ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. 864/25-05-2021 αίηεκα ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.) πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) εξσηάηαη εάλ δύλαηαη ε Δ.Ε.Υ.Α. λα
αλαιάβεη ηελ λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ θ. …….., κε ην ζθεπηηθό όηη θαηά ηνλ θξίζηκν
ρξόλν ηεο θξηλόκελεο ππόζεζεο ν θ. ……. αζθνύζε ηα θαζήθνληα αληηπξνέδξνπ Δ.Σ.
ηεο Δ.Ε.Υ.Α. θαη ηώξα παξακέλεη κέινο ηνπ Δ.Σ. σο εθπξόζσπνο ηεο κεηνςεθίαο.

Η απάληεζε πνπ πξνζήθεη ,θαηά ηε γλώκε κνπ, είλαη ε θάησζη:

***

Σύκθσλα κε ην άπθπο 1 ηνπ ν. 1069/1980, πνπ πξνβιέπεη ηε ζύζηαζε ησλ
Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, νη νπνίεο απνηεινύλ λνκηθά
πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ (λ.π.η.δ.) έρνπλ θνηλσθειή-κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα,
δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο και εθόζον δεν ςπάπσει
ειδικόηεπη διάηαξη νόμος από ηιρ διαηάξειρ ηος Κώδικα Δήμων και Κοινοηήηων
(ν. 3463/2006) και ηος ν. 3852/2010.
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«1. Οη Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.) απνηεινύλ
λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κώδηθα Δήκωλ
θαη Κνηλνηήηωλ (ΚΔΚ), όπωο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (Α`
114) έρνπλ θνηλωθειή θαη κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο
θαλόλεο ηεο ηδηωηηθήο νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο
εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ Κώδηθα Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ θαη ηνπ λ.
3852/2010 (Α` 87).
2. Οη Δ.Ε.Υ.Α. θαηαξηίδνπλ θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 1876/1990 (Α` 27), ην άξζξν 12 παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 ηνπ λ. 1767/ 1988 (Α`
63) θαη ην λ.δ. 3789/1957 (Α` 21). Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη Καλνληζκνί
θπξψλνληαη απφ ην Σψκα Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (Σ.ΕΠ.Ε.), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2
πεξίπησζε 1α` ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170).
3. Οη Δ.Ε.Υ.Α., εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, είλαη ππεχζπλεο γηα:
α) ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «λεξφ
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
β) ηε ζπιινγή ησλ ιπκάησλ απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαηαλαισηέο ηνπ νηθείνπ ή ησλ
νηθείσλ Δήκσλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ θαιείηαη «επεμεξγαζκέλα
αζηηθά ιχκαηα, θαηάιιεια γηα αζθαιή δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ», φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ
πδξνιεςίαο, έξγσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, δηθηχσλ κεηαθνξάο λεξνχ, δηθηχσλ
δηαλνκήο χδξεπζεο, δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθάζαξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ,
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ, δηαηάμεσλ δηάζεζεο ηνπ
πξντφληνο ηεο πεξίπησζεο β`, θαζψο θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηνπ
ππνιείκκαηνο ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο
ηνπο.
4. Οη Δ.Ε.Υ.Α. ζπληζηψληαη, χζηεξα απφ ζχληαμε νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο, κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Δεκνηηθψλ Σπκβνπιίσλ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε
επσλπκία, ε έδξα, νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ζχζηαζή ηνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ παξαρσξνχληαη ζε απηέο, ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
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ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ησλ εζφδσλ απφ απηή, θαζψο θαη ε πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Δ.Ε.Υ.Α. εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ
Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.».
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο
ηεο Ε.Υ.Δ.Α.Π., φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ. 2744/1999 (Α`222),
φπσο ηζρχεη, νχηε εληφο πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Ε.Υ.Α.Θ., φπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 2937/2001 (Α` 169), φπσο ηζρχεη».

Σην άξζξ. 3 ηνπ λ. 1069/1980 νξίδεηαη ε ζπγθξόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηεο Δ.Ε.Υ.Α. από αηξεηνύο θαη εηδηθόηεξα: «Η Δ.Ε.Υ.Α. πνπ ζπληζηάηαη ζε έλαλ (1)
Δήκν δηνηθείηαη από ελδεθακειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην
Δεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηνπο αλαπιεξωηέο ηνπ θαη απνηειείηαη από ηνλ Δήκαξρν,
ή ηνλ νξηδόκελν από απηόλ ζύκβνπιν, ωο Πξόεδξν θαη έμη (6) αθόκε αηξεηνύο
εθπξνζώπνπο ηνπ δήκνπ, εθ ηωλ νπνίωλ νη ηέζζεξηο (4) αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε
ηνπ Δεκάξρνπ. Εθηφο απφ ηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ Δήκνπ, ζχκθσλα κε ην
πξνεγνχκελν εδάθην, σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη αθφκε, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, έλα (1) κέινο σο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε,
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή, εθφζνλ ειιείπεη ηέηνηα, απφ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηνπο νπνίνπο ν Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
ζπγθαιεί ζε γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, έλα (1) κέινο σο εθπξφζσπνο
πεξηβαιινληηθνχ ή θνηλσληθνχ θνξέα ηεο πεξηνρήο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Ε.Ι. ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλψζεηο
ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη δχν (2) δεκφηεο ή κφληκνη θάηνηθνη κε
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλψζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. Ο
θαζνξηζκφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ή θνηλσληθνχ θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ε
δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ
απηφλ κέινπο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο Αληηπξφεδξνο νξίδεηαη
θαηά ηε πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.»
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Καζόζνλ ινηπόλ πξόθεηηαη γηα αηξεηό πξόζσπν ηνπ Δήκνπ, ην νπνίν κεηέρεη θαη ζηε
ζύλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ λ.π. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. εθαξκόδεηαη ε
δηάηαμε ηος άπθπος 244Α ηος ν. 3852/2010 όπωρ αςηή ηποποποιήθηκε με ηο
άπθπ. 102 ηος ν. 4483/2017, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Οη Ο.Τ.Α. α` θαη β` βαζκνύ θαη
ηα λνκηθά πξόζωπα απηώλ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ λνκηθή ππνζηήξημε ζηνπο
ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζε απηνύο, ελώπηνλ ηωλ Δηθαζηεξίωλ ή ηωλ
Δηθαζηηθώλ Αξρώλ, ζε πεξίπηωζε δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή
άζθεζεο πνηληθήο δίωμεο απηώλ γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη όηη
δηέπξαμαλ θαηά ηελ ελάζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπο. Η αλσηέξσ λνκηθή
ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο απηψλ χζηεξα απφ θαηαγγειία
εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο. Η λνκηθή εθπξνζψπεζή ηνπο ζπληειείηαη απφ δηθεγφξν ηνπ
δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή
πεξηθεξεηάξρε, ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Υπεξεζίαο θαη απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγφξνο κε πάγηα έκκηζζε εληνιή, ε εθπξνζψπεζε γίλεηαη
απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 176
αληηζηνίρσο. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο αηξεηνχο ησλ δήκσλ θαη
ησλ πεξηθεξεηψλ.».

ΙΙ. Απάνηηζη επί ηος επωηήμαηορ
Ο θ. ……., όληαο αηξεηό όξγαλν ηεο Δ.Ε.Υ.Α. θαηά ην ρξόλν ηεο θξηλόκελεο
ππόζεζεο, θαη επεηδή ε θξηλόκελε ππόζεζε αθνξνύζε ζηελ ελάζθεζε ησλ
ππεξεζηαθώλ ηνπ θαζεθόλησλ, δύλαηαη βάζεη ηνπ άξζξ. 102 ηνπ λ. 4483/2017 λα
αηηεζεί ηελ λνκηθή ηνπ ππνζηήξημε, ηελ νπνία ππνρξενύηαη ε Δ.Ε.Υ.Α. σο λνκηθό
πξόζσπν ηνπ Δήκνπ λα παξάζρεη. Τε λνκηθή ππνζηήξημε ζα παξάζρεη ν δηθεγόξνο
ηνπ Δήκνπ έπεηηα από ζύκθσλε γλώκε ηεο Δ.Ε.Υ.Α. θαη απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα
έκκηζζε εληνιή ε εθπξνζώπεζή ηνπ ζα γίλεη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν.
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Αζήλα, 08/06/2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Π. Ζπγνύξεο
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