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ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο 
Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 16-2- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 389–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δρώτημα της Γ.Δ.Υ.Α. στετικά με την λύση της

επιτείρησης.
Στετ. :

Το με αριθμό πρωτ. 495/11-12-2008 έγγραυο της

Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
Σελ

δηάηαμε

ηνπ

άξζξνπ

262

ηνπ

Ν.

3463/2006,

(Φ.Ε.Κ.

Α΄/114/2006), «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ζύκθσλα κε
ηελ νπνία :
Άξζξν 262 – Λύζε.
1. Δεκνηηθή ή θνηλνηηθή θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί λα ιπζεί πξηλ ηελ πάξνδν
ηεο δηάξθεηάο ηεο κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία
ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ θαη πξάμε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ιύεηαη ε επηρείξεζε ππνρξεσηηθά, εάλ θαηαζηεί
αλελεξγόο γηα ρξνληθό δηάζηεκα άλσ ησλ δύν (2) εηώλ.
2. Τε ιύζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο. Μεηά ηελ
εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο, όζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκέλνπλ πεξηέξρνληαη ζην
Δήκν ή ηελ Κνηλόηεηα πνπ ηελ είρε ζπζηήζεη.
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3. Η εθθαζάξηζε γίλεηαη κόλνλ από νξθσηνύο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη από ην
δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ηα
εμήο εξσηήκαηα :
1. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο;
2. Αλ ην Δ.. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. παίξλεη απνθάζεηο, κέρξη πόηε θαη επί
πνηώλ ζεκάησλ ;
3. Πνηνο παίξλεη απνθάζεηο γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο Δ.Ε.Τ.Α.;
4. Ση γίλεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε;
5. Αλ ν Δήκνο παξεκβαίλεη θαη πνπ θαη κε πνηεο αξκνδηόηεηεο;
6. Ση γίλεηαη κε ην πξνζσπηθό ηεο Δ.Ε.Τ.Α.;
7. Με ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, ππάξρεη έλα άηνκν πιεζίνλ ηεο
ζύληαμεο.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
α.- ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ ηνπο
θαλόλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ
θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, αλαινγηθά εθαξκνδόκελεο θαη γηα ηηο δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο κέρξη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ
πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, κηα Δεκνηηθή
Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, όπσο θαη ε Δ.Ε.Τ.Α., κπνξεί λα
ιπζεί κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη
κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ, εθδίδεηαη πξάμε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε πξάμε απηή δεκνζηεύεηαη ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
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ηε ζπλέρεηα, κεηά ηε ιύζε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή
ηεο από νξθσηνύο ειεγθηέο πνπ νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Η
παξαπάλσ αλαθεξόκελε δηαδηθαζία αθνξά ηε ιύζε κηαο δεκνηηθήο
επηρείξεζεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
πλεπώο, κεηά ηε ιύζε ηεο, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην κηαο Δ.Ε.Τ.Α.
δελ κπνξεί νύηε λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, πνιύ δε πεξηζζόηεξν λα ιάβεη
απνθάζεηο. Σηο απνθάζεηο πιένλ γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο
έρνπλ νη νξηζκέλνη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην νξθσηνί ειεγθηέο, νη
νπνίνη αζθνύλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη πξνβαίλνπλ ζηελ εθθαζάξηζε
ηεο επηρείξεζεο, δίρσο νύηε ε ππό εθθαζάξηζε επηρείξεζε λα έρεη θάπνηα
αξκνδηόηεηα νύηε θαη ν νηθείνο Δήκνο.
β.- Ωο πξνο ην πξνζσπηθό ηεο ππό ιύζε επηρείξεζεο, ειιείςεη
ζρεηηθήο δηάηαμεο πνπ λα πξνβιέπεη ηελ ηύρε ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο
Δ.Ε.Τ.Α. κεηά ηε ιύζε ηεο, ζα πξέπεη απηό λα απνιπζεί, κε απόθαζε ηνπ
νηθείνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη γηα ηνλ
εξγαδόκελν πνπ πιεζηάδεη ν ρξόλνο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ.

Ο νομικός σύμβοσλος της Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

