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ΘΕΜΑ: Δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 210/2011 απόφαςθσ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου ενεκρίκθ θ τροποποίθςθ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. ςτθν οποία ενςωματώκθκαν όλεσ οι τοπικζσ και δθμοτικζσ
κοινότθτεσ των ςυνενοφμενων με τον Διμο ….
Ερωτάται: ποιόσ υποχρεοφται να εξοφλιςει χρθματικά ποςά τα οποία
ζχουν επιδικαςκεί, βάςει αμετάκλθτθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, ςε
εργαηομζνουσ του τζωσ Συνδζςμου Φδρευςθσ Διμων Νομοφ …;
Υπόχρεοσ είναι ο Διμοσ …, ο οποίοσ κατζςτθ κακολικόσ διάδοχοσ του
Συνδζςμου Φδρευςθσ Διμων Νομοφ … ι θ Δ.Ε.Υ.Α. θ οποία κατζςτθ
κακολικόσ διάδοχοσ τθσ υπθρεςίασ φδρευςθσ αποχζτευςθσ του Διμου
….;
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Σφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 102 Ν. 3852/2010 «Ιδρφματανομικά πρόςωπα διμων και κοινοτιτων που ςυνενϊνονται
1. Σα Ιδρφματα και τα δθμοτικά και κοινοτικά νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου που ζχουν ςυςτακεί από διμο ι κοινότθτα που
ςυνενώνεται, περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτο νζο διμο από τθν ζναρξθ
λειτουργίασ του.
2. Οι διμοι που προκφπτουν από ςυνζνωςθ υπειςζρχονται
αυτοδικαίωσ από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςτα δικαιώματα και
ςτισ υποχρεώςεισ των ςυνενοφμενων διμων ι κοινοτιτων, ωσ προσ τα
Ιδρφματα και τα δθμοτικά και κοινοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου
δικαίου. Στα εν λόγω δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται
και όςα προκφπτουν από ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου, μζχρι τθ λιξθ τουσ.»

Περαιτζρω, ςτθ διάταξθ του αρ. 109 Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει προβλζπεται ότι : «Συγχϊνευςθ κοινωφελϊν επιχειριςεων
των νζων διμων
1. Κοινωφελείσ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α., πρϊτου βακμοφ, που
ςυνενϊνονται ςε ζνα νζο διμο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία
κοινωφελι

επιχείρθςθ.

Με

απόφαςθ

του

οικείου

δθμοτικοφ

ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνών
από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικών αρχών, ορίηεται θ επωνυμία, ο
ςκοπόσ, θ Διοίκθςθ, το κεφάλαιο, οι πόροι, θ διάρκεια, θ ζδρα τθσ
κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο κατά τθν
κρίςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν
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Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου νομιμότθτασ. Κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία των
ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν
επιχείρθςθ που προκφπτει, θ οποία υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ
διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των
ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ
λιξθ τουσ. Οι εκκρεμείσ δίκεσ, ςτισ οποίεσ διάδικο μζροσ είναι οι
ςυγχωνευκείςεσ επιχειριςεισ, ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ από τθ νζα
κοινωφελι επιχείρθςθ χωρίσ να απαιτείται ειδικι διαδικαςτικι πράξθ
ςυνζχιςθσ για κακεμία από αυτζσ. Μζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ παρατείνεται αυτοδικαίωσ θ Θθτεία των διοικιςεων των
υφιςτάμενων επιχειριςεων
2. Το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου των επιχειριςεων που ςυγχωνεφονται μεταφζρεται ςτθ νζα
επιχείρθςθ και κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ ςτισ
επιχειριςεισ που ςυγχωνεφονται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ
μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ.
3. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα
ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1
του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςυντάςςεται εςωτερικόσ κανονιςμόσ
προςωπικοφ, ςτον οποίο εντάςςονται οι κζςεισ του αναγκαίου
προςωπικοφ.
4. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία
λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του,
μεταφζρεται τυχόν πλεονάηον προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
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δικαίου αορίςτου χρόνου των ανωτζρω επιχειριςεων ςε νομικά
πρόςωπα του διμου με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ. Το προςωπικό αυτό
διζπεται ωσ προσ τουσ όρουσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ
εργαςίασ του από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ που ιςχφουν
εκάςτοτε για το προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ςτα οποία
μεταφζρεται. Ο χρόνοσ τθσ προχπθρεςίασ του προςωπικοφ που
μεταφζρεται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και
αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ.
5. Το προςωπικό που μεταφζρεται ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου
δικαίου του διμου κατατάςςεται ςε προςωποπαγείσ κζςεισ τθσ ίδιασ
εκπαιδευτικισ βακμίδασ και αντίςτοιχθσ ι παρεμφεροφσ ειδικότθτασ. Η
πράξθ κατάταξθσ του προςωπικοφ εκδίδεται από το αρμόδιο για το
διοριςμό όργανο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Το μεταφερόμενο προςωπικό ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου
του διμου κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του
οικείου διοικθτικοφ ςυμβουλίου.
6. Οι διατάξεισ των ανωτζρω παραγράφων εφαρμόηονται αναλόγωσ
και ςτθ ςυγχώνευςθ των Δθμοτικών Επιχειριςεων Υδρευςθσ και
Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.). Η αρμοδιότθτα τθσ νζασ, μετά τθ ςυγχώνευςθ,
Δθμοτικισ

Επιχείρθςθσ

Υδρευςθσ

και

Αποχζτευςθσ

ι

τθσ

προχπάρχουςασ εκτείνεται υποχρεωτικά ςτο ςφνολο τθσ εδαφικισ
περιοχισ του διμου.
Σε περίπτωςθ που για τθν εφαρμογι του προθγουμζνου εδαφίου θ
ανάλθψθ τθσ διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ για
το ςφνολο τθσ εδαφικισ περιφζρειασ του διμου αναλαμβάνεται από
υφιςτάμενθ Δ.Ε.Υ.Α., θ χωρικι αρμοδιότθτα αυτισ επεκτείνεται
αναλόγωσ με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται
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με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Η
απόφαςθ αυτι μπορεί να λθφκεί μζχρι 31-12-2014 εάν δε ζχει ιδθ
λθφκεί, μπορεί να αναςταλεί θ εφαρμογι τθσ, εν όλω ι εν μζρει, με
νεότερθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, κατά τθν αυτι
διαδικαςία, μζχρι 31-12-2014. Μζχρι τθν ίδια θμερομθνία επιτρζπεται,
κατ` εξαίρεςθ και κατά τθν αυτι διαδικαςία, θ εν μζρει επζκταςθ τθσ
κατά τα ανωτζρω χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ τυχόν υφιςτάμενθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Ζργα φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ που ζχουν ιδθ ενταχκεί ςε
Επιχειρθςιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιοφχουσ Διμουσ
δφνανται να υλοποιθκοφν είτε από τουσ Διμουσ είτε από τισ Δ.Ε.Υ.Α.,
ανεξαρτιτωσ τθσ επζκταςθσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ αυτϊν.»

Σφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 2 Ν. 1069/1980 όπωσ
τροποποιικθκε

με

το

Ν.2839/2000,(ΦΕΚ

Α

196/12.9.2000):

«Διεφρυνςισ αντικειμζνου και επζκταςισ περιοχισ αρμοδιότθτοσ. ………
2. Η περιοχι αρμοδιότθτασ ςυνιςτϊμενθσ επιχείρθςθσ διμου ι
κοινότθτασ μπορεί να επεκτείνεται:
α) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν
διαμεριςμάτων του Ν.2539/1997 του ίδιου διμου ι κοινότθτασ ι
τμθμάτων αυτϊν μετά από απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Περιφζρειασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
β) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων διμων ι κοινοτιτων ι δθμοτικϊν
ι κοινοτικϊν διαμεριςμάτων ι τμθμάτων αυτϊν μετά από ςφμφωνθ
γνϊμθ των οικείων δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων με απόφαςθ
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
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Κυβερνιςεωσ. Στθν περίπτωςθ που οι όμοροι διμοι ι κοινότθτεσ ι τα
όμορα δθμοτικά ι κοινοτικά διαμερίςματα υπάγονται ςε όμορουσ
διμουσ ι κοινότθτεσ διαφορετικϊν Περιφερειϊν θ ςχετικι απόφαςθ
εγκρίνεται

με

πράξθ

των

Γενικϊν

Γραμματζων

των

οικείων

Περιφερειϊν, που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. ..»

Στθ διάταξθ του αρ. 9 του Ν. 1039/1980 ορίηεται ότι : «Υποκατάςταςισ
εισ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.
1. Η επιχείρθςισ άμα τθ ςυςτάςει τθσ υποκακίςταται αυτοδικαίωσ
και άνεχ ετζρασ διατυπώςεωσ εισ άπαντα εν γζνει τα δικαιώματα
και υποχρεώςεισ των ςυμμετεχόντων εισ ταφτθν Διμων και
Κοινοτιτων ι του υνδζςμου και των παρ` αυτοίσ οργανιςμών
υδρεφςεωσ - αποχετεφςεωσ, τασ αναφερομζνασ εισ τθν φδρευςιν και
αποχζτευςιν.
2. Αι εκκρεμείσ δίκαι ςυνεχίηονται υπό και κατά τθσ επιχειριςεωσ
άνεχ άλλθσ διατυπώςεωσ, μθ επερχομζνθσ εκ τθσ ωσ άνω διαδοχισ
βιαίασ διακοπισ τοφτων.
3.

Επιμελεία

του

Διοικθτικοφ

Συμβουλίου

τθσ

επίχειριςεωσ

ενεργείται απογραφι τθσ περιουςίασ περί τισ διατάξεισ του άρκρου 8
εντόσ 6μινου από τθσ ςυςτάςεϊσ τθσ προσ τον ςκοπόν κακοριςμοφ
του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθσ επιχειριςεωσ. Απόςπαςμα τθσ
εκκζςεωσ απογραφισ περιζχον περιγραφιν των αποκτωμζνων υπό τθσ
Επιχειριςεωσ,
ακινιτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μετά τθσ υπό του άρκρου 9
του Β.Δ. 598/1963, ωσ τροποποιθκζν ιςχφει ςιμερον, προβλεπομζνθσ
περιλιψεωσ, κεωρθμζνον υπό του (Νομάρχου) μεταγράφεται ατελϊσ
εισ τα οικεία βιβλία μεταγραφϊν του αρμοδίου Υποκθκοφυλακείου.
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4. Από τθσ ςυςτάςεωσ τθσ επιχειριςεωσ οι ςυμμετζχοντεσ εισ τθν
επιχείρθςιν Διμοι και Κοινότθτεσ, ωσ και Σφνδεςμοι ςτεροφνται του
δικαιϊματοσ

επιβολισ τελϊν και δικαιωμάτων υδρεφςεωσ και

αποχετεφςεωσ».

Σφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ ελιφκθ από το Διμο … θ υπ’ αρικμ.
43/2011 απόφαςι του περί Τροποποίθςθσ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ τθσ
ενιαίασ επιχείρθςθσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, άρδευςθσ με τθν
επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Διμου …»
και διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.Α. θ οποία ενεκρίκθ δια τθσ υπ’ αρικμ.
210/2011 απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
Στο υπ’ αρικμ. 4.2 εδάφιο τθσ υπ’ αρικμ. 43/2011 απόφαςθσ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου .. ορίηεται ότι: «Τα περιουςιακά ςτοιχεία
τθσ επιχείρθςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 109 του Ν. 3852/2010
περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν επιχείρθςθ που προκφπτει, θ οποία
υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιώματα και τισ
υποχρεώςεισ

των

ςυγχωνευόμενων

επιχειριςεων.

Συγχρόνωσ

ςφμφωνα με τθν § 1 του άρκρου 9 του Ν. 1069/80 θ Επιχείρθςθ
υποκακίςταται αυτοδίκαια και χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ ςε όλα
τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των ςυμμετεχόντων Διμων και
Κοινοτιτων ι των ςυνδζςμων και των οργανιςμών φδρευςθσαποχζτευςθσ που αναφζρονται ςτθν φδρευςθ και αποχζτευςθ…»
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ

Από το νομοκετικό πλαίςιο το οποίο προεξετζκθ ςε ςυνδυαςμό με τθν
ανωτζρω υπ’ αρικμ. 43/2011 απόφαςθ περί τροποποίθςθσ του
καταςτατικοφ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (θ οποία ζχει εγκρικεί νομίμωσ από τον
αρμόδιο Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ουδζν μασ
ζχει γνωςτοποιθκεί περί ακυρώςεωσ/ανακλιςεωσ τθσ ςχετικισ
αποφάςεωσ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ)
προκφπτει ότι θ τελευταία ζχει καταςτακεί κακολικόσ διάδοχοσ των
ςυγχωνευόμενων φορζων παροχισ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ και ωσ εκ
τοφτου ζχει υποκαταςτακεί ςε όλα τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ
των ςχετικών υπθρεςιών των Διμων, τυχόν ςυγχωνευόμενων
Συνδζςμων φδρευςθσ-αποχζτευςθσ κακώσ και τυχόν ςυγχωνευόμενων
Δ.Ε.Υ.Α.

υνεπώσ

η

Δ.Ε.Τ.Α.

είναι

υποχρεωμζνη

να

καταβάλει

τα

επιδικαςθζντα ποςά, δια τησ υπ’ αριθμ. 3/2013 αμετάκλητησ
απόφαςησ

του

Πολυμελοφσ

Πρωτοδικείου

Ζακφνθου,

ςτουσ

υπαλλήλουσ του τζωσ υνδζςμου Υδρευςησ Αποχζτευςησ Δήμων
Νομοφ ….

Ακινα, 13.2.2014
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

8

