είναι δυνατόν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης να ανατίθενται σε 

υπάλληλο για ορισµένο χρόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση πέραν των κυρίων 
καθηκόντων του και άλλα καθήκοντα, προσιδιάζοντα στον υπηρεσιακό κλάδο 
στον οποίο ανήκει. Τούτο είναι µέτρο εσωτερικής τάξεως χωρίς άµεσες 
περαιτέρω δυσµενείς συνέπειες για τον υπάλληλο (βλ. Α. Ι. Τάχου- Ι.Λ. 
Συµεωνίδη, Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 361 και η εκεί αναφερόµενη ∆ΕΑ 405/1980) 

 
Επειδή, δεν προβάλλεται βασίµως εκ µέρους της καθ' ης η προσφυγή 

υπηρεσίας ο ισχυρισµός ότι δεν υπάγεται η αρµοδιότητα συντηρήσεως των 
οδών στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, αλλά γενικά στην ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων, οπότε παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε υπαλλήλους 
από κάθε Τµήµα της εν λόγω ∆ιευθύνσεως του σχετικού καθήκοντος. Και 
τούτο, διότι στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 132/2010 ορίζεται ως 
αρµοδιότητα των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων τω Περιφερειακών Ενοτήτων 
µεταξύ των άλλων και η συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που 
εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας, χωρίς 
περαιτέρω εξειδίκευση της φύσεως των εν λόγω έργων, µια και αυτή τελείται 
µε την αναφορά των αρµοδιοτήτων σε κάθε Τµήµα της συγκεκριµένης 
∆ιευθύνσεως. Ούτω, το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, το οποίο είναι 
αρµόδιο για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, είναι και αρµόδιο για την 
συντήρηση των οδικών αυτών έργων, το δε Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος που 
είναι αρµόδιο για τα εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα περιβάλλοντος και υδραυλικά 
έργα, καθώς και τα κτιριακά και λοιπά αρχιτεκτονικά έργα, προφανώς έχει και 
το καθήκον για την συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε τους γενικότερους και 
αφορώντες κάθε Τµήµα ορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 
…../2010. Εποµένως, κατά κύριο λόγο τα καθήκοντα που άπτονται της 
συντηρήσεως οδών ασκούν οι υπάλληλοι οι τοποθετηµένοι στο Τµήµα 
Συγκοινωνιακών Έργων, στο οποίο ανήκει και η σχετική αρµοδιότητα. 
Ωσαύτως, εκείνοι κατά κύριο λόγο υποχρεούνται σε άσκηση των καθηκόντων 
των οριζοµένων µε την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 και όχι οι 
υπάλληλοι των λοιπών Τµηµάτων της υπό κρίσιν ∆ιευθύνσεως 

 
Επειδή, κατ' αρχήν δεν απαγορεύεται από διάταξη νόµου και η 

άσκηση προσθέτων καθηκόντων από υπαλλήλους υπηρετούντες σε άλλα 
Τµήµατα, εφόσον συνάδουν µε τον κλάδο και την ειδικότητα στην οποία 
ανήκουν, η εν λόγω ανάθεση, όµως, πρέπει να είναι αιτιολογηµένη µε 
εξειδίκευση του λόγου και της ανάγκης που επιβάλλει την ανάθεση αυτή, µε 
σαφήνεια και επάρκεια, καθώς και να περιγράφεται ο χρονικός ορίζοντας για 
την άσκησή τους σε συνάφεια µε την διάρκεια της επικληθείσας ανάγκης. Εν 
προκειµένω, ουδεµία αιτιολογία υφίσταται στην προσβαλλοµένη απόφαση, για 
την οποία επιβάλλονται στον προσφεύγοντα, υπάλληλο του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος, πρόσθετα παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Συγκοινωνιακών 



Έργων, για την άσκηση των οποίων δεν υπεχρεούτο από καµία διάταξη 
νόµου, µια και η αρµοδιότητα των ενεργειών που ορίζονται µε την παρ. 5 του 
άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 ανήκει στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων και όχι 
στο Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 

 
Για τους ανωτέρω λόγους, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 
 

Κάνουµε δεκτή την από …….2017 προσφυγή του κ. ………, 
υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ………….. για την ακύρωση 
της υπ' αριθ. πρωτ. ……………...2017 αποφάσεως του ∆ιευθυντή Τεχνικών 
Έργων ……….. περί ορισµού του ως αρµοδίου τεχνικού υπαλλήλου για τον ανά 
δεκαπενθήµερο έλεγχο στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου της κατά 
τόπον αρµοδιότητος της …………… των υφισταµένων στοιχείων 
ηλεκτροφωτισµού των οδών (σε όσες επαρχιακές οδούς υφίσταται 
εγκατεστηµένο). 

 
Ακυρώνουµε ως προς τον προσφεύγοντα λόγω ελλείψεως ειδικής, 

σαφούς και επαρκούς αιτιολογίας την υπ' αριθ. πρωτ. ………….2017 απόφαση 
του ∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων …….. περί ορισµού του ως αρµοδίου τεχνικού 
υπαλλήλου για τον ανά δεκαπενθήµερο έλεγχο στο σύνολο του επαρχιακού 
οδικού δικτύου της κατά τόπον αρµοδιότητος της …………….. των 
υφισταµένων στοιχείων ηλεκτροφωτισµού των οδών (σε όσες επαρχιακές 
οδούς υφίσταται εγκατεστηµένο). 

Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει την 
παρούσα απόφαση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 

 
 


