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Λάξηζα 3-3- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 392–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δπώηημα ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. ζσεηικά με ηην δςναηόηηηα

διέλεςζηρ αγωγών ύδπεςζηρ από ξένη ιδιοκηηζία.
Σσεη. : Το με απιθμό ππωη. 406/23-2-2009 έγγπαθο ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άπθπον 24 - Απαλλοηπιώζειρ.
1. Τα ππό ηεο επηρεηξήζεσο εθηεινύκελα έξγα ραξαθηεξίδνληαη δεκνζίαο
σθειείαο, ηα δε δηα ηαύηα, σο θαη δηα ηαο ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο αλαγθαηνύληα
αθίλεηα, απαιινηξηνύληαη αλαγθαζηηθώο ππέξ θαη δαπάλαηο απηήο, θαηόπηλ απνθάζεσο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ πεξί αλαγθαζηηθώλ
απαιινηξηώζεσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ. Καζ`
όκνηνλ ηξόπνλ ζπληζηώληαη αλαγθαζηηθώο θαη δνπιείαη νηαζδήπνηε κνξθήο.
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2.- Σν ζηνηρείν β΄ ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Ν. 3463/2006,
(Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
ζύκθσλα κε ην νπνίν :
Άπθπο 211- Απαλλοηπίωζη, δοςλεία, εξαγοπά επισειπήζεων.
1. Δπηηξέπεηαη λα απαιινηξησζνύλ αλαγθαζηηθά ππέξ ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, γηα ιόγνπο δεκόζηαο σθέιεηαο, αζηηθά ή αγξνηηθά αθίλεηα ή λα ζπζηαζεί
δνπιεία εηο βάξνο ηνπο:
β) γηα ηελ ύδξεπζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθέληξσζε,
ηε κεηαθνξά, ηε δηαλνκή θαη ηελ εμπγίαλζε ηνπ λεξνύ θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ
ύδξεπζε.

3.- Σηο § 1,2,5,6,7,8,9,10 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν. 3463/2006,
(Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο :
Άπθπο 212 - Κήπςξη ηηρ απαλλοηπίωζηρ και ζύζηαζη δοςλείαρ.
1. Η θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο ή ε ζύζηαζε δνπιείαο αθηλήηνπ, πνπ βξίζθεηαη
κέζα ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ.
2. Η απόθαζε απηή ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πεξηέρεη
επί πνηλή αθπξόηεηαο ζαθή πξνζδηνξηζκό ηνπ αθηλήηνπ πνπ απαιινηξηώλεηαη ή ηνπ
δηθαηώκαηνο δνπιείαο πνπ ζπληζηάηαη θαη ηεο δεκόζηαο σθέιεηαο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη
ε απαιινηξίσζε ή ε ζύζηαζε δνπιείαο.
5. Γηα λα εθδνζεί ε απόθαζε πνπ θεξύζζεη ηελ απαιινηξίσζε ή ζπληζηά ηε
δνπιεία, απαηηνύληαη:
α) θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ απαιινηξησηέα έθηαζε ή ηελ έθηαζε
πνπ επηβαξύλεηαη κε ηε δνπιεία, θαζώο θαη ηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ,
β) θηεκαηνινγηθόο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν εκθαίλνληαη νη εηθαδόκελνη ηδηνθηήηεο ησλ
αθηλήησλ, ην εκβαδόλ θάζε αθηλήηνπ θαη ηα θύξηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ησλ
θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηό θαη ησλ ινηπώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, θαζώο θαη ν
ραξαθηεξηζκόο ηεο έθηαζεο,
γ) κειέηε ή πξνκειέηε ή πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ηπρόλ πξόθεηηαη λα
εθηειεζηεί,
δ) ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε από ηνπο λόκνπο 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α΄) θαη 3010/2002
(ΦΔΚ 91 Α΄) θαη ηηο ππ` αξηζκ. 69269/5387/25.10.1990 (ΦΔΚ 678 Β΄) θαη Η.Π.
15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΚ 1022 Β΄) θνηλέο απνθάζεηο, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ,
εθόζνλ ην έξγν γηα ην νπνίν ζα θεξπρζεί απαιινηξίσζε πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ
αλαθεξόκελσλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο,
ε) βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ην ύςνο ηεο δαπάλεο
θαη ηνλ ηξόπν θάιπςήο ηεο, κε κλεία ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα θαη θσδηθνύ αξηζκνύ
εμόδνπ ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ, από ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ησλ νπνίσλ
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πξόθεηηαη λα θαιπθζεί ε ελ ιόγσ δαπάλε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή
πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνύ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ε
εγγεγξακκέλε έρεη εμαληιεζεί ή είλαη αλεπαξθήο, αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πεξί κεηαθνξάο πηζηώζεσο ή ε πεγή από ηελ νπνία
ζα θαιπθζεί ε ζρεηηθή δαπάλε. Η βεβαίσζε απηή κλεκνλεύεηαη ππνρξεσηηθά ζην
πξννίκην ηεο πξάμεο θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο,
ζη) εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην.
6. Ο λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξόθεηηαη λα απαιινηξησζεί ή λα
επηβαξπλζεί κε δνπιεία ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
πξνπαξαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη ζύληαμε ησλ πην πάλσ
δηαγξακκάησλ θαη κειεηώλ. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ πξέπεη λα κελ εκπνδίδεη ηε
ρξήζε θαη θάξπσζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα ππνρξενύηαη λα
απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο ή θζνξέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ
πξνπαξαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ.
7. Η απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θεξύζζεηαη
ε απαιινηξίσζε ή ζπληζηάηαη ε δνπιεία, δεκνζηεύεηαη, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
δέθα (10) εκεξώλ από ηελ έθδνζή ηεο, ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαζ` νπ ε απαιινηξίσζε ή ζύζηαζε δνπιείαο, εθόζνλ είλαη γλσζηόο,
κε δεκνηηθό, θνηλνηηθό ή δεκόζην όξγαλν, πνπ ζπληάζζεη απνδεηθηηθό θνηλνπνίεζεο.
Αλ ν θαζ` νπ είλαη άγλσζηνο, ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
8. Ο θαζ` νπ έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 150 εληόο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ.
9. Αλ θξηζεί, όηη λόκηκα εθδόζεθε ε απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1, δεκνζηεύεηαη
ην πιήξεο θείκελν απηήο, κε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο κηα θνξά ζε κία
εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζην λνκό. Αλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηα εθεκεξίδα, ε
δεκνζίεπζε γίλεηαη ζε δύν εβδνκαδηαίεο ή δεθαπελζήκεξεο εθεκεξίδεο. Με ηε
δεκνζίεπζε ή ηηο δεκνζηεύζεηο απηέο νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηεο
απαιινηξίσζεο ή ζύζηαζεο δνπιείαο.
10. Αλ αθπξσζεί ε απόθαζε απαιινηξίσζεο ή ζύζηαζεο δνπιείαο, ηεξνύληαη νη
δεκνζηεύζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ."
*** Οη παξ.8,9 θαη 10 αλαδηαηππώζεθαλ σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξνπ 22
Ν.3536/2007,ΦΔΚ Α 42/23.2.2007.
12. Οη δηαηάμεηο πνπ θάζε θνξά ηζρύνπλ γηα ηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηώζεηο
ηνπ Γεκνζίνπ εθαξκόδνληαη θαη ζηηο απαιινηξηώζεηο ή ηηο ζπζηάζεηο δνπιεηώλ, ππέξ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Η επηρείξεζε δεηά ηελ ζύληαμε γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ
δηέιεπζε αγσγώλ ύδξεπζεο κέζσ μέλεο ηδηνθηεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
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κεηαθεξζεί ζαιαζζηλό λεξό ζε κνλάδα αθαιάησζεο γηα επεμεξγαζία
θαζώο θαη αγσγό απόξξηςεο πξνο ηε ζάιαζζα.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
i.- Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, αλ θαη
απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο», έρεη παξαζρεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ε αξκνδηόηεηα
θεξύμεσο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηώζεσο ή ζπζηάζεσο δνπιείαο ζε
βάξνο αθηλήησλ αλαγθαίσλ γηα ηα εθηεινύκελα από απηέο έξγα δεκόζηαο
σθέιεηαο, ελεξγώληαο θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηνο απηήο σο λνκηθά
πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Επεηδή εθ ησλ παξαηεζεηζώλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/1980 θαη ηνπ λ.
3463/2006, ζπλάγεηαη όηη νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο παξά ην γεγνλόο όηη νη
κλεζζέληεο λόκνη έρνπλ απνλείκεη ζ΄ απηέο θαη νξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο,
νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζε δεκόζηα αξρή (βι. αλση. άξζξν 24 σο
επίζεο 27 θ.ά.) είλαη ελ ηνύηνηο θαηά

βάζε

λνκηθά

πξόζσπα

ηνπ

ηδησηηθνύ δηθαίνπ (πξβι. ΣΕ 878, 89Δ1, 2840, 2854/1988). Καηά ην
κέξνο όκσο, δηα ηεο δηαιεθζείζεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ σο άλσ
λ.1069/1980, νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο εμνπιίδνληαη κε ηελ αξκνδηόηεηα
θεξύμεσο αλαγθαζηηθήο

απαιινηξίσζεο, δειαδή κε αξκνδηόηεηα πνπ

πξνζηδηάδεη ζε δεκόζηα αξρή, νη επηρεηξήζεηο απηέο ελεξγνύλ, θαηά ηελ
άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηόο ηνπο, σο λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαη

σο

εθ

ηνύηνπ ζηα λνκηθά απηά πξόζσπα, δηθπνύο θαηά ηνύην

ραξαθηήξα, ζεκηηά, θαηά ην άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο αλαηίζεηαη, δηα ηεο
σο άλσ αλαθεξνκέλεο δηάηαμεο, ε εμνπζία θήξπμεο αλαγθαζηηθήο
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απαιινηξίσζεο

δηόηη,

θαηά

απαιινηξίσζε κπνξνύλ λα

ηα

ήδε

πξνβνύλ

εθηεζέληα,
θαηά

ζε

αλαγθαζηηθή

ηελ έλλνηα ηεο ελ ιόγσ

ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο όρη κόλνλ ην θξάηνο αιιά θαη ηα

πξνο

απηό

εμνκνηνύκελα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ όπσο είλαη θαη νη
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
Επνκέλσο,

ε

ζρεηηθή

πξάμε,

δηα

ηεο νπνίαο θεξύζζεηαη

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ή ζύζηαζη δοςλείαρ, σο πξάμε λνκηθνύ
πξνζώπνπ

δεκνζίνπ δηθαίνπ, είλαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή

πξάμε,

λνκίκσο εθδηδόκελε από ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο.
ii.- Η δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1069/1980 θαη ηνπ
άξζξνπ 212 ηνπ Ν. 3463/2006, απαηηεί ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο :
α.- Απόθαζη.
Απαηηείηαη απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ κηαο Δ.Ε.Τ.Α. γηα ηε ζύζηαζε δνπιείαο.
Η επηρείξεζε δελ ππνρξενύηαη θαηά ην άξζξν 20 ηνπ πληάγκαηνο,
πξηλ

ιάβνπλ

ζρεηηθή

απόθαζε

γηα

ηε

ζύζηαζε

δνπιείαο,

λα

γλσζηνπνηήζεη ηελ πξόζεζή ηεο ζηνπο ζηγόκελνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο
νπνίνπο θαη λα θαιέζεη ζε πξνεγνύκελε αθξόαζε.
β.- Γημόζια ωθέλεια – ζκοπόρ- αιηιολογία.
Η απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε πνηλή αθπξόηεηαο
πξέπεη λα είλαη ζαθήο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ
νπνίνπ ζα ζπζηαζεί δνπιεία θαηά ηε ζέζε θαη ην εκβαδόλ θαη ηελ
επηδησθόκελε δεκόζηα σθέιεηα, ε νπνία δεκόζηα σθέιεηα ζα πξέπεη λα
ζεκειηώλεηαη κε ζρεηηθή αηηηνινγία.
γ.- Κηημαηολογικά και ηεσνοοικονομικά ζηοισεία.
Ωο ηερληθή πξνϋπόζεζε ηεο ζύζηαζεο δνπιείαο, όπσο νξίδεη ε παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν. 3463/2006, απαηηνύληαη επίζεο :
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1) θηεκαηνινγηθό δηάγξακκα πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ έθηαζε πνπ
επηβαξύλεηαη κε ηε δνπιεία, θαζώο θαη ηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ,
2) θηεκαηνινγηθό πίλαθα, ζηνλ νπνίν λα εκθαίλνληαη νη εηθαδόκελνη
ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, ην εκβαδόλ θάζε αθηλήηνπ θαη ηα θύξηα
πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηό θαη ησλ
ινηπώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ, θαζώο θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο έθηαζεο,
3) κειέηε ή πξνκειέηε ή πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ηπρόλ
πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί,
4) βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ην
ύςνο ηεο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν θάιπςήο ηεο, κε κλεία ηνπ αληίζηνηρνπ
θνξέα θαη θσδηθνύ αξηζκνύ εμόδνπ ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ, από ηελ
εγγεγξακκέλε πίζησζε ησλ νπνίσλ πξόθεηηαη λα θαιπθζεί ε ελ ιόγσ
δαπάλε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο νηθείαο Δ.Ε.Τ.Α. ή ε εγγεγξακκέλε έρεη εμαληιεζεί ή
είλαη αλεπαξθήο, αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ πεξί κεηαθνξάο πηζηώζεσο ή ε πεγή από ηελ νπνία ζα
θαιπθζεί ε ζρεηηθή δαπάλε. Η βεβαίσζε απηή κλεκνλεύεηαη ππνρξεσηηθά
ζην πξννίκην ηεο πξάμεο θήξπμεο ηεο απαιινηξίσζεο,
5) εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Εζληθό Κηεκαηνιόγην,
εθόζνλ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξηνρή ζύζηαζεο ηεο δνπιείαο ε ππνρξέσζε
δήισζεο ησλ αθηλήησλ.
δ.- Κοινοποιήζειρ – Γημοζιόηηηα.
Η απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κηαο Δ.Ε.Τ.Α. κε ηελ νπνία
ζπληζηάηαη ε δνπιεία, δεκνζηεύεηαη, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξώλ από ηελ έθδνζή ηεο ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ζηγόκελν ηδηνθηήηε κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο
επηρείξεζεο, ν νπνίνο θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό θνηλνπνίεζεο.
Ο ηδηνθηήηεο, επί ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ζην νπνίν ζα ζπζηαζεί ε δνπιεία έρεη
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δηθαίσκα πξνζθπγήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ Ν. 3463/2006
(ελώπηνλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο). Αλ κεηά ηελ άζθεζε
ηεο παξαπάλσ πξνζθπγήο, θξηζεί όηη λόκηκα εθδόζεθε από ην Δηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ε απόθαζε ζύζηαζεο δνπιείαο, δεκνζηεύεηαη θαη
πάιη ην θείκελν ηεο απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε θξνληίδα
ηεο επηρείξεζεο.
ε.- Μεηαγπαθή-Γημοζίεςζη ζηο Φ.Δ.Κ.
Σέινο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Δ. 797/197 ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ παξαπέκπεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.
1069/1980, ε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. κε ηε
νπνία ζπληζηάηαη δνπιεία, κεηαγξάθεηαη ζην νηθείν Τπνζεθνθπιαθείν,
ζπλνδεπόκελε από ηε πξάμε εμόθιεζεο ηεο απνδεκίσζεο ή ηεο
δεκνζίεπζεο ηεο παξαθαηάζεζεο ζηε Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ή ηνπ
εθδνζέληνο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη αθνινύζσο (ε απόθαζε
ηνπ Δ..) δεκνζηεύεηαη ζην Φύιιν Εθεκεξίδνο ηεο Κπβέξλεζεο.
Έηζη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ ζπληειείηαη ε
δηαδηθαζία ζύζηαζεο δνπιείαο.
Ελ

πξνθεηκέλσ,

ε

Δεκνηηθή

Επηρείξεζε

Ύδξεπζεο

θαη

Απνρέηεπζεο, αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Εγθαηάζηαζε κνλάδαο
αθαιάησζεο ζηε ζέζε …».
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνύ απαηηείηαη ε δηέιεπζε θαη
ππνγείσζε αγσγώλ ύδξεπζεο κέζσ γεηηνληθώλ θαη μέλσλ ηδηνθηεζηώλ,
ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζύζηαζε δνπιεηώλ κε όινπο ηνπο
ηδηνθηήηεο κέζσ ησλ αθηλήησλ ησλ νπνίσλ ζα δηέιζνπλ θαη ζα
ηνπνζεηεζνύλ ππνγείσο νη αγσγνί ύδξεπζεο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο,
πξνθεηκέλνπ νη ελέξγεηέο ηεο λα είλαη λόκηκεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη

8

ηελ σο άλσ ππό ζηνηρείν (ii) ηεο παξνύζεο γλσκνδόηεζήο κνπ,
πεξηγξαθόκελε θαη αλαθεξόκελε δηαδηθαζία.

Ο νομικόρ ζύμβοςλορ ηηρ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

