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ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Με ην κε αξηζκ. πξση. 270/16-04-2021 έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) εηέζεζαλ πξνο γλσκνδόηεζε ζηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ηα θάησζη
εξσηήκαηα:
«1) Γηθαηνύηαη ε Γ.Δ.Υ.Α. λα δεηήζεη αλαδξνκηθά ηελ πιεξωκή ηνπ ηέινπο
ζύλδεζεο απνρέηεπζεο;
2) Γηθαηνύηαη ε Γ.Δ.Υ.Α. λα δεηήζεη αλαδξνκηθά ηα κε ρξεωζέληα ηέιε
απνρέηεπζεο;
3) Βαξαίλνπλ πεηζαξρηθέο - δηνηθεηηθέο επζύλεο ηνλ ελ ιόγω ππάιιειν ν νπνίνο
έρεη επαλέιζεη ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε ζηνλ δήκν θαη ήηαλ κε απόζπαζε ζηελ
Γ.Δ.Υ.Α.;»

***

Ζ απάληεζε πνπ πξνζήθεη, θαηά ηε γλώκε καο, είλαη ε αθόινπζε:
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Ι. Δπί ηνπ 1νπ θαη 2νπ εξωηήκαηνο

Α . Δθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην
-

Βεβαίωζε νθεηιώλ Ο.Τ.Α.

Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ
Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», σο ηζρύεη ζήκεξα, πξνβιέπνπλ, κεηαμύ άιισλ, ηα
αθόινπζα.
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1069/1980, πνπ αθνξά ηε «ύζηαζε-Αληηθείκελν» ησλ
Γ.Δ.Τ.Α. «1. Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.)
απνηεινύλ λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), όπσο 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 Γήκωλ θαη
Κνηλνηήηωλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87). … 3. Οη Γ.Δ.Υ.Α., εληόο ηεο πεξηνρήο
αξκνδηόηεηάο ηνπο, είλαη ππεύζπλεο γηα: α) ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ζηνπο
θαηαλαισηέο ηνπ πξντόληνο πνπ θαιείηαη «λεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο», όπσο απηό
νξίδεηαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, β) ηε ζπιινγή ησλ ιπκάησλ από ηνπο εγθεθξηκέλνπο
θαηαλαισηέο ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Γήκσλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο πνπ
θαιείηαη «επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιύκαηα, θαηάιιεια γηα αζθαιή δηάζεζε ζην
πεξηβάιινλ», όπσο απηό νξίδεηαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή,
ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο, έξγσλ
επεμεξγαζίαο λεξνύ, δηθηύσλ κεηαθνξάο λεξνύ, δηθηύσλ δηαλνκήο ύδξεπζεο, δηθηύσλ
απνρέηεπζεο αθάζαξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ πγξώλ
απνβιήησλ, δηαηάμεσλ δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο ηεο πεξίπησζεο β`, θαζώο θαη κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ επεμεξγαζίαο
ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 4. Οη Γ.Δ.Υ.Α. ζπληζηώληαη, ύζηεξα από ζύληαμε
νηθνλνκηθνηερληθήο κειέηεο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Γεκνηηθώλ
Σπκβνπιίσλ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε επσλπκία, ε έδξα, νη ιόγνη πνπ δηθαηνινγνύλ ηε
ζύζηαζή ηνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαρσξνύληαη ζε απηέο, ν ηξόπνο
εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη
ησλ εζόδσλ από απηή, θαζώο θαη ε πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηνπο. Η απόθαζε γηα ηε
2

ζύζηαζε Γ.Δ.Υ.Α. εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ηδίνπ λόκνπ «νη πόξνη ηεο επηρείξεζεο» είλαη νη
αθόινπζνη: α) ην εηδηθό ηέινο πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 11, β) ην ηέινο
ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, γ) ε δαπάλε δηαθιάδωζεο θαη ζύλδεζεο πξνο
ηνλ αγωγό ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, δ) ην ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο, ε)
ην πάγην ηέινο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4071/2012
(Α` 85), ζη) ην ηέινο ρξήζεο ππνλόκνπ, δ) ην ηέινο ρξήζεο δηθηύσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ, ε) ε αμία ηνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη, ζ) ε εγγύεζε ρξήζεο πδξνκεηξεηή, η)
ην ηέινο αληηθαηάζηαζεο πδξνκεηξεηή, ηα) ε δαπάλε κεηαηόπηζεο αγσγώλ δηαθιάδσζεο
θαη ζπλδέζεσλ ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο πδξνκεηξεηώλ ή άιισλ ζπλαθώλ εξγαζηώλ, ηβ)
νη

ζπλεηζθνξέο

ηξίησλ

γηα

ηελ

εθηέιεζε

θαηά

πξνηεξαηόηεηα

έξγσλ,

ηγ)

ρξεκαηνδνηήζεηο από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ, γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ηδ) ηα
έζνδα από ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο ή ην ηίκεκα από ηελ εθπνίεζή ηεο, ηε) δάλεηα,
θιεξνλνκηέο, δσξεέο θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο.

Σν εηδηθό ηέινο γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη επέθηαζε έξγωλ πδξεύζεωο θαη
απνρεηεύζεωο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ηδίνπ λόκνπ νξίδεη όηη: «Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ
θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ ζπζηαζεζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, πξνο ηνλ
ζθνπόλ κειέηεο, θαηαζθεπήο ή επεθηάζεσο έξγσλ πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο θαη
δηα κίαλ δεθαεηίαλ από ηήο 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ ηεο ζπζηάζεώο ησλ έηνπο
πξόζζεηνλ εηδηθόλ ηέινο ππνινγηδόκελνλ εηο πνζνζηόλ 80% επί ηεο αμίαο ηνπ
θαηαλαιηζθνκέλνπ ύδαηνο, ην απηό ηέινο επηβάιιεηαη θαη ελ πεξηπηώζεη επεθηάζεσο
ηεο Δπηρεηξήζεσο.»
ην άξζξν 15 πξνβιέπεηαη ε «Γαπάλε ζπλδέζεωο κεηά ηωλ δηθηύωλ
απνρεηεύζεωο θαη πδξεύζεωο». «Οη ηδηνθηήηαη ησλ αθηλήησλ ησλ ζπλδενκέλσλ ή
κειιόλησλ λα ζπλδεζνύλ κεηά ησλ δηθηύσλ, ππνρξενύληαη λα πξνθαηαβάιινπλ εηο
ηελ επηρείξεζηλ

ηελ δαπάλελ θαηαζθεπήο ηεο πξνο ζύλδεζηλ ηνπ αθηλήηνπ ησλ

δηαθιαδώζεσο από ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο κέρξη ηεο ζέζεσο
πδξεύζεσο

ή

ηεο

ππνλόκνπ.

Η

ηνπ

αγσγνύ

νξηζηηθή δαπάλε εθθαζαξίδεηαη ππό ηεο
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επηρεηξήζεσο, κεηά ηελ εθηέιεζηλ ηεο εξγαζίαο. Η δαπάλε δηαθιαδώζεσο ζπλδέζεσο
αθηλήηνπ δύλαηαη κεη` απόθαζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο λα
ππνινγίδεηαη γεληθώο δη` άπαληα. Τα αθίλεηα κε βάζηλ ην ήκηζπ ηνπ κέζνπ
πιάηνπο ηεο νδνύ θαη ηελ θαηά ην ηξέρνλ κέηξνλ κέζελ ηηκήλ δαπάλεο δηαθιαδώζεσο.
"Η κέζε απηή ηηκή δαπάλεο δηαθιάδσζεο νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο".»
Δλώ ζην άξζξν 16

εγθαζηδξύεηαη ην «ηέινο ρξήζεωο ππνλόκνπ θαη ηέινο

πδξεύζεωο», ζύκθσλα κε ην νπνίν: «1.

Οη

Ιδηνθηήηαη ησλ αθηλήησλ ησλ

ζπλδενκέλσλ κεηά ησλ δηθηύσλ ππνρξενύληαη εηο ηελ θαηαβνιήλ ηνπ ηέινπο ρξήζεσο
ππνλόκνπ

θαη

ηέινπο

πδξεύζεσο,

εηζπξαηηνκέλνλ

δηα

ησλ

ινγαξηαζκώλ

θαηαλαιώζεσο ύδαηνο θαηά ηα ελ άξζξνηο 25 θαη 26 ηνπ παξόληνο νξηδόκελα. …
2.

Τν

ηέινο

ρξήζεσο

ππνλόκνπ

νθείιεηαη

θαη ππό Ιδηνθηήηνπ αθηλήηνπ,

ζπλδεζέληνο απζαηξέησο, θαζ` νηνλδήπνηε ηξόπνλ ακέζσο ή εκκέζσο κεηά ηνπ
δηθηύνπ απνρεηεύζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη δη` όζνλ ρξόλνλ δηαξθεί ή κέιιεη λα
δηαξθέζε ε ηνηαύηε ζύλδεζηο. …»
ην άξζξν 167 ηνπ λ. 3463/2006, ην νπνίν εθαξκόδεηαη γηα ηελ είζπξαμε εζόδσλ
ησλ Ο.Σ.Α., νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα όηη γηα ηελ είζπξαμε ηωλ εζόδωλ ηωλ Γήκωλ
θαη Κνηλνηήηωλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηζπξάμεωο Γεκνζίωλ
Δζόδωλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). «1. Με ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο, γηα
ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Κώδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηέο θάζε θνξά ηζρύνπλ. Τα
ηακεηαθά όξγαλα ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αζθνύλ αληηζηνίρσο όιεο
ηηο Αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο απηέο.2. Οη δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1819/1951
(ΦΔΚ 149 Α΄) "Πεξί ηξόπνπ δηεμαγσγήο ησλ πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγώλ ηνπ
Γεκνζίνπ", όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ, εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα ρξέε πξνο ηνπο
Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ έρνπλ ίδηα ηακεηαθή ππεξεζία. Γήκνη πνπ
έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία θαη ππεξεζία ύδξεπζεο ή επηρείξεζε ύδξεπζεο
κπνξνύλ λα ζπλεηζπξάηηνπλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο, κε ζρεηηθή εηδηθή κλεία
θαη άιια βεβαησκέλα ρξέε από ηέιε, δηθαηώκαηα θαη εηζθνξέο αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα, ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 3. Με
θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδνληαη ηα όξηα ησλ νθεηιώλ πξνο ηνπο Ο.Τ.Α.,
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κέρξη ηα νπνία ακειείηαη ε ηακεηαθή βεβαίσζή ηνπο θαη ε ιήςε αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ
είζπξαμεο. «4. Δηδηθόηεξεο δηαηάμεηο λόκνπ θαη νη θαη` εμνπζηνδόηεζε απηώλ
εθδνζείζεο απνθάζεηο πεξί παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ή αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο
ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην ιόγσ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ εθαξκόδνληαη αλαινγηθά θαη
γηα ηηο νθεηιέο πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα απηώλ.».

πγρξόλσο θαη ην άξζξν 276 ηνπ λ. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ»
πξνβιέπεη όηη όια ηα δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά πξνλόκηα πνπ
παξέρνληαη ζην Γεκόζην, θαζώο θαη ε απαιιαγή από θάζε δεκόζην ηέινο-θόξν
ηζρύνπλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο. «1. Οη Γήκνη θαη νη
Κνηλόηεηεο, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηδξύκαηα θαη ηα ινηπά δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά
λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη Σύλδεζκνη Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νη
απνθιεηζηηθώο θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ακηγείο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, νη
επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο
Διιάδαο θαη νη Τνπηθέο Δλώζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ απαιιάζζνληαη ελ γέλεη από
θάζε δεκόζην, άκεζν ή έκκεζν, δεκνηηθό, θνηλνηηθό ή ιηκεληθό θόξν, ηέινο,
δηθαζηηθό έλζεκν θαη εηζθνξά ππέξ νπνηνπδήπνηε ηακείνπ, εηζθνξά ππέξ ηεο
Δ.Ρ.Τ. - Α.Δ., από θξαηήζεηο θαη από θάζε δηθαζηηθό ηέινο ζηηο δίθεο ηνπο, κε ηελ
επηθύιαμε ηωλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ θνξνινγηθώλ ξπζκίζεωλ. Δπίζεο έρνπλ όιεο
αλεμαηξέηωο ηηο αηέιεηεο θαη ηα δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά πξνλόκηα
πνπ παξέρνληαη ζην Γεκόζην.»

Σν

άξζξν
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Β.Γ/ηνο

17.5-15.6.1959

(ΦΔΚ

Α’114),

νπνίν

νξίδεη

όηη:

«Βεβαίωζηο εζόδνπ λνείηαη ε θαηά ηνπο θεηκέλνπο λόκνπο παξά ησλ αξκνδίσλ αξρώλ
ή ππεξεζηώλ θαη νξγάλσλ ησλ δήκσλ εθθαζάξηζηο απαηηήζεώο ηηλόο ησλ δήκσλ θαη ν
πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ απηήο, ηνπ πξνζώπνπ ηνπ νθεηιέηνπ, ηνπ είδνπο ηνπ εζόδνπ
θαη ηεο αηηίαο δη' ήλ νθείιεηαη».

ην άξζξν 2 λ. 344/1968 (ΦΔΚ Α’71) σο ηζρύεη κε ηίηιν «Απνζβεζηηθή πξνζεζκία
βεβαηώζεσο εζόδσλ» νξίδεηαη όηη:
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«1. Η βεβαίσζηο ησλ θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξώλ θαη αληηηίκνπ
πξνζσπηθήο εξγαζίαο ελεξγείηαη ππό ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ εληόο απνζβεζηηθήο
πξνζεζκίαο πέληε εηώλ από ηεο ιήμεωο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, εηο ν αλάγνληαη.
Καηεμαίξεζε είλαη δπλαηή ε βεβαίσζε κεηά ηελ πάξνδν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο αλ:
α) είλαη άγλσζηνο ν ππόρξενο, β) έρεη αθπξσζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο ε
θνξνινγηθή εγγξαθή γηα ην ιόγν όηη ν ππόρξενο δελ έιαβε γλώζε ηεο εγγξαθήο, γ) ε
βεβαίσζε έγηλε ζε πξόζσπν πνπ δελ είλαη κεξηθή ή νιηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη
δ) ε βεβαίσζε έγηλε γηα νηθνλνκηθό έηνο δηάθνξν από απηό πνπ αθνξά ε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε.»

Δμάιινπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 2 παξ. 2 λ.δ/ηνο 356/1974 «Πεξί Κώδηθνο
Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζόδσλ» (Α’ 90), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ. 7 παξ.
2 λ. 4224/2013 (ΦΔΚ Α’ 288) νξίδεηαη όηη:
«Γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ απαηηείηαη λόκηκνο ηίηινο. Με ηελ εμαίξεζε
ησλ θόξσλ θαη ησλ ινηπώλ δεκνζίσλ εζόδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), γηα ηα νπνία εθαξκόδνληαη
απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ Κώδηθα, λόκηκν ηίηιν απνηεινύλ:
α) Τα έγγξαθα, ζηα νπνία νη αξκόδηεο αξρέο πξνζδηνξίδνπλ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ηνλ νθεηιέηε, ην είδνο, ην πνζό θαη ηελ αηηία ηεο νθεηιήο.
β) Τα δεκόζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα, από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε νθεηιή.
γ) Τα δεκόζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα, από ηα νπνία πηζαλνινγείηαη ε νθεηιή, σο πξνο ηελ
ύπαξμε θαη ην πνζό απηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 347 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο.»
Άξα, όπωο πξνθύπηεη από ηηο ωο άλω δηαηάμεηο, ε βεβαίωζε ηωλ ελ γέλεη
νθεηιώλ (θόξνη, ηέιε θ.ιπ.) ηωλ Ο.Τ.Α. ππόθεηηαη ζηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία
ηωλ πέληε (5) εηώλ από ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγία ηεο νθεηιήο, όπωο νξίδεηαη
ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 344/1968.
Αλαθνξηθά κε ην ζηάδην ηεο είζπξαμεο ηωλ νθεηιώλ θαη δε ηωλ θόξωλ-ηειώλ
εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 344/1968, όπνπ ν ρξόλνο παξαγξαθήο
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θόξωλ θαη ελ γέλεη ηειώλ είλαη ηα πέληε (5) έηε. « Παξαγξαθή αμηώζεσλ ησλ
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. Αξζξνλ 6.Τν άξζξνλ 76 ηνπ απηνύ Β.Γ. (άξζξνλ 60 Ν.Γ.
3033/1954, άξζξνλ 3 Ν.Γ.3908/1958(5) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "Ο ρξόλνο ηεο
παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ είλαη είθνζη εηώλ, αξρόκελνο
από ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ εβεβαηώζεζαλ αύηαη
νξηζηηθώο. Καη` εμαίξεζηλ αη πξνεξρόκελαη εθ θόξσλ ελ γέλεη, ηειώλ, δηθαησκάησλ,
εηζθνξώλ θαη αληηηίκνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο παξαγξάθνληαη

κεηά πεληαεηίαλ σο

αλσηέξσ".»

-

Γλωκνδόηεζε ΝΣΚ 4/2018

Βάζεη ηεο γλσκνδόηεζεο ηνπ ΝΚ κε αξηζκ. 4/2018 θξίζεθε θαηά πιεηνςεθία όηη:
«ππό ην πιέγκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/1980 θαη ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.), δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί δηνηθεηηθήο
εθηειέζεσο (Κ.Δ.Γ.Δ.) νύηε, ζρεηηθώο, ππάξρεη δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο
εθηειέζεσο, θαηά ην άξζξν 167 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ην νπνίν
εθαξκόδεηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Ο.Σ.Α., αιιά εθαξκνζηέεο ηπγράλνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ. ε πεξίπησζε, όκσο, αλαζέζεσο ηεο εηζπξάμεσο ησλ
εζόδσλ Γ.Δ.Τ.Α. ζηηο Γ.Ο.Τ., θαηόπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη
ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπο βεβαηώλνληαη ηακεηαθώο (ελ ζηελή ελλνία) ζηηο Γ.Ο.Τ.,
ρσξίο ηελ ηήξεζε θάπνηαο εηδηθήο (δηνηθεηηθήο) δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ
απαηηήζεώλ ηνπο αιιά κε κόλν ηνλ ππνινγηζκό ηνπο από ηηο ίδηεο ηηο Γ.Δ.Τ.Α.»
Οκνθνλώο δε θξίζεθε όηη: «νη απαηηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) δελ δηέπνληαη, όζνλ αθνξά ηπρόλ απνζβεζηηθή
πξνζεζκία ή ηελ παξαγξαθή ηνπο, από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 6
ηνπ α.λ. 344/1968, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη γηα ηα έζνδα ησλ Ο.Σ.Α., αιιά ππάγνληαη
ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή ησλ άξζξσλ 250, 251 θαη 253 ηνπ ΑΚ, ε νπνία άξρεηαη
θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθαλ νη αμηώζεηο θαη ήηαλ
δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηνπο. ε όζεο δε πεξηπηώζεηο νη ελ ιόγσ απαηηήζεηο
βεβαηώλνληαη ελ ζηελή ελλνία ζηηο Γ.Ο.Τ., θαηόπηλ εθδόζεσο απνθάζεσο ηνπ
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, δπλάκεη ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη ζηηο Γ.Ο.Τ. ε είζπξαμε ησλ
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εζόδσλ Γ.Δ.Τ.Α., απηέο ππάγνληαη ζηελ εηθνζαεηή παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 136 παξ.
3 ηνπ λ. 4270/2014, ε νπνία άξρεηαη από ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε
ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζε ηνπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηαο
ηεο ελ ζηελή ελλνία βεβαηώζεσο ζηηο Γ.Ο.Τ., δελ έρεη, ήδε, ζπκπιεξσζεί ε
πεληαεηήο παξαγξαθή ηνπ ΑΚ, ιακβαλνκέλεο ππ’ όςηλ θαη ηελ ηπρόλ δηαθνπήο ή
αλαζηνιήο ηεο.»
Δθ ηεο γλσκνδνηήζεσο ηνπ ΝΚ δηαθαίλεηαη όηη ε πεληαεηήο παξαγξαθή έρεη
δηαθνξεηηθό λνκηθό έξεηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηεξίδεηαη ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή
πνπ πξνβιέπεη ν Αζηηθόο Κώδηθαο.

-

Δπί ηωλ εξωηεκάηωλ 1, 2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006),
ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Ο.Σ.Α. πξώηνπ βαζκνύ, νη νπνίεο, θαηά ην άξζξν 102 παξ. 1
ηνπ πληάγκαηνο, αλάγνληαη ζηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ, έρνπλ
πεξηιεθζεί, κεηαμύ άιισλ, θαη εθείλεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ
πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, θαζώο θαη ηελ παξνρή ζπλαθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο
θαηνίθνπο (ηΔ 1897/2014). Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980, πξνβιέθζεθαλ νη
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.), ππό ηε κνξθή
λνκηθνύ πξνζώπνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ-θνηλσθεινύο επηρεηξήζεσο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ, νη νπνίεο δηέπνληαη, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ θείκελε
λνκνζεζία, από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο (άξζξν 1). Οη Γ.Δ.Τ.Α., κεηά
ηε ζύζηαζή ηνπο, αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ
ύδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε, νη νπνίεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε δηνίθεζε ησλ
ηνπηθώλ ππνζέζεσλ (ηΔ 1897/2014), ππνθαζηζηάκελεο, απηνδηθαίσο θαη άλεπ άιιεο
δηαηππώζεσο, ζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, όζνλ
αθνξά ηελ ύδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε (άξζξα 1 θαη 9). Πεξαηηέξσ, νη Γ.Δ.Τ.Α.
ζεσξνύληαη επηρεηξήζεηο εηδηθνύ δεκνζίνπ ζθνπνύ, νη νπνίεο αζθνύλ, θαηά
παξαρώξεζε, δσηηθήο ζεκαζίαο δεκόζηεο ππεξεζίεο, ζπλδεόκελεο, θαη’ αξρήλ, κε ηε
ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, θαη
ηεινύλ ζε ζηελή ζύλδεζε κε ηνπο Ο.Σ.Α., νη νπνίνη ηηο ζπζηήλνπλ (πξβι. Διπλ
7424/2015), όκσο θαηά ηα ινηπά, ηδξύνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ σο λνκηθά πξόζσπα
ηδησηηθνύ δηθαίνπ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο
8

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, απνηεινύλ, θαηά ην κέξνο απηό, λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ
δηθαίνπ (ΟιηΔ 108/1991), δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ο.Σ.Α. (ΑΠ
113/2017), ηα όξγαλά ηνπο δελ ζεσξνύληαη δηνηθεηηθά όξγαλα θαη νη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπο δελ αθνξνύλ ηελ ελάζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο (ηΔ 4947/2013,
ΠΠΡΣΡ 24/2020). Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10, 11, 16 θαη 27 ηνπ λ. 1069/1980,
έρνπλ πξνβιεθζεί σο έζνδα ησλ Γ.Δ.Τ.Α.: α) ην εηδηθό ηέινο κειέηεο, θαηαζθεπήο ή
επεθηάζεσο έξγσλ πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, β) ην ηέινο ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν
πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, γ) ε δαπάλε δηαθιαδώζεσο θαη ζπλδέζεσο κε ηνλ
αγσγό πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, δ) ην πάγην ηέινο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ
ειάρηζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο, ε) ην
ηέινο ρξήζεσο ππνλόκνπ, ζη) ην ηέινο ρξήζεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο - νκβξίσλ, δ)
ην αληίηηκν ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθόκελνπ ύδαηνο, ε) ην αληίηηκν ηεο εγγπήζεσο
ρξήζεσο θαη ην ηέινο αληηθαηαζηάζεσο πδξνκεηξεηή, ζ) ε δαπάλε κεηαηνπίζεσο
αγσγώλ δηαθιαδώζεσο θαη ζπλδέζεσλ πδξεύζεσο ή απνρεηεύζεσο πδξνκεηξεηώλ ή
άιισλ ζπλαθώλ εξγαζηώλ θαη η) νη δαπάλεο επαλαθνξάο ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ
ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. Ζ επηβνιή ησλ ηειώλ, ησλ εηδηθώλ θαη παγίσλ ηειώλ θαη
ινηπώλ ρξεώζεσλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., ε
νπνία εγθξίλεηαη από ην νηθείν Γεκνηηθό πκβνύιην (άξζξν 25 παξ. 1) θαη ηα έζνδα
από ηα ελ ιόγσ ηέιε θαη ηηο ινηπέο ρξεώζεηο εηζπξάηηνληαη, από ηνπο θαηαλαισηέο
ππεξεζηώλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., ζην πιαίζην εθηειέζεσο ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο δηέπνληαη
από ην ηδησηηθό δίθαην (πξβι. ηΔ 2216/2003, 2854/1988), θαη σο αληάιιαγκα γηα
παξερόκελεο πξνο απηνύο ππεξεζίεο (πξβι. ηΔ 2216/2003) θαη δαπάλεο, κεηά από
απόθαζε θαζνξηζκνύ ηεο ηηκνινγηαθήο βάζεσο, κέζσ ηεο εθδόζεσο ινγαξηαζκώλ
θαηαλαιώζεσο ή αληίζηνηρσλ, πξνβιεπόκελσλ ζε θείκελεο δηαηάμεηο, θνξνινγηθώλ
ζηνηρείσλ - ηηκνινγίσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (ηδίσο άξζξα 15, 16, 25, 26 ηνπ λ. 1069/1980
θαη 260 παξ. 6 ηνπ ΚΓΚ).
Ζ έιιεηςε, όκσο, εηδηθήο λνκνζεηηθήο πξνβιέςεσο, ζηνλ λ. 1069/1980 αιιά θαη ζηνλ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πεξί εθαξκνγήο ή πεξί δπλαηόηεηαο εθαξκνγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, επάγεηαη όηη δελ
θαηαιείπεηαη δπλαηόηεηα εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., αθνύ νη δηαηάμεηο απηέο απνηεινύλ εηδηθό θαη εμαηξεηηθό
δίθαην θαη δελ ξπζκίδνπλ θάζε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο αιιά κόλν όζεο
επηζπεύδνληαη από ην Γεκόζην ή αιιά λνκηθά πξόζσπα, ππέξ ησλ νπνίσλ έρεη
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πξνβιεθζεί όηη εθαξκόδεηαη ν Κ.Δ.Γ.Δ., ε γεληθή δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 276 ηνπ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α.
εθαξκόδνληαη όια ηα πξνλόκηα ηνπ Γεκνζίνπ (δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη
δηθνλνκηθά), δελ πεξηιακβάλεη θαη ηε δπλαηόηεηα εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεώλ ηνπο
θαηά ην ζύζηεκα ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (πξβι. ΔθΑζ 3805/1987,1. Μπξίληα, Γηνηθεηηθή
Δθηέιεζε 1987, Σόκνο Α παξ. 20, ζει. 50). Με ηε δηάηαμε, επίζεο, ηνπ άξζξνπ 21
παξ. 3 ηνπ λ. 1069/1980 έρεη πξνβιεθζεί κελ όηη κέρξη ηεο ζπληάμεσο ησλ
θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο, γηα ηηο Γ.Δ.Τ.Α. εθαξκόδνληαη νη
θαλνληζκνί ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή πλδέζκνπ θαη, ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο
ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ, νη ηζρύνπζεο πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ δηαηάμεηο, πιελ,
όκσο, ε έιιεηςε εηδηθήο λνκνζεηηθήο πξνβιέςεσο, πεξί εθαξκνγήο ή πεξί
δπλαηόηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο
εθηειέζεσο, θαη ε πξναλαθεξζείζα εηδηθόηεηα θαη εμαηξεηηθόηεηα ησλ ζρεηηθώλ κε
ηε δηνηθεηηθή εθηέιεζε δηαηάμεσλ, δελ θαηαιείπεη δπλαηόηεηα εηζπξάμεσο θαηά ην
ζύζηεκα ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., ζύκθσλα κε όζα ηζρύνπλ γηα ηνπο Γήκνπο, νύηε ζηηο
πεξηπηώζεηο

Γ.Δ.Τ.Α.,

νη

νπνίεο

ζηεξνύληαη

θαλνληζκνύ

ιεηηνπξγίαο

θαη

δηαρεηξίζεσο. Σέινο, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 παξ. 2 θαη 27 παξ.4 ηνπ λ.
1069/1980 έρεη πεξηιεθζεί ε πξόβιεςε όηη ην εηδηθό ηέινο κειέηεο, θαηαζθεπήο ή
επεθηάζεσο έξγσλ πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη θαηά
ηα νξηδόκελα ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. θαη όηη νη
δαπάλεο επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε
απζαίξεηεο θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθνύ έξγνπ, βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο θαη ηηο
δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α.. Ζ αλαθνξά ζηηο παξαπάλσ
δηαηάμεηο ζηνλ όξν «βεβαηώλνληαη», εθ` όζνλ, θαηά ηα ινηπά, γίλεηαη παξαπνκπή
ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο θαη ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ
είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., δελ εηζάγεη, θαηά παξέθθιηζε, δπλαηόηεηα
ελεξγνπνηήζεσο ηεο δηνηθεηηθήο βεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κ.Δ.Γ.Δ., γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη κόλν απαηηήζεσλ, αθνύ, όπσο
πξναλαθέξζεθε, ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο θαη νη δηαηάμεηο πεξί
εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α., δελ πξνβιέπνπλ δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο
δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο. Δπνκέλσο, ππό ην πιέγκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/1980
αιιά θαη ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ
Γ.Δ.Τ.Α., δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο (Κ.Δ.Γ.Δ.),
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νύηε, ζρεηηθώο, ππάξρεη δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, θαηά ην
άξζξν 167 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ην νπνίν εθαξκόδεηαη γηα ηελ
είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Ο.Σ.Α., αιιά εθαξκνζηέεο ηπγράλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
ΚΠνιΓ. (βι. Γλκδ ΝΚ 4/2018 απνδεθηή κε α.π. 50218/2018 έγγξαθν ΤΠΔ).
Καηαιήγνληαο, ε παξαγξαθή απαηηήζεσλ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. από επηβαιιόκελα ηέιε ζε
ππόρξενπο- θαηαλαισηέο, δηέπεηαη από ην άξζξν 250 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (5εηεο
παξαγξαθή), ε δε παξαγξαθή αξρίδεη από ηόηε πνπ γελλήζεθε ε αμίσζε θαη είλαη
δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηεο (251 ΑΚ).

ΙΙ. Δπί ηνπ 3νπ εξωηήκαηνο
Ζ παξάιεηςε βεβαίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. από ηέιε πνπ επηβάιιεη
ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο, από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο
απηήο, δύλαηαη λα εγείξεη επζύλεο (πεηζαξρηθέο θ.α.), ιόγσ παξάιεηςεο λόκηκεο
νθεηιόκελεο ελέξγεηαο ζπλεπεία ακέιεηαο ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ, θαη νξζήο
εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Σπρόλ εγεηξόκελε πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία εηο βάξνο ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ, δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ
Ο.Δ.Τ. ηεο Δπηρείξεζεο, θαη πάλησο ζε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα θιεζεί
πξνεγνπκέλσο ζε απνινγία ν ππάιιεινο γηα λα εθθέξεη ηηο απόςεηο ηνπ. Σν δήηεκα
απηό δελ επεξεάδεηαη από ην γεγνλόο όηη ν ππάιιεινο είρε απνζπαζηεί ζηε Γ.Δ.Τ.Α.,
θαη πιένλ έρεη επηζηξέςεη ζηνλ νηθείν Γήκν.

Αζήλα, 10-05-2021
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηεο ΔΓΔΤΑ
Πάλνο Επγνύξεο
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