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Ιδιώτης καταγγέλλει και ζητά την πειθαρχική δίωξη Πολιτικού Μηχανικού. Η 

εγκαλούμενη εκπόνησε ελλιπή μελέτη και ελλιπή επίβλεψη χωρίς να τηρήσει τα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τεχνικής 
και της επιστήμης με συνέπεια εκ των λόγων αυτών να υποστεί το διαμέρισμα της μητέρας 
του μεγάλη υλική ζημία. 

 
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταλήγουν στα εξής:  

1. Δεν υπήρχε άμεση επαγγελματική σχέση των δύο μερών. Η όποια σχέση 
προκύπτει από το γεγονός ότι η εγκαλούμενη ήταν γενική μελετήτρια και 
επιβλέπουσα μηχανικός της οικοδομής (και της εγκατάστασης αποχέτευσης) 
στην οποία είχε πάρει ως αντιπαροχή το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η 
πλημμύρα η μητέρα του εγκαλούντα.  

2. Η κατασκευή της εγκατάσταση της αποχέτευσης έγινε σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη από την Πολεοδομία μελέτη.   

3. Το επίμαχο οριζόντιο τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης κατασκευάστηκε 
με σωλήνα που η διάμετρός του αναγράφετε και στη εγκεκριμένη από την 
Πολεοδομία μελέτη εγκατάστασης της αποχέτευσης για τον συγκεκριμένο 
κλάδο αποχέτευσης. Συνεπώς η μελέτη εφαρμόστηκε κατά την κατασκευή 
του επίμαχου τμήματος σωλήνωσης.  

4. Η αναφορά της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. στην διαστασιολόγηση οριζόντιων σωληνώσεων 
ακαθάρτων στην παράγραφο 6.2.7.3. για ελάχιστη διάμετρο DN100 γίνεται 
για τις υπεδάφιες σωληνώσεις. Δηλαδή αυτές που έχουν σχέση με το 
υπέδαφος και βρίσκονται μέσα σε αυτό. Δεν ορίζει η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. ότι και οι 
οριζόντιες σωληνώσεις ακαθάρτων του υπογείου πρέπει να έχουν ελάχιστη 
διάμετρο DN100 όπως π.χ. το κάνει για τη διαστασιολόγηση οριζόντιων 
σωληνώσεων μικτών λυμάτων (ακάθαρτα + όμβρια) στην παράγραφο 
6.2.9.3. όπου ορίζει ελάχιστη επιτρεπόμενη ονομαστική διάμετρο για 
(υπόγειες – υπεδάφιες) σωληνώσεις την DN100. Συνεπώς για τη 
διαστασιολόγηση του επίμαχου τμήματος οριζόντιας σωλήνωσης ακαθάρτων 
ισχύει ο πίνακας 18 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και μπορεί να επιλεγεί η διατομή DN70. 

5. Αναφορικά λοιπόν με τα τμήματα της μελέτης και της επίβλεψης κατασκευής 
του τμήματος της εγκατάστασης αποχέτευσης για τα οποία ο εγκαλών 
ισχυρίζεται ότι ήταν η αποκλειστική αιτία που έγινε η πλημμύρα και η 
μετέπειτα ζημία στο διαμέρισμα της μητέρας του, δεν προκύπτει ότι η μελέτη 
εγκατάστασης της αποχέτευσης  που συντάχθηκε από την εγκαλουμένη και 
εγκρίθηκε από την αρμόδια Πολεοδομία ήταν ελλιπέστατη και επίσης δεν 
προκύπτει ότι κατά την κατασκευή της εγκατάστασης της αποχέτευσης η 
επίβλεψη της εγκαλουμένης ήταν πλημμελής όπως αναφέρει ο εγκαλών.  

      
Τα ανωτέρω  καταδεικνύουν ότι κατά την άσκηση του επαγγέλματός της η πολιτικός 

μηχανικός δεν υπέπεσε σε κάποια αποδεδειγμένη παράβαση ή πλημμέλημα και ούτε υπήρξε 
συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ιδιότητα της μηχανικού στις υποχρεώσεις της που 
αφορούν την μελέτη της εγκατάστασης αποχέτευσης και την επίβλεψη κατασκευής της 
εγκατάστασης  αποχέτευσης στη φάση ανέγερσης της συγκεκριμένης τριώροφης οικοδομής. 
 

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την απαλλαγή της 
Πολιτικού Μηχανικού. 

 


