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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

Επί του τεκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. … προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ με
αρ.εισ. 2477/17-10-2018:
ΘΕΜΑ: «Παρακαλϊ όπωσ γνωμοδοτιςετε ςχετικά με το αν μία
Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να παραχωριςει το ςφνολο των εργαςιϊν λειτουργίασ
των δικτφων, δεξαμενϊν, αντλιοςταςίων τθσ κακϊσ και τθν επιςκευι
και ςυντιρθςι τουσ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ. Προσ γνϊςθ ςασ, ςασ
αποςτζλλουμε τθ μελζτθ με τουσ όρουσ που μασ ζχουν παραδϊςει
προσ ζγκριςθ και υλοποίθςθ».
κατά τθ γνϊμθ μασ προςικει θ εξισ απάντθςθ:

******

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΠΣΙΚΟ
Ζχοντασ υπόψιν:
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1. Το ά. 1 του ν.1069/1980 ςφμφωνα με το οποίο «3. Οι Δ.Ε.Υ.Α.
εντόσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, είναι υπεφκυνεσ για:
Α) τθν παραγωγι και διανομι ςτουσ καταναλωτζσ του
προϊόντοσ που καλείται «νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ»,
όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία
Β) τθ ςυλλογι λυμάτων από τουσ εγκεκριμζνουσ καταναλωτζσ
του οικείου ι των οικείων Διμων και τθν παραγωγι του
προϊόντοσ που καλείται ‘επεξεργαςμζνα αςτικά λφματα,
κατάλλθλα για αςφαλι διάκεςθ ςτο περιβάλλον», όπωσ αυτό
ορίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία
Γ) τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ
και λειτουργία των ζργων υδρολθψίασ, ζργων επεξεργαςίασ
νεροφ, δικτφων μεταφοράσ νεροφ, δικτφων διανομισ φδρευςθσ,
δικτφων αποχζτευςθσ ακάκαρτων και ομβρίων υδάτων,
μονάδων επεξεργαςίασ νεροφ, δικτφων μεταφοράσ νεροφ,
δικτφων διανομισ φδρευςθσ, δικτφων αποχζτευςθσ ακάκαρτων
και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργαςίασ αςτικϊν υγρϊν
αποβλιτων, διατάξεων διάκεςθσ του προϊόντοσ τθσ περ. β’,
κακϊσ

και

μονάδων

επεξεργαςίασ

και

διάκεςθσ

του

υπολείμματοσ των ανωτζρω διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ τθσ
περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.

Οι

Δ.Ε.Υ.Α.

ςυνιςτϊνται,

φςτερα

από

ςφνταξθ

οικονομικοτεχνικισ μελζτθσ, με απόφαςθ του οικείου ι των
οικείων Δθμοτικϊν Συμβουλίων, με τθν οποία ορίηεται θ
επωνυμία, θ ζδρα, οι λόγοι που δικαιολογοφν τθ ςφςταςι τουσ,
τα περιουςιακά ςτοιχεία που παραχωροφνται ςε αυτζσ, ο
τρόποσ εκμετάλλευςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, των ζργων
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και των υπθρεςιϊν τουσ και των εςόδων από αυτι, κακϊσ και θ
περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ. Η απόφαςθ για τθ ςφςταςθ Δ.Ε.Υ.Α.
εγκρίνεται με πράξθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

2. Το ά. 8 του ν.1069/1980 «1. Εισ τθν περιουςίαν τθσ επιχειριςεωσ
ανικουν τα επί τθ βάςει των εγκεκριμζνων ι εγκρικθςομζνων
μελετϊν εκτελεςκζντα ι εκτελεςκθςόμενα ζργα υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ των περιοχϊν αρμοδιότθτοσ τθσ επιχειριςεωσ,
άπαςαι οι υπάρχουςαι υπόνομοι και εγκαταςτάςεισ υδρεφςεωσ
και αποχετεφςεωσ ακακάρτων ι ομβρίων υδάτων, ωσ επίςθσ
και άπαςαι αι εκβάλλουςαι αμζςωσ ι εμμζςωσ εισ τον δίκτυον
υπόνομοι ι ανοικτοί αγωγοί, και αι μονάδεσ επεξεργαςίασ
ποςίμου φδατοσ και υγρϊν αποβλιτων(…)».

3. Το ά. 22 του ν.1069/1980 «1. Τα ζργα και οι προμικειεσ για τθν
καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εκτελοφνται από τθν επιχείρθςθ. Για
τον τρόπο εκτζλεςθσ των ζργων και διενζργειασ των προμθκειϊν,
αποφαςίηει το Δ.Σ. τθσ επιχείρθςθσ(…)».

4. Το ά. 23 του ν.1069/1980 «3. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ που εγκρίνεται από το δθμοτικό ι
κοινοτικό ςυμβοφλιο του διμου ι κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει
θ επιχείρθςθ κακορίηονται όλα τα ςχετικά με τθ λειτουργία του
δικτφου υδρεφςεωσ και ιδίωσ ο τρόποσ κακοριςμοφ κάκε φορά
τθσ τιμισ του φδατοσ, τθσ διανομισ αυτοφ, τα ςχετικά με τθ
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διαδικαςία ςφνδεςθσ με το δίκτυο υδρεφςεωσ, τθ διακοπι των
ςυνδζςεων,

τθν

εγγφθςθ

χριςεωσ

υδρομετρθτϊν,

τισ

διακλαδϊςεισ του δικτφου, τα υπόχρεα για ςφνδεςθ ακίνθτα, οι
υπόχρεοι καταβολισ των τελϊν υδρεφςεωσ πάςθσ φφςεωσ και
οι υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ από αυτά
κυρϊςεισ και γενικά κάκε λεπτομζρεια για τθ λειτουργία,
ςυντιρθςθ και εκμετάλλευςθ των ζργων φδρευςθσ τθσ
επιχείρθςθσ. (…)».

5. Το ά. 28 του ν/1069/1980 «1. Θ αςτυνόμευςισ των ςυςτθμάτων
υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ τθσ επιχειριςεωσ ωσ και θ, κατά
τασ

διατάξεισ

του

από

18/21.3.1924

Δ/τοσ

‘’περί

κωδικοποιιςεωσ του ν.2853 κλπ.’’ αςτυνόμευςισ δθμοςίων
υδάτων εισ τθν περιοχιν ταφτθν, ανατίκεται εισ τουσ τεχνικοφσ
υπαλλιλουσ τθσ επιχειριςεωσ, και εν ελλείψει εφαρμόηονται αι
εκάςτοτε ιςχφουςαι διατάξεισ περί αςτυνομεφςεωσ των
δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ζργων (…)».

6. Το ά. 966 ΑΚ «Πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ είναι τα κοινά ςε
όλουσ, τα κοινόχρθςτα και τα προοριςμζνα για τθν εξυπθρζτθςθ
δθμόςιων, δθμοτικϊν, κοινοτικϊν ι κρθςκευτικϊν ςκοπϊν» και
τθν ερμθνεία του άρκρου αυτοφ κατά τθν οποία τα πράγματα
εκτόσ ςυναλλαγισ, για τα οποία γίνεται λόγοσ ςτθν υπόψθ
διάταξθ, είναι εκείνα, τα οποία αν και καλφπτουν ανάγκεσ του
ανκρϊπου, εκπλθρϊνουν τον προοριςμό τουσ, χωρίσ να είναι
δεκτικά ατομικισ εξουςίαςθσ και αντικείμενα ςυναλλαγισ. Ζτςι
αυτά δεν μποροφν να είναι αντικείμενο εμπραγμάτων ςχζςεων,
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είτε μποροφν αλλά υπό διάφορουσ περιοριςμοφσ. Θ ρυκμιςτικι
επζμβαςθ με απαγορευτικοφσ ι περιοριςτικοφσ κανόνεσ είναι γι’
αυτά ζντονθ και τοφτο για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ που
τθν επιτάςςουν και ςυνιςτοφν τθ δικαιολογία τθσ. Ο όροσ
«πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ» ζχει κακιερωκεί υπό τθν ζννοια
των πραγμάτων που κατά κανόνα, δεν είναι δεκτικά ςυναλλαγϊν,
όχι όμωσ και όλων των ζννομων ςχζςεων, εφόςον πρόκειται για
ςχζςεισ που δεν είναι αςυμβίβαςτεσ με τον προοριςμό τθσ. Σα
πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ τα οποία ζχουν ταχκεί ςτθν
εξυπθρζτθςθ δθμόςιου ςκοποφ, ςυνιςτοφν δθμόςια πράγματα
(π.χ. δρόμοι, πλατείεσ, νοςοκομεία, πανεπιςτιμια κλπ.).
Δθμόςια πράγματα κεωροφνται τα κοινόχρθςτα και τα
προοριςμζνα ςε εξυπθρζτθςθ δθμόςιων ςκοπϊν. τα δθμόςια
πράγματα πρζπει να εντάςςονται και τα κοινά ςε όλουσ.
Θ δθμόςια κτιςθ (ι περιουςία) περιλαμβάνει τα δθμόςια
πράγματα ι αντίκετα, τα δθμόςια πράγματα ςυνκζτουν τθ
δθμόςια κτιςθ.
Σα χαρακτθριςτικά τθσ δθμόςιασ περιουςίασ είναι τα κάτωκι:
Α) Θ δθμόςια περιουςία (κτιςθ) είναι ανεπίδεκτθ ιδιωτικισ
κυριότθτασ
Β) Θ δθμόςια περιουςία είναι ανεπίδεκτθ εμπράγματων
δικαιωμάτων,

γιατί

λόγω

του

προοριςμοφ

τθσ

είναι

αςυμβίβαςτθ με τθ ςφςταςθ αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων υπζρ
τρίτων.
Γ) Θ επιμζλεια-ευκφνθ των δθμοςίων πραγμάτων ανικει μόνο
ςε δθμόςια νομικά πρόςωπα.
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Δ) Θ δθμόςια περιουςία είναι αναπαλλοτρίωτθ. Δυνατι όμωσ
είναι θ μεταβίβαςθ δθμόςιου πράγματοσ από δθμόςιο νομικό
πρόςωπο ςε άλλο δθμόςιο νομικό πρόςωπο (π.χ. 4 ν.1475/50).
Ε) Θ δθμόςια κτιςθ είναι ανεπίδεκτθ ιδιωτικϊν ςυναλλαγϊν.
Σ) Σα δθμόςια πράγματα δεν υπόκεινται ςε παραγραφι, ςε
χρθςικτθςία (1054ΑΚ).
Η) Θ δθμόςια περιουςία είναι ακατάςχετθ.
Θ) Δεν αποτελεί αντικείμενο αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ
Θ) είναι ανεπίδεκτθ καταρχιν εκμετάλλευςθσ.

Τα εκτόσ ςυναλλαγισ πράγματα κατά τθν υπόψθ διάταξθ,
διακρίνονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: τα κοινά ςε όλουσ, τα
κοινόχρθςτα, τα προοριςμζνα ςε εξυπθρζτθςθ δθμόςιου,
δθμοτικοφ και κοινοτικοφ ςκοποφ (δθλαδι τα πράγματα ειδικισ
χριςθσ) και τα πράγματα κρθςκευτικϊν ςκοπϊν. Όλα αυτά
ςυνκζτουν τθ δθμόςια περιουςία. Κοινόσ λόγοσ όλων είναι θ
αφθρθμζνθ εξαςφάλιςθ του ςυμφζροντοσ που εξυπθρετείται με
αυτι

όλων,

δθλαδι

θ

εξυπθρζτθςθ

κοινοφ

ι

γενικοφ

ςυμφζροντοσ με τθν άμεςθ διάκεςθ του κοινοφ θ με τθ κζςθ τουσ
ςτθν εξυπθρζτθςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν.
Κατά τθν υπόψθ διάταξθ εκτόσ ςυναλλαγισ είναι και τα
πράγματα που προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ δθμόςιων,
δθμοτικϊν, κοινοτικϊν ι κρθςκευτικϊν ςκοπϊν. Πρόκειται για
πράγματα ειδικισ χριςθσ, δθλαδι αποκλειςτικά για τθν
εξυπθρζτθςθ λειτουργίασ μιασ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Σα
πράγματα

που

εντάςςονται

ςτθν

κατθγορία

αυτι

διαφοροποιοφνται από τα κοινόχρθςτα, γιατί δεν είναι δυνατι
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θ χρθςιμοποίθςι τουσ από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Σο δθμόςιο
ςυμφζρον που υπθρετοφν αυτά τα πράγματα δεν ςυνίςτανται
ςτθν κοινι χριςθ, αλλά ςτθν επιδίωξθ άλλων ειδικϊν δθμοςίων
ςκοπϊν. Αυτά δεν ζχουν ωσ προοριςμό τθν κοινι χριςθ τουσ
από το κοινό, αλλά ςυνιςτοφν το μζςο για να τεκεί ςε κίνθςθ θ
εξυπθρζτθςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Αυτά είναι πάντοτε
ανκρϊπινα καταςκευάςματα, προςαρμοςμζνα ειδικά ςτθν
υπθρεςία

του

δθμόςιου

ςκοποφ,

καταςκευάηονται

και

χρθςιμοποιοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςκοπϊν. Θ
χριςθ τουσ υπόκειται ςε περιοριςμοφσ. Είναι κινθτά ι ακίνθτα
και δεν νοείται ς’ αυτά παραχϊρθςθ ιδιαίτερων δικαιωμάτων,
όπωσ αντίκετα, ςτα κοινόχρθςτα.
Σα πράγματα ειδικισ χριςθσ διαιροφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ:
Α) Σα μζςα παροχισ διοίκθςθσ (π.χ. νοςοκομείο, ςχολεία,
πανεπιςτιμια, μουςεία κλπ.).
Β) Σα μζςα εςωτερικισ και εξωτερικισ αςφάλειασ, αυτά δθλαδι
που ςυνκζτουν τθ ςτρατιωτικι δθμόςια κτιςθ (ςτρατόπεδα,
αεροδρόμια, ςτρατϊνεσ, πλοία, αεροπλάνα, όπλα κ.ά.)
Γ) Σα μζςα ςτζγαςθσ και λειτουργίασ δθμοςίων υπθρεςιϊν
(γιπεδα, κτίρια κ.ά.).
Πράγμα για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοτικοφ ςκοποφ κεωρείται και
θ διοικθτικι περιουςία του Δθμοςίου. (Ερμθνεία ΑΚ , Βαςίλθσ
Αντ. Βακρακοκοίλθσ, Ακινα 2007, ςελ. 79-98).
7. Τθν υπ’ αρικ. 849/2018 απόφαςθ του ΙV Τμιματοσ του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου με τθν οποία απερρίφκθ θ αίτθςθ
ανάκλθςθσ κατά τθσ πράξθσ υπ’ αρικ. 95/2018 του Η’ Κλιμακίου
του ΕλΣυν. Απόςπαςμα τθσ ωσ άνω απόφαςθσ παρακζτω κάτωκι:
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«Το

μεταβιβαηόμενο

με

τθν

επίμαχθ

ςφμβαςθ

δίκτυο

τθλεκζρμανςθσ (ιτοι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ,
αγωγοί, δίκτυα, αντλιοςτάςια, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται
ςτο από 20.12.2013 πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ)
ςυνιςτά πράγμα που από τθ φφςθ του εξυπθρετεί, αμζςωσ και
ευκζωσ, δθμόςιο ςκοπό τθσ παροχικισ διοίκθςθσ, ιτοι τθ
λειτουργία δθμόςιασ υπθρεςίασ με τθ ςυλλογι, παραγωγι και
διανομι κερμικισ ενζργειασ για τθ κζρμανςθ χϊρων και τθν
παραςκευι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ για τουσ οικιςμοφσ τθσ ΗΕΠ …
Συνεπϊσ, το δίκτυο τθλεκζρμανςθσ, ωσ πράγμα και ειδικότερα
ενιαίο λειτουργικό ςφνολο κινθτϊν και ακινιτων, προοριςμζνο
να εξυπθρετεί ειδικό δθμοςιολογικό ςκοπό, αποτελεί πράγμα
ειδικισ χριςθσ, παρακολοφκθμα τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ προσ
κεραπείασ τθσ οποίασ προορίηεται και δεν είναι καταρχιν
δεκτικό ςυναλλαγισ (άρκρο 966 ΑΚ), δφναται όμωσ να
μεταβιβαςτεί από ζνα δθμόςιο νομικό πρόςωπο ςε άλλο
δθμόςιο νομικό πρόςωπο, εφόςον με τθ μεταβίβαςθ αυτι δεν
παραβλάπτεται ο υπθρετοφμενοσ από αυτό δθμόςιοσ ςκοπόσ».
8. Το ά. 14 παρ. 1 δ του ν.4270/2014 ςφμφωνα με το οποίο «1. Για
τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, οι κάτωκι όροι ζχουν τθν
ακόλουκθ ζννοια:
α. Δθμόςιοσ τομζασ: περιλαμβάνει τθ Γενικι Κυβζρνθςθ, τα
εκτόσ αυτισ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ΝΠΔΔ), κακϊσ
και τισ εκτόσ αυτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του
Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν
εξαιρεκεί

από

τθν

εφαρμογι

του.

β. Γενικι Κυβζρνθςθ: περιλαμβάνει τρία υποςφνολα, εφεξισ
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αποκαλοφμενα υποτομείσ: τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) και των Οργανιςμϊν
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ), ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τα
κριτιρια του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Λογαριαςμϊν (ΕΣΟΛ). Οι
φορείσ εκτόσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, που περιλαμβάνονται ςτουσ
υποτομείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (εφεξισ «λοιποί φορείσ τθσ
Γενικισ Κυβζρνθςθσ»), προςδιορίηονται, ανά υποτομζα, από το
Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που τθρείται με ευκφνθ
τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ και αποτελοφν ξεχωριςτά νομικά
πρόςωπα που εποπτεφονται από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ
ι από ΟΤΑ. (…)
δ. Υποτομζασ ΟΤΑ: περιλαμβάνει: (αα) τουσ ΟΤΑ, οι οποίοι
αποτελοφνται από τουσ Διμουσ (OTA A' βακμοφ) και τισ
Περιφζρειεσ (OTA B' βακμοφ) και (ββ) τα νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου που
ανικουν, ελζγχονται ι χρθματοδοτοφνται από τουσ ΟΤΑ».
9.

Το γεγονόσ ότι:

Οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ που ςυςτινονται από τουσ διμουσ για να
αςκιςουν πάςθσ φφςεωσ δραςτθριότθτα ςχετικά με τθν φδρευςθ
και τθν αποχζτευςθ (άρκ.1 του Ν 1069/1982), τισ μονάδεσ
επεξεργαςίασ λυμάτων και αποβλιτων (παρ. 2, άρκ. 1 του Ν
1069/1982) και άλλεσ κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ (παρ.1, άρκ 2 του
Ν 1069/1982), αποτελοφν κοινωφελείσ επιχειριςεισ τόςο κατά τον
χαρακτθριςμό τουσ από τον νόμο (άρκ.1 παρ.1 του Ν 1069/1982,
περ.α παρ.1 άρκ 252 και παρ.1 άρκ. 254 του Ν 3463/2006), όςο και
κατά τον προοριςμό τουσ, ενϊ διζπονται ωσ προσ τθν διοίκθςθ,
οργάνωςθ, εκτζλεςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ των ζργων τθσ
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αρμοδιότθτόσ τουσ κακϊσ και τισ πθγζσ τθσ χρθματοδοτιςεϊσ τουσ
(μεταξφ των οποίων και τα τζλθ) από τισ διατάξεισ του Ν 1069/1982,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων του
Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ (άρκ.254-264 Ν 3463/2006) κατά
τθν ρθτι πρόβλεψθ του νόμου αυτοφ (άρκ 1, παρ. 1 τελευταίο
εδάφιο Ν 1069/1982).

Όταν θ επιχείρθςθ ιδρφεται από ζναν Διμο διοικείται από Διοικθτικό
Συμβοφλιο του οποίου τα μζλθ, ο Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ ορίηονται
μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από το δθμοτικό ςυμβοφλιο (παρ. 1
άρκ 255 Ν 3463/2006) ζνα δε από τα μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου
που ορίηονται ωσ μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ
προζρχεται από τθ μειοψθφία του οικείου Διμου (παρ. 1 του αρκ.3 του
Ν 1069/1982 και παρ.1 του άρκ 255 του Ν 3463/2006). Επίςθσ
εγκρίνονται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο του διμου ςτον οποίο ανικει θ
επιχείρθςθ οι αποφάςεισ του διοικθτικοφ τουσ ςυμβουλίου που
αφοροφν α) ςτον κανονιςμό με τον οποίο κακορίηονται τα τθσ
λειτουργίασ του δικτφου αποχετεφςεωσ, β) ςε όλα τα ςχετικά με τθ
λειτουργία του δικτφου υδρεφςεωσ, γ) ςτα χωριςτά τιμολόγια για τθν
υπθρεςία υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ, δ) ςτο ποςοςτό κατά το οποίο
τα τζλθ κα υπερβαίνουν τισ δαπάνεσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και ε)
ςτθν διαφοροποίθςθ των ειςπραττομζνων τελϊν από τισ επιχειριςεισ
(παρ.1 και 3 του άρκ.23, παρ.1 και 2 άρκ 25, άρκ. 26 του Ν 1069/1982).

Περαιτζρω, το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει α) για τθν επζκταςθ
τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ ςυνιςτϊμενθσ επιχείρθςθσ θ οποία
εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ (παρ. 2,
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άρκ. 2 του Ν 1069/1982) β) για τθν διεφρυνςθ του ςκοποφ των
επιχειριςεων (παρ. 1, άρκ. 2 Ν 1069/1982) και τζλοσ ο Οργανιςμόσ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ εγκρίνεται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν μετά
από γνϊμθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου (παρ.1, άρκ. 7 Ν
1069/1982).

Από τα παραπάνω, και ςφμφωνα με πάγια νομολογία, κακίςταται
ςαφζσ ότι μόνον κατά πλάςμα του νόμου οι ωσ άνω επιχειριςεισ
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, ενϊ κατϋουςίαν δεν
πρόκειται για αυτόνομα νομικά πρόςωπα, όπωσ αρμόηει ςτα
ιδιωτικοφ δικαίου, αλλά για ετεροκακοριηόμενα νομικά πρόςωπα, τα
οποία, ωσ αρμόηει ςτθν φφςθ, ςτθν αποςτολι και ςτθν νομοκετθμζνθ
λειτουργία και διοίκθςι τουσ, τελοφν ςε κακεςτϊσ ζντονθσ
εξαρτιςεωσ από τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Διμων
και των Περιφερειϊν (αλλά και του δθμοςίου) ςτα οποία υπάγονται.
Αυτοί ιταν και οι λόγοι που οδιγθςαν τον νομοκζτθ να ορίςει ότι οι
δθμοτικζσ αυτζσ επιχειριςεισ αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου, κακότι ςτθν πραγματικότθτα δεν πρόκειται για τζτοια, αλλά
για αποκεντρωμζνεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, απαραίτθτεσ για τθν
άςκθςθ των τοπικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ, δθλαδι για
υπθρεςίεσ νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου. υνεπϊσ πρόκειται
για νομικά πρόςωπα διφυοφσ χαρακτιρα (δθμοςίου και ιδιωτικοφ
δικαίου) κακότι εκτόσ των προαναφερκζντων τουσ απονζμονται από
το δίκαιο που τα διζπει και αρμοδιότθτεσ που προςιδιάηουν ςε
δθμόςια αρχι και φορζα δθμόςιασ εξουςίασ, όπωσ τθσ κθρφξεωσ
αναγκαςτικισ απαλλοτριϊςεωσ (παρ. 1, αρκ. 24 Ν. 1069/1980),
ςυςτάςεωσ αναγκαςτικϊσ δουλείασ (παρ. 1, αρκ. 24 Ν. 1069/1980)
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επιβολισ τελϊν (άρκ. 11 Ν. 1069/1980), κεςπίηεται δε απειλι
ποινικϊν κυρϊςεων για παράβαςθ των κανονιςμϊν τουσ (άρκ. 27 του
Ν 1069/1980), με αποτζλεςμα όταν τα ιδιαίτερα αυτά νομικά
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, αςκοφν τισ ωσ άνω αρμοδιότθτεσ να
ενεργοφν ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (τΕ Ολ. 108/1991,
τΕ

1809/2003,

112/2012

Ειρ.

Χρυςοφπολθσ),

δθλαδι

ωσ

αποκεντρωμζνεσ κακ’ φλθν δθμόςιεσ, και εν προκειμζνω δθμοτικζσ,
υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα πρζπει κατά τθν λειτουργία τουσ ωσ
δθμοςίου δικαίου να διζπονται και από το δίκαιο των νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου.

10. Τισ υπ’ αρικ. 65/2011, 165/2011 αποφάςεισ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου ….. (ςχετ. 1) οι οποίεσ δθμοςιεφκθκαν ςτο ΦΕΚ Β’
1397/16-06-2011 περί ςυγχϊνευςθσ δθμοτικϊν επιχειριςεων
φδρευςθσ αποχζτευςθσ Διμου … ςε μία Επιχείρθςθ με τθν
επωνυμία

«Δθμοτικι

Επιχείρθςθ

Φδρευςθσ

Αποχζτευςθσ

Διμου…» ςφμφωνα με τισ οποίεσ :
Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου … διζπεται
ωσ προσ τθ διοίκθςθ, οργάνωςθ, εκτζλεςθ, λειτουργία,
ςυντιρθςθ των ζργων αρμοδιότθτάσ τθσ, κακϊσ και των πθγϊν
χρθματοδότθςισ τθσ, από τισ διατάξεισ του ν.1069/1980, όπωσ
ιςχφει. Για τα λοιπά κζματα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ
του Δθμοτικοφ Κϊδικα, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.(…)
κοπόσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. είναι θ άςκθςθ των πάςθσ φφςεωσ
δραςτθριοτιτων

του

κυκλϊματοσ

φδρευςθσ,

άρδευςθσ,

αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων του Διμου ...
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Αντικείμενο

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

είναι

θ

άςκθςθ

όλων

των

αρμοδιοτιτων που φοροφν ςτο ςχεδιαςμό, μελζτθ, καταςκευι,
ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ και λειτουργία των
δικτφων και των πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεων, φδρευςθσ,
άρδευςθσ, αποχζτευςθσ όμβριων και ακακάρτων, επεξεργαςίασ
λυμάτων και επαναχρθςιμοποίθςισ τουσ και επεξεργαςίασ και
αξιοποίθςθσ ιλφοσ. Στο αντικείμενό τθσ περιλαμβάνεται επίςθσ
κάκε άλλθ ςχετικι με το αντικείμενό τθσ δραςτθριότθτα, που
νόμιμα κα τθσ ανατεκεί, από το διμο, τθν περιφερειακι
αυτοδιοίκθςθ, το δθμόςιο αλλά και από φυςικά ι νομικά
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου. (…) Σα κινθτά και ακίνθτα
περιουςιακά ςτοιχεία των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων και
υπθρεςιϊν φδρευςθσ τα οποία ςυνκζτουν το όλο κφκλωμα
φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων
τουσ

(δίκτυα,

αντλιοςτάςια,

εγκαταςτάςεισ,

ακίνθτα,

εξοπλιςμόσ κλπ.).(…) Θ εκμετάλλευςθ των ζργων και υπθρεςιϊν
τθσ επιχείρθςθσ ενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
ν.1069/1980 και τουσ κανονιςμοφσ που κα ςυνταχκοφν
ςφμφωνα με το νόμο».
11. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (ςχετ. 2)
ςφμφωνα με τον οποίο ςτισ αρμοδιότθτεσ του Γραφείου
Λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφου φδρευςθσ είναι θ:
Α) Μζριμνα για τθ διανομι του νεροφ επί 24ϊρου βάςθσ και τθν
εφαρμογι των προγραμμάτων διανομισ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ
λειψυδρίασ, ι ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων ι προγραμματιςμζνων
για διάφορουσ λόγουσ διακοπϊν τθσ υδροδότθςθσ. Ενθμζρωςθ
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του Γραφείου Δθμοςίων Σχζςεων για τισ ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο
των παραπάνω περιπτϊςεων.
Β) Μζριμνα για τθν ςυντιρθςθ, επζκταςθ και επιςκευι του
εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ, για τθν εξαςφάλιςθ και
βελτίωςθ τθσ φδρευςθσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ.
Γ) Μζριμνα για τθν δθμοπράτθςθ και εγκατάςταςθ των αγωγϊν
εςωτερικοφ δικτφου διανομισ, βάςει μελετϊν που ςυντάςςονται
από το Τμιμα Μελετϊν, ςτο οποίο χορθγοφν ζγκαιρα τα
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ςφνταξθ αυτϊν.
Δ) Μζριμνα για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ για το
κοινό, ςε ςθμεία τεχνικϊν ζργων που δεν ζχουν αποπερατωκεί
οι εργαςίεσ από τα ςυνεργεία. Οι εργαςίεσ με τισ οποίεσ
απαςχολοφνται τα ςυνεργεία αυτά και οι διαδικαςίεσ που
τθροφνται είναι οι ακόλουκεσ:
-Ανεφρεςθ και επιςκευι εμφανϊν ι αφανϊν διαρροϊν ςτο
δίκτυο.
-Διαδικαςία αποηθμιϊςεωσ ςε περίπτωςθ προκλιςεων ηθμιϊν ςε
κινθτζσ και ακίνθτεσ περιουςίεσ τρίτων από διαρροι του δικτφου.
-Υδροδότθςθ βιοτεχνιϊν, βιομθχανιϊν και οικιςμϊν εκτόσ
περιοχισ ευκφνθσ.
-Μετατοπίςεισ αγωγϊν φδρρευςθσ.
-Λακρουδρολθψίεσ
-Σφνταξθ μελζτθσ και επίβλεψθ εργολαβίασ μικρϊν ζργων
-Ενθμζρωςθ ςχεδίων με τισ επεκτάςεισ και τροποποιιςεισ του
δικτφου
-Κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν πινάκων δραςτθριότθτασ με μθνιαία
δελτία εργαςιϊν. (ά. 19 του ΟΕΤ)
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Το Γραφείο Εξωτερικϊν Υδραγωγείων και Δεξαμενϊν μεριμνά για
τθν

ομαλι

λειτουργία

των

εξωτερικϊν

υδραγωγείων,

υδρολθψιϊν και θ επζκταςθ αυτϊν (…) (ά. 20 του ΟΕΤ)
Το Γραφείο Συνδζςεων Δικτφου Φδρευςθσ είναι υπεφκυνο για τθ
διαδικαςία ςυνδζςεων και ειδικότερα για:
1. Συνδζςεισ με το δίκτυο φδρευςθσ
2. Αντικαταςτάςεισ,

επαναςυνδζςεισ,

διακλαδϊςεισ

και

μετατοπίςεισ αγωγϊν φδρευςθσ
3. Παρακολοφκθςθ καλισ λειτουργίασ αυτϊν με τακτικοφσ
περιοδικοφσ ελζγχουσ
4. Ενθμζρωςθ βιβλίου μθτρϊου ςχετικοφ με τισ ςυνδζςεισ των
δικτφων φδρευςθσ. (ά. 21 του ΟΕΤ)
(…)

Στισ αρμοδιότθτεσ του Γραφείου Καταγραφισ-Καταμζτρθςθσ
Κατανάλωςθσ και Ελζγχου είναι θ βεβαίωςθ κατανάλωςθσ
και ο ζλεγχοσ των υδρομζτρων, θ επαλικευςθ ενδείξεων
υδρομζτρων, ο ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτϊν. Συγχρόνωσ είναι
υπεφκυνο για τθν:
1. Περιοδικι λιψθ ενδείξεων υδρομζτρων.
2. Συμπλιρωςθ βιβλίων διαδρομϊν.
3. Τιρθςθ βιβλίου –αρχείου υδρολθψιϊν που βρίςκονται
ενεργά ι ακυρϊκθκαν.
4. Επαλικευςθ

μθ

φυςιολογικϊν

ενδείξεων

υδρομζτρων (υπερβολικζσ ενδείξεισ)
5. Ζλεγχοσ λειτουργίασ υδρομζτρων (μετά από αίτθςθ)
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των

6. Επιςκευι

υδρομζτρων,

ζλεγχοσ

ευαιςκθςίασ

και

ςφάλματοσ, υδραυλικι δοκιμι, ζγκαιρθ γνωςτοποίθςθ
των αναγκϊν ςε ανταλλακτικά.
7. Μζριμνα αρχειοκζτθςθσ μθτρϊου υδρομζτρων.
8. Διανομι αποδείξεων λογαριαςμϊν
9. Ζλεγχοσ εγκατάςταςθσ υδρομζτρων.
10. Μζριμνα για διακοπζσ ι επαναςυνδζςεισ υδροδότθςθσ
καταναλωτϊν (άρκρο 46 ΟΕΤ)

Το Γραφείο Ζκδοςθσ και Βεβαίωςθσ Λογαριαςμϊν είναι
υπεφκυνο για τθν βεβαίωςθ κατανάλωςθσ και ζκδοςθ
λογαριαςμϊν, τθν παρακολοφκθςθ εξόφλθςθσ των
λογαριαςμϊν

των

καταναλωτϊν,

τθν

ενθμζρωςθ

μθτρϊου καταναλωτϊν (Ά. 47 ΟΕΤ)
(…)».
11.Το ά. 23 του Κανονιςμοφ Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (ςχετ. 3) ςτο οποίο
ορίηεται ρθτϊσ ότι «Οι εργαςίεσ για τθν τοποκζτθςθ νζασ παροχισ,
μεταφορά, ανφψωςθσ κλπ. γίνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ
Δ.Ε.Υ.Α., κατά τα ειδικότερα οριηόμενα από τα ςχετικά άρκρα του
παρόντοσ Κανονιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που θ Δ.Ε.Υ.Α. αδυνατεί να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ
εργαςίεσ μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ του ι μζρουσ αυτϊν ςε
τρίτουσ ι και ςτον υδρολιπτθ, που τισ εκτελεί ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. Ο ζλεγχοσ τθσ παροχισ, θ διάτρθςθ του κεντρικοφ αγωγοφ και
θ υδροδότθςθ γίνονται μόνο από τεχνικοφσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.».
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12.Τθν υπ’ αρικ. 51/2018 τεχνικι μελζτθ με τθν ςυνθμμζνθ ςυγγραφι
υποχρεϊςεων (ςχετ. 4) ςτο ά. 5 τθσ οποίασ αναφζρονται τα κάτωκι:
«Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του Αναδόχου
Το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν είναι: α) παρακολοφκθςθ
των γεωτριςεων. Πθγαδιϊν, πθγϊν β) θ παρακολοφκθςθ, εποπτεία
και επιςκευι των δικτφων τροφοδοςίασ, γ) ο κακαριςμόσ του νεροφ
και θ χλωρίωςθ του νεροφ, δ) ο δεξαμενιςμόσ ςτ) θ παρακολοφκθςθ
λειτουργίασ του δικτφου, η) οι μετριςεισ ςτισ καταναλϊςεισ και θ) θ
εποπτεία του δικτφου μετά των επιςκευϊν αυτοφ και αφορά ςτθν
παροχι προςδιοριςμζνων ποςοτιτων πόςιμου αρίςτθσ ποιότθτασ
νεροφ ςτο ςφνολο των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων του Διμου.
12. Σθν ανταποδοτικότθτα των τελϊν φδρευςθσ κακόςον:
Όπωσ ρθτά ορίηεται ςτο νόμο, τα τζλθ για τθν παροχι υπθρεςίασ
φδρευςθσ

(άρκρο 19 παρ. 2 π.δ. 24/9-20/10/1958 ,

παρ. 14 του

άρκρου 25 του ν. 1828/1989) ζχουν ανταποδοτικό χαρακτιρα.
Σε αντίκεςθ με το φόρο, που ωσ βάροσ γενικισ κυςίασ καταβάλλεται για
τθν κάλυψθ των κρατικϊν δαπανϊν χωρίσ να ςυναρτάται με αντίςτοιχθ
ειδικι αντιπαροχι εκ μζρουσ του κράτουσ, το ανταποδοτικό τζλοσ είναι
μονομερϊσ επιβαλλόμενθ χρθματικι υποχρζωςθ, θ καταβολι τθσ
οποίασ ςυνδζεται με τθν παροχι ειδικισ ωφζλειασ ςτον υπόχρεο,
δθλαδι τθν απόλαυςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι δθμοςίου πράγματοσ.
Επιπλζον, το ανταποδοτικό τζλοσ διζπεται από τθν αρχι τθσ
αντιςτοιχίασ μεταξφ υποχρζωςθσ και παροχισ, ςφμφωνα με τθν
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οποία πρζπει να υπάρχει αναλογία ανάμεςα ςτο κόςτοσ τθσ
παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και ςτο απαιτοφμενο τζλοσ. Τζλοσ, τα
κριτιρια κακοριςμοφ του φψουσ του επιβαλλόμενου τζλουσ πρζπει να
είναι ςυναφι προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και ικανά να οδθγιςουν
ςτθν επιβάρυνςθ του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ανάλογα με αυτζσ.
(τΕ 1991/2011, 607/2011, 1408/2008, 3990/2000, 2227/2000,
3699/1995, 2909/1988, 950/1981 κ.ά.).
Το φψοσ του τζλουσ πρζπει να είναι ανάλογο του κόςτουσ παροχισ τθσ
αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προςδιορίηεται
αντικειμενικά με κριτιριο το βακμό χριςεωσ τθσ υπθρεςίασ από κάκε
κατθγορία υποχρζων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 ςελ. 161).
Το ποςό του τζλουσ πρζπει να κακορίηεται ςε τζτοιο φψοσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ είςπραξθ εςόδων κατά βάςθ ανάλογων -και όχι
μεγαλφτερων- προσ τα αντίςτοιχα ζξοδα, χωρίσ πάντωσ να είναι
απαραίτθτθ θ απόλυτθ ιςοςκζλιςθ μεταξφ εςόδων και εξόδων (Εγκ. Υπ.
Εςωτ. 3012/7-4-1997, ΜΔΠρΑκ 3314/93, ΤρΔΠρΠειρ 2702/98).

ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Εξ όλων των ανωτζρω ςυνάγεται ότι:
Μεταβίβαςθ τθσ νομισ του δικτφου φδρευςθσ, των δεξαμενϊν και
αντλιοςταςίων και θ ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςε τρίτο εξωτερικό
ςυνεργάτθ είναι αδφνατθ δεδομζνου του ότι πρόκειται για εκτόσ
ςυναλλαγισ πράγματα που εμπίπτουν ςτθν ειδικότερθ κατθγορία των
πραγμάτων ειδικισ χριςθσ, δθλαδι που είναι προοριςμζνα για τθν
εξυπθρζτθςθ δθμοτικοφ ςκοποφ, ιτοι για τθν υδροδότθςθ των
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δθμοτϊν του Διμου … και επομζνωσ δεν νοείται ς’ αυτά παραχϊρθςθ
ιδιαίτερων δικαιωμάτων. Αποτελοφν πράγματα που ανικουν ςτθν
διοικθτικι περιουςία του Δθμοςίου και ςυγκεκριμζνα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. … θ
οποία ναι μεν αποτελεί ν.π.ι.δ. ωςτόςο, υπάγεται ςτθν ζννοια του
δθμοςίου τομζα και ενεργεί ωσ κοινωφελισ δθμοτικι επιχείρθςθ
κακόςον θ υπθρεςία τθσ φδρευςθσ που παρζχει είναι κοινισ
ωφελείασ, δθλαδι υπθρεςία ν.π.δ.δ.
Ωσ

προαναφζρκθ,

θ

δθμόςια

περιουςία

είναι

ανεπίδεκτθ

εμπράγματων δικαιωμάτων, γιατί λόγω του προοριςμοφ τθσ είναι
αςυμβίβαςτθ με τθ ςφςταςθ αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων υπζρ
τρίτων.
τθν

περιουςία

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

…

ωσ

αναγράφεται

και

ςτισ

δθμοςιευμζνεσ ςτθν ΕτΚ υπ’ αρικ. 65/2011 και 165/2011 αποφάςεισ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου … περί ςυγχϊνευςθσ δθμοτικϊν
επιχειριςεων φδρευςθσ αποχζτευςθσ Διμου …. ςε μία επιχείρθςθ με
τθν επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου
…» ανικουν τα κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία των
ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων και υπθρεςιϊν φδρευςθσ τα οποία
ςυνκζτουν το όλο κφκλωμα φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και
επεξεργαςίασ λυμάτων τουσ (δίκτυα, αντλιοςτάςια, εγκαταςτάςεισ,
ακίνθτα, εξοπλιςμόσ κλπ.).
Ορίηεται επίςθσ ότι θ εκμετάλλευςθ των ζργων και υπθρεςιϊν τθσ
επιχείρθςθσ ενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.1069/1980 και
τουσ κανονιςμοφσ που ςυντάςςονται ςφμφωνα με το νόμο.
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τον ν.1069/1980 ά. 22 ορίηεται ότι τα ζργα και οι προμικειεσ για τθν
καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ εκτελοφνται από τθν ίδια επιχείρθςθ ενϊ με απόφαςθ
του Δ.. που εξεδόκθ (αρικ. απόφ. 18/2011 Δ..) κακορίςκθκαν όλα
τα ςχετικά με τθ λειτουργία του δικτφου υδρεφςεωσ μεταξφ των
οποίων και τα τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για τθν τοποκζτθςθ νζασ
παροχισ, μεταφοράσ, ανφψωςθσ κλπ. θ οποία υπάγεται ςτο πεδίο
αρμοδιοτιτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Προβλζπεται αυςτθρϊσ ότι ο ζλεγχοσ τθσ
παροχισ, θ διάτρθςθ του κεντρικοφ αγωγοφ και θ υδροδότθςθ
γίνονται μόνο από τεχνικοφσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και όχι από τρίτουσ
επομζνωσ

επ’όυδεμία

περίπτωςθ

δεν

κακίςταται

δυνατι

θ

παραχϊρθςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν λειτουργίασ των δικτφων,
δεξαμενϊν, αντλιοςταςίων κακϊσ και τθσ ανάκεςθσ τθσ επιςκευισ και
ςυντιρθςισ τουσ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ.
το ά. 5 τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων οι υπθρεςίεσ που αναφζρονται
και τισ οποίεσ καλείται να αναλάβει ο ανάδοχοσ ανικουν ςτον ςκλθρό
πυρινα των υπθρεςιϊν φδρευςθσ που παρζχει θ Δ.Ε.Τ.Α. επομζνωσ,
δεν είναι δυνατι θ παραχϊρθςι τουσ ςε τρίτο πρόςωπο βάςει των
ανωτζρω.
Περαιτζρω, λόγω τθσ ανταποδοτικότθτασ των τελϊν φδρευςθσ εν
ςυνδυαςμό με τθν πρόβλεψθ ςτο ά. 14 τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων
καταβολισ ανταλλάγματοσ ςτον ανάδοχο για τθν παροχι των
αναγραφόμενων υπθρεςιϊν καταλιγουμε ςτο ότι δεν είναι δυνατι θ
καταβολι ανταλλάγματοσ για τισ ωσ άνω υπθρεςίεσ ςτον εξωτερικό
ςυνεργάτθ διότι θ παροχι τθσ υπθρεςίασ υδροδότθςθσ αντικρίηεται
από ιςάξια αντιπαροχι τθν οποία καταβάλλουν ςε τζλθ οι δθμότεσ
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ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. Επομζνωσ, εάν υποτεκεί ότι από τα ζςοδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
που προκφπτουν από τα καταβαλλόμενα από τουσ καταναλωτζσ τζλθ
φδρευςθσ,

ζνα

ποςοςτό

προορίηεται

για

τον

Ανάδοχο

ωσ

αναγράφεται ςτο ά. 14 τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, τότε
αλλοιϊνεται θ ζννοια τθσ ανταποδοτικότθτασ των τελϊν κακόςον το
ποςό που απομζνει τελικά ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. ωσ ζςοδα από τα τζλθ
φδρευςθσ δεν κα αντιςτοιχεί ςε ιςάξια παροχι τθσ υπθρεςίασ
φδρευςθσ ςτουσ καταναλωτζσ.
Εν κατακλείδι, ςυμπεραίνουμε ότι θ Δ.Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να
παραχωριςει το ςφνολο των εργαςιϊν λειτουργίασ των δικτφων,
δεξαμενϊν, αντλιοςταςίων τθσ κακϊσ και τθν επιςκευι και
ςυντιρθςι τουσ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ.

Ακινα, 22/10/2018
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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