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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Δξσηάηαη εάλ είλαη λφκηκεο δσξεέο είηε ζε ρξήκα είηε ζε πιηθά θαη ππεξεζίεο απφ
κία Γ.Δ.Υ.Α. ζε άιιε Γ.Δ.Υ.Α. πνπ επιήγε απφ ηηο ππξθαγηέο πνπ έιαβαλ ρψξα,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ
ζηηο πιεγείζεο Γ.Δ.Υ.Α.; Καηά ηε γλψκε καο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα.

*****

Καη’ άπθπ. 1 ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «1. Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο θπξψζεθε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ
ραξαθηήξα θαη διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εθφζνλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ Κψδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87)....».
Mε ην άπθπο 2 ηος ν. 3871/2010 (Α’ 141) πξνζηέζεθε άξζξν 1Β ζην λ. 2362/1995
(Α’ 247) πεξί Δημοζίος Λογιζηικού, κε ην νπνίν, νξίζζεθαλ ηα εμήο: « 1. Γεκφζηνο
ηνκέαο: πεξηιακβάλεη ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ
έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θαηά ηελ
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (Α’ 314). 2. Γεληθή
Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΤΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ
Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΣΟΛ). 3. Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ
Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ
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Kεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΤΑ θαη ΟΚΑ. 4. Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή
Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Υπνπξγεία θαη ηηο
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο...» . Δμάιινπ, κε ην
άπθπο 50 παπ. 1εδ. α’ ηος ν. 3943/2011 (Α’ 66) πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 1Β ηνπ άλσ λφκνπ 2362/1995 ηειεπηαίν εδάθην, ζχκθσλα κε ην νπνίν
«Αλαιπηηθά ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε,
ηνπο ΟΤΑ θαη ηνπο ΟΚΑ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο
Κπβέξλεζεο πνπ ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο». Απφ ηηο
παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη νη θνξείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη θαη’ αξρήλ απφ ην λφκν. Γηα ηελ θαηάηαμε, φκσο,
ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
απαηηείηαη πξνεγνχκελε θξίζε ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηαζζφκελσλ ζηηο νηθείεο
δηαηάμεηο θξηηεξίσλ. Γειαδή, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί έλα λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εμεηάδεηαη αλ ην ελ ιφγσ
πξφζσπν ειέγρεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Κεληξηθή
Γηνίθεζε (ΑΠ 113/2017, Οι ΣΤΔ 3404/2014, ΣΤΔ 2497/2013).

Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, διεπόμενα από ηοςρ κανόνερ ηηρ ιδιυηικήρ οικονομίαρ, έρνπλ
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα δηνίθεζε, αλεμάξηεηε
ηακεηαθή ππεξεζία και ιδιαίηεπο πποϋπολογιζμό εζόδυν και εξόδυν, κε βάζε ηνλ
νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδια πεπιοςζία και δικούρ ηοςρ πόποςρ,
αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνχο
πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία
ησλ ΟΤΑ, νχηε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, απφ ηνλ νπνίν αληηζέησο ξεηά
εμαηξνχληαη (ΑΠ 113/2017, ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010), νχηε
ειέγρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο,
ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 θαη, σο
εθ ηνχηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα απφ ηα δχν ζσξεπηηθά ηηζέκελα ζηηο νηθείεο
δηαηάμεηο θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
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Δλφςεη ησλ αλσηέξσ παγίσο θξηζέλησλ, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη νη Γ.Δ.Υ.Α. σο
Ν.Π.Η.Γ. πνπ δελ εληάζζνληαη νχηε ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Τνκέα, απφ ηνλ νπνίν
κάιηζηα εμαηξνχληαη, δελ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ Γεκνζίνπ
Λνγηζηηθνχ (ήδε λ. 4270/2014) θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Υπέξ ηεο
άπνςεο απηήο έρεη ηαρζεί θαη ην Ννκηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ζηελ ππ’ απ.
4/2018 Γνμδ. ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ αξκφδην Υπνπξγφ.
Επομένυρ, ηςσόν πεπιοπιζμοί πος ηίθενηαι για θοπείρ ηος Δημοζίος και ηυν
ΟΣΑ καηά ηην διενέπγεια πάζηρ θύζευρ δυπεών, δεν μποπούν να ηύσοςν
εθαπμογήρ εν πποκειμένυ, καθόηι οι Δ.Ε.Τ.Α. διέπονηαι υρ ππορ ηην λειηοςπγία
ηοςρ και ηην οικονομική ηοςρ διασείπιζη από ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 1069/1980 και
ηοςρ κανόνερ ηηρ ιδιυηικήρ οικονομίαρ (ΑΚ κ.α.) καηά πηηή επιηαγή ηος
νομοθέηη.
Σχκθσλα κε ην άπθπο 5 ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
δηνηθεί ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πφξνπο απηήο θαη
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ζηνλ παξφληα λφκν. 2. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην: α) κεξηκλά γηα ηηο
ππνζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, β) δηνξίδεη ην Γεληθφ Γηεπζπληή,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, γ) εγθξίλεη, θαηά ην πξψην έηνο ηεο ζεηείαο ηνπ, ην
πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο, ζην νπνίν αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ
εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ απφ
επελδχζεηο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο
αλάθηεζεο ππεξεζηψλ χδαηνο, πνπ ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ π.δ.
51/ 2007 (Α` 57), ην εδάθην ε` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3199/2003 (Α` 24), ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Υδάησλ πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ Κνζηνιφγεζεο θαη Τηκνιφγεζεο Υπεξεζηψλ
Ύδαηνο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ θαη Μεζφδσλ γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο ησλ
ππεξεζηψλ χδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ, δ) εγθξίλεη ην εηήζην πξφγξακκα ησλ
έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πάζεο
θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, θαζψο θαη ην
πξφγξακκα επελδχζεσλ, ε) εγθξίλεη, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε
θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο
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επηρείξεζεο, ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζην, θαηά ην
πξνεγνχκελν

εδάθην,

πξφγξακκα

εθηειεζηέσλ

έξγσλ.

Σε

πεξίπησζε

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
ζην πξφγξακκα επελδχζεσλ, επηζπλάπηεηαη κειέηε θφζηνπο -νθέινπο ζηελ νπνία
αλαιχνληαη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ π.δ.
51/2007, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, ηα έζνδα επελδχζεσλ θαη νη
δαπάλεο επελδχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
πνξεία ησλ εζφδσλ θαη ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη, κπνξεί δε λα απνθαζίδεη γηα
ηε ρνξήγεζε έθηαθησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ, ζη) απνθαζίδεη γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη εγθξίλεη απηέο, ζχκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο. Σηελ πεξίπησζε κε
χπαξμεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε ή ην Γήκν, κπνξεί λα αηηείηαη ηε
ζχληαμε κειεηψλ ή ηελ επνπηεία ζχληαμεο απηψλ ή ηελ επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κέζα ζην
πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δ) απνθαζίδεη γηα θάζε εθπνίεζε ή εθκίζζσζε
αθηλήησλ ή θηλεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε, ε) απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε
ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ελδίθσλ κέζσλ, γηα ηελ παξαίηεζε απφ απηά, θαζψο θαη γηα
ζπκβηβαζκνχο

δηθαζηηθνχο

ή

εμψδηθνπο,

ζ)

απνθαζίδεη

γηα

ηε

ξχζκηζε

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., η) απνθαζίδεη γηα ηε
ζχλαςε πάζεο θχζεσο δαλείσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εζφδσλ ηεο ή ηελ εγγξαθή ππνζήθεο ζε αθίλεηα, πξνο
εμαζθάιηζε ησλ δαλείσλ, ηα) εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο,
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν απνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ, ν ηζνινγηζκφο, ε
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηβ)
εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο ζηε δαπάλε θαηαζθεπήο αγσγψλ,
ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή δεηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο αλσηέξσ θαη
θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο, ηηο ηπρφλ εγγπήζεηο
θαη θάζε ζπλαθή ιεπηνκέξεηα...».
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Ζ απαξίζκεζε ησλ εηδηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ηεο παξ. 2 άξζξ. 5 λ. 1069/1980
πξέπεη λα ζεσξεζεί ενδεικηική θαη φρη πεξηνξηζηηθή, θαζφηη ήδε κε ηελ παξ. 1 ηνπ
ηδίνπ άξζξνπ θαηνρπξψλεηαη γεληθφ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο ππνζέζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην. Εξάλλος ηίθεηαι ηεκμήπιο απμοδιόηηηαρ ηος Δ.. και ζηην
διασείπιζη ηηρ πεπιοςζίαρ και ηυν πόπυν ηηρ Επισείπηζηρ.
Γηαθνξεηηθή εξκελεία θαη αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο, ζα νδεγνχζε ζηελ καηαίσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ λνκνζέηε ηνπ λ.
1069/1980, ν νπνίνο ζθνπίκσο ζέζπηζε ηηο Γ.Δ.Υ.Α. σο Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ κε απψηαην ζθνπφ λα απνθχγνπλ ηηο αγθπιψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Ενότει ηυν πποππηθένηυν διαηάξευν και ηυν επμηνεςηικών παπαηηπήζευν,
ππέπει να θευπηθεί όηι η σοπήγηζη ή μη δυπεάρ από μία Δ.Ε.Τ.Α. ζε μία άλλη
Δ.Ε.Τ.Α. η οποία επλήγη από ηιρ ππόζθαηερ πςπκαγιέρ, δεν απαγοπεύεηαι από
ηην νομοθεζία πος διέπει ηιρ εν λόγυ Επισειπήζειρ, κα εναπόκειηαι ζηην
διακπιηική εςσέπεια ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ δυπεοδόσος Επισείπηζηρ.

Αζήλα, 18-8-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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