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ΘΔΜΑ : Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με ηη διαδικαζία ποσ
πρέπει

να

ακολοσθηθεί

ώζηε

ο

ηομέας

αρμοδιόηηηας

ηης

ζσγκένηρωζης, μεηαθοράς και διάθεζης ηων απορριμμάηων να
περιέλθει ζηη δικαιοδοζία ηης επιτείρηζης.
Στεη. :

Το με αριθμό πρωη. 1463/10-12-2008 έγγραθο ηης

Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηελ παξαθάησ δηάηαμε :
1.-Σελ πεξ. α΄ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ θαη ην δεύηεξν εδάθην ηεο § 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-8-1980), «Πεξί
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο»,
όπσο ε § 1 είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 2218/1994
ηελ § 1, εδ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2647/1998, ηελ § 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
2839/2000 θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.
3274/2004, ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
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Άρθρον
αρμοδιόηηηος.
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-

Διεύρσνζις

ανηικειμένοσ

και

επέκηαζις

περιοτής

1. Με αποθάζεης ηωλ δεκοηηθώλ ή θοηλοηηθώλ ζσκβοσιίωλ, ποσ εγθρίλοληαη από
ηολ Γεληθό Γρακκαηέα ηες οηθείας Περηθέρεηας, ε οποία δεκοζηεύεηαη ζηελ Εθεκερίδα
ηες Κσβερλήζεως, κπορεί λα δηεσρσλζεί ο ζθοπός ηωλ επητεηρήζεωλ θαη λα περηιάβεη,
εθηός από ηελ ύδρεσζε, ηελ αποτέηεσζε θαη ηελ άρδεσζε θαη ηοσς αθόιοσζοσς ηοκείς
ζηελ περηοτή ηες αρκοδηόηεηάς ηοσς:
α) ηε ζσγθέληρωζε, κεηαθορά θαη δηάζεζε απορρηκκάηωλ.
Με ηελ ίδηα απόθαζε ρσζκίδοληαη ηα ζέκαηα ηες κεηαβίβαζες αρκοδηοηήηωλ,
σποτρεώζεωλ, πόρωλ θαη ζσλαθώλ ζεκάηωλ, αλαγθαίωλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ
παραπάλω έργωλ.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Πνηεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ από ην Δήκν,
ώζηε ν ηνκέαο αξκνδηόηεηαο «ε ζπγθέληξσζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε
απνξξηκκάησλ» πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην Δήκν λα πεξηέιζεη ζηελ
επηρείξεζε;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/1980,
όπσο ηζρύεη ζήκεξα, νη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Δήκνο,
πξνθεηκέλνπ

ην

αληηθείκελν

ηεο

Δ.Ε.Τ.Α.

λα

δηεπξπλζεί

θαη

λα

ζπκπεξηιάβεη, πιελ ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηνλ ηνκέα ηεο
ζπγθέληξσζεο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, είλαη νη εμήο :
1.- Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ κε πεξηερόκελν
ηελ δηεύξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α., ε νπνία ζα ζπλίζηαηαη ζηελ
κεηαβίβαζε πξνο ηελ επηρείξεζε από ηνλ Δήκν ηνπ ηνκέα ηεο
ζπγθέληξσζεο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο
πεξηνρήο

αξκνδηόηεηάο

ηεο.

πγρξόλσο

ζηελ

ίδηα

απόθαζε

ζα
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αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο
επηρείξεζεο, ηνπο πόξνπο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθό δήηεκα πνπ είλαη
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
2.- Αθνινύζσο, ε παξαπάλσ απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Δήκνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο
πξνο έγθξηζε, ε όπνία απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζα πξέπεη λα
δεκνζηεπηεί ζην Φύιιν Εθεκεξίδνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη έηζη, κεηά θαη ηε
δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο
ζην Φ.Ε.Κ. νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ηνκέα ηεο
ζπγθέληξσζεο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ από ην Δήκν πξνο
ηελ Δ.Ε.Τ.Α.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

