ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Τέζεθε από ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (αξ. πξση. εηζ. ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2727/31-3-2021) ην θάησζη εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Επωηάηαι, εάν ζηα πλαίζια διαδικαζίαρ επέκηαζηρ απμοδιοηήηων ηηρ Δ.Ε.Υ.Α.,
και μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ νόμιμηρ διαδικαζίαρ επέκηαζηρ, η Δ.Ε.Υ.Α.
αναλαμβάνει όλα ηα δικαιώμαηα και ηιρ ςποσπεώζειρ πος πποκύπηοςν μεηά ηη
δημοζίεςζη ζε ΦΕΚ ηηρ επέκηαζηρ ηηρ.»

Καηά ηε γλώκε κνπ πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
i. Καη’ άπθπ. 2 παπ. 1 ν. 1069/1980, όπσο αληηθαηαζηάζεθε αληηθαηαζηάζεθε σο
άλσ θαη ε παξ.5 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7 άξζξ.8 Ν.2839/2000, κε ηίηιν «Διεύπςνζη
ανηικειμένος και επέκηαζη πεπιοσήρ απμοδιόηηηαρ» νξίδεηαη όηη «2. Η πεξηνρή
αξκνδηόηεηαο ζπληζηώκελεο επηρείξεζεο δήκνπ ή θνηλόηεηαο κπνξεί λα επεθηείλεηαη:
α) ζηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο όκνξσλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Ν.
2539/1997 ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή θνηλόηεηαο ή ηκεκάησλ απηώλ κεηά από απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο...».
ii. Σην άπθπο 9 ν. 1069/1980 κε ηίηιν «Υπνθαηάζηαζηο εηο δηθαηώκαηα θαη
ππνρξεώζεηο» νξίδεηαη όηη «1. Η επηρείξεζηο άκα ηε ζπζηάζεη ηης σποκαθίζηαηαι
ασηοδικαίως και άνεϋ εηέρας διαησπώζεως εις άπανηα εν γένει ηα δικαιώμαηα και
σποτρεώζεις ηων ζσμμεηετόνηων εις ηαύηην Δήμων και Κοινοηήηων ή ηοσ Σσνδέζμοσ
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και ηων παρ` ασηοίς οργανιζμών σδρεύζεως- αποτεηεύζεως, ηαρ αναθεπομέναρ ειρ
ηην ύδπεςζιν και αποσέηεςζιν. 2. Αη εθθξεκείο δίθαη ζπλερίδνληαη ππό θαη θαηά ηεο
επηρεηξήζεσο άλεϋ άιιεο δηαηππώζεσο, κε επεξρνκέλεο εθ ηεο σο άλσ δηαδνρήο
βηαίαο δηαθνπήο ηνύησλ.». Από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ζπλάγεηαη ξεηώο όηη ε
Επηρείξεζε λνκηκνπνηείηαη απηνδηθαίσο, κε ηε ζύζηαζε ηεο, ζε όια ηα κεηαθεξόκελα
ζε απηήλ δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο κόλνλ θαζόζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ύδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο ηεο εδαθηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηε
ζπζηαηηθή πξάμε. Ανηιθέηωρ, η ζσεηική διάηαξη δεν πποβλέπει αναδπομική
ςποκαηάζηαζη ζε ςποσπεώζειρ ζηην πεπίπηωζη επέκηαζηρ ηηρ παπ. 2 άπθπ. 2 ν.
1069/1980.
iii. H επέθηαζε ηεο παξ. 2 άξζξ. 2 λ. 1069/1980 ζπληζηά επί ηεο νπζίαο ππάξη
μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηων από ηνλ Δήκν πξνο ηελ νηθεία Δ.Ε.Υ.Α. Η αξκνδηόηεηα
πνπ έρεη αλαηεζεί ζε νξηζκέλν όξγαλν δελ κπνξεί λόκηκα λα αζθεζεί από άιιν
όξγαλν, αθόκε θαη αλώηεξν ηνπ αξκνδίνπ, εθηόο εάλ ππάξρεη ξεηή αληίζεηε ξύζκηζε.
Οη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αξκνδηόηεηα έρνπλ ραξαθηήξα απξόζσπνπ θαλόλα
δηθαίνπ θαη είλαη αλώηεξεο ηππηθήο ηζρύνο από εθείλνπο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
ζεζπίζεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ην όξγαλν πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα, είηε κόλν ηνπ είηε
ζπκπξάηηνληαο κε άιια όξγαλα. Σπλεπώο ην όξγαλν απηό δελ κπνξεί λόκηκα λα
κεηαβάιεη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ, εθηόο εάλ ε κεηαβνιή απηή
ξεηώο επηηξέπεηαη ή επηβάιιεηαη από ηνπο ίδηνπο απηνύο θαλόλεο (ΚΔΔ/ζηαο άξζξ. 9
παξ. 2). Η δε παξάβαζε ησλ θαλόλσλ ηεο αξκνδηόηεηαο εξεπλάηαη από ην δηθαζηήξην
θαη απηεπαγγέιησο (ΣηΕ 3531/1983, 3227/1987). Σε πεξίπησζε παξάλνκεο
κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηόηεηαο, ην όξγαλν ζην νπνίν κεηεβηβάζζε ε αξκνδηόηεηα δελ
θαζίζηαηαη αξκόδην, θαη ζπλεπώο, νη πξάμεηο απηνύ πάζρνπλ αθπξόηεηαο (ΣηΕ
367/1933, 2179/1987).1 Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη ζρεηηθέο κε ηελ αξκνδηόηεηα
νξηζκέλνπ νξγάλνπ δηαηάμεηο επηηξέπνπλ ηελ κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ από ηηο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ζε άιιν όξγαλν (όπσο κε ηελ παξ. 2 άξζξ. 2 λ. 1069/1980). Η
κεηαβίβαζε γίλεηαη κε έθδνζε, από ην όξγαλν πνπ κεηαβηβάδεη, δηνηθεηηθήο πξάμεο,
ε νπνία έρεη θαλνληζηηθό ραξαθηήξα θαη αθνξά νξηζκέλε κόλνλ θαηεγνξία
ππνζέζεσλ (ΣηΕ 607/1971, 3467/1994,250/1987, 1582/2010), ή απεπζείαο κε εηδηθή
δηάηαμε ηππηθνύ λόκνπ. Εάλ κεηαβηβαζζεί ε αξκνδηόηεηα, ην όξγαλν πξνο ην νπνίν
γίλεηαη ε κεηαβίβαζε θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθώο αξκόδην γηα ηελ άζθεζε ηεο, ην δε
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όξγαλν πνπ κεηαβίβαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο κεηαβίβαζεο, δελ δύλαηαη λα
αζθήζεη ηελ αξκνδηόηεηα παξαιιήισο. Η κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ δελ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ζπιιήβδελ όιεο ηηο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο
νξγάλνπ, παξά κόλνλ νξηζκέλε θαηεγνξία αξκνδηνηήησλ. Πεξαηηέξσ, ε κεηαβίβαζε
πξέπεη λα είλαη εηδηθή θαη νξηζκέλε, ππό ηελ έλλνηα όηη ζην ζώκα ηεο πξάμεσο κε ηελ
νπνία γίλεηαη ε κεηαβίβαζε, νη αξκνδηόηεηεο πνπ κεηαβηβάδνληαη πξέπεη λα
πεξηγξάθνληαη εηδηθά θαη νξηζκέλα. Καη από ηε θύζε άιισζηε ησλ θαλόλσλ πεξί
αξκνδηόηεηαο ησλ δεκνζίσλ νξγάλσλ, επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ε κεηαβίβαζε
αξκνδηόηεηαο, κε εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, ζε άιια όξγαλα, κόλν κε ξεηή
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ώζηε γηα ιόγνπο λνκηθήο αζθάιεηαο πξέπεη ε
ζρεηηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε λα είλαη πλήπωρ εξειδικεςμένη (ΣηΕ Ολ
2309/1992, 1607/1997). Αξκνδηόηεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη θαηά ηξόπν γεληθεπκέλν θαη
αόξηζην πάζρεη αθπξόηεηαο. Τα αλσηέξσ απνζθνπνύλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο αξρήο
ηεο λνκηκόηεηαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε δξάζε ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο
αξρήο ηεο θαλεξήο δξάζεσο ηεο Δηνίθεζεο.
iv. Αθνινύζσο, θαη’ άπθπ. 18 Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ (λ. 2690/1999) –
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη θαη νη Δ.Ε.Υ.Α. - νξίδεηαη όηη «1. Η
αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε ηειεηνύηαη κε ηελ ππνγξαθή θαη ηε ρξνλνιόγεζε ηεο, ή ηε
δεκνζίεπζή ηεο αλ είλαη δεκνζηεπηέα θαηά λόκν. Η κανονιζηική διοικηηική ππάξη
ηελειούηαι με ηη δημοζίεςζή ηηρ ζηην Εθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ, εθηόο αλ
πξνβιέπεηαη εηδηθόο ηξόπνο δεκνζηόηεηαο. 2. Σηελ πεξίπησζε ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, σο εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ιακβάλεηαη εθείλε ηελ
νπνία θέξεη ην ζρεηηθό θύιιν ηεο Εθεκεξίδαο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη, θαηά ηελ
εκεξνκελία απηή, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε, ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, αληηηύπνπ ηνπ
θύιινπ ή ζεσξεκέλνπ θσηναληηγξάθνπ ηνπ νηθείνπ δνθηκίνπ...». Καηά γεληθή αξρή
ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, ηόζν νη θαλνληζηηθέο όζν θαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο δεν διαθέηοςν αναδπομική ιζσύ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ηα απνηειέζκαηά
ηνπο δελ είλαη δπλαηόλ λα αλαηξέμνπλ ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν ηεο έθδνζεο,
θνηλνπνίεζεο ή δεκνζίεπζήο ηνπο. Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη κία θαλνληζηηθή
δηνηθεηηθή πξάμε ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Καηά ηούηο, η απόθαζη ηος δημοηικού ζςμβοςλίος πος εκδίδεηαι καη’ άπθπ. 2
παπ. 2 ν. 1069/1980 πεπί επέκηαζηρ ηοπικήρ απμοδιόηηηαρ ηηρ Δ.Ε.Υ.Α. παπάγει
έννομα αποηελέζμαηα από ηη δημοζίεςζη ηηρ ζηην ΕηΚ.
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v. Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 43 ηνπ Σπληάγκαηνο πξνθύπηεη όηη δεν είναι
επιηπεπηή η αναδπομική κανονιζηική πύθμιζη, εκηόρ αν ηην επιηπέπει πηηώρ ο
εξοςζιοδοηικόρ νόμορ ή ζαθώρ πποκύπηει από αςηόν (ΟιΣηΕ 3659/1980, ΣηΕ
1073/1998, 4914/1987). Επνκέλσο, ζε πεξίπησζε κε επηηξεπηήο εθδόζεσο
θαλνληζηηθήο απνθάζεσο κε αλαδξνκηθή ηζρύ, ε απόθαζε απηή είλαη αλίζρπξε θαη
θαζηζηά αθπξσηέεο θαη ηηο θαη' εθαξκνγή ηεο εθδνζείζεο αηνκηθέο. Σηην κπινόμενη
πεπίπηωζη, η πποπαπαηεθείζα εξοςζιοδοηική διάηαξη ηος άπθπος 2 παπ. 2 ν.
1069/1980 δεν επιηπέπει ηην επέκηαζη με αναδπομική ιζσύ, ούηε πποβλέπει ηην
ςποκαηάζηαζη ηηρ Επισείπηζηρ αναδπομικά ζηιρ ςποσπεώζειρ ηος Δήμος πος
έσοςν δημιοςπγηθεί ζε ππογενέζηεπο διάζηημα. Εμάιινπ όπνπ ν λνκνζέηεο
επεδίσμε ηελ ππνθαηάζηαζε θαη ηε δηαδνρή ελόο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ζε
ππνρξεώζεηο άιινπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ην έρεη πξνβιέςεη ξεηώο (βι. άξζξ. 241
ΚΔΚ, άξζξ. 69 λ. 4483/2017). Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 9 λ. 1069/1980 ν λνκνζέηεο
όξηζε ξεηώο ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο λενζπζηαζείζαο Επηρείξεζεο ζηα δηθαηώκαηα θαη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ. Η ππνθαηάζηαζε απηή αθνξά όκσο κόλν ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζύζηαζεο ηεο Επηρείξεζεο. Αληηζέησο, ν λνκνζέηεο δελ
πξνέβιεςε ππνθαηάζηαζε ηεο Επηρείξεζεο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ ζηελ
πεξίπησζε ηεο παξ. 2 άξζξ. 2 λ. 1069/1980.
vi. Ελόςεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη λνκνινγηαθώλ παξαδνρώλ, θαηά ηε γλώκε
καο, ε απόθαζε επέθηαζεο ηεο ηνπηθήο αξκνδηόηεηαο Δ.Ε.Υ.Α. δεν μποπεί να
πεπιλαμβάνει ςποκαηάζηαζη - και οςζιαζηικά αναδπομική ιζσύ ηηρ απόθαζηρ
επέκηαζηρ - ηηρ Επισείπηζηρ ζηιρ ςποσπεώζειρ πος έσοςν γεννηθεί (απαιηήζειρ,
οθειλέρ κλπ.) ειρ βάπορ ηος Δήμος μέσπι ηην μεηαβίβαζη ηηρ ζσεηικήρ ηοπικήρ
απμοδιόηηηαρ ζηη Δ.Ε.Υ.Α., διόηι αςηό κείηαι εκηόρ ηων οπίων ηηρ
εξοςζιοδοηικήρ διάηαξηρ ηηρ παπ. 2 άπθπ. 2 ν. 1069/1980, θαη θαζηζηά ηελ ζρεηηθή
απόθαζε κε λόκηκε. Εμάιινπ ηπρόλ κεηαβίβαζε ανξίζηνπ αξηζκνύ ππνρξεώζεσλ θαη
απξνζδηόξηζηνπ ύςνπο νθεηιώλ ηνπ Δήκνπ πξνο ζηελ Επηρείξεζε, θαη ρσξίο ηελ
κεηαβίβαζε ζρεηηθώλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπο ζα θαζηζηνύζε κε βηώζηκε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο Επηρείξεζεο, θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο ζθνπώλ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
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Αζήλα, 16-4-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάλνο Ζπγνύξεο
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