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Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2204/10.06.2015
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: Η δυνατότητα του Προζδρου και του Αντιπροζδρου τησ
Επιχείρηςησ να χρηςιμοποιοφν αυτοκίνητα ιδιοκτηςίασ τησ.

*****************

Επί του ωσ άνω ερωτήματοσ η απάντηςη μου είναι η ακόλουθη:
Σφμφωνα με τθν § 1 του άρκρου 5 του Ν. 1069/1980, ( Φ.Ε.Κ.
Α΄/191/23-8- 1980 ), «Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων
Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», ορίηεται το εξισ :
«Άρθρον 5 – Αρμοδιότητες Διοικητικοφ Συμβουλίου και Προζδου
αυτοφ.
1. Το

Διοικθτικόν

Συμβοφλιον

διοικεί

τθν

επιχείρθςιν

και

διαχειρίηεται τθν περιουςίαν και τουσ πόρουσ ταφτθσ, αποφαςίηει
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δε επί παντόσ αφορώντοσ τθν επιχείρθςιν θζματοσ, πλθν των
περιπτώςεων καθ’ ασ άλλωσ ορίηεται εν των παρόντι νόμω».

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε δθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ, ςφμφωνα με τθν § 1 του άρκρου 5 του Ν. 1069/1980,
διοικεί τθν επιχείρθςθ και διαχειρίηεται τθν περιουςία και τουσ πόρουσ
αυτισ και αποφαςίηει για κάκε κζμα που αφορά τθν επιχείρθςθ, πλθν
των περιπτώςεων που ορίηεται διαφορετικά από το νόμο. Η
παράγραφοσ αυτι δίνει το γενικό πλαίςιο διοίκθςθσ και λειτουργίασ
μιασ δθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ διότι τισ
αρμοδιότθτεσ μιασ Δ.Ε.Υ.Α. εξειδικεφει ςτθν παράγραφο 2 του ιδίου
άρκρου.

Εν προκειμζνω, ειδική διάταξη νόμου που να επιτρζπει ή να
απαγορεφει τη χρήςη υπηρεςιακοφ αυτοκινήτου τησ επιχείρηςησ από
τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε αιρετό πρόςωπο, εννοείται μζλοσ
του Διοικητικοφ υμβουλίου, δεν υπάρχει, πλθν όμωσ, επειδι ςτθν
αρμοδιότθτα μιασ δθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
εμπίπτει και η διαχείριςη τησ περιουςίασ τησ, δφναται, κατόπιν
απόφαςθσ του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου να επιτραπεί θ χριςθ και
κυκλοφορία ενόσ υπθρεςιακοφ αυτοκινιτου από τον Πρόεδρο ι τον
Αντιπρόεδρο αυτισ.

Επομζνωσ, κατά τθ γνώμθ μου, ςτο πλαίςιο τησ διαχείριςησ τησ
περιουςίασ τησ Δημοτικήσ Επιχείρηςησ Υδρευςησ και Αποχζτευςησ
Ηράκλειασ, και ωσ περιουςία αυτήσ θεωρείται και οποιοδήποτε
όχημά τησ, μπορεί το Διοικητικό υμβοφλιο τησ Δημοτικήσ
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Επιχείρηςησ Υδρευςησ και Αποχζτευςησ, κατόπιν απόφαςήσ του, να
επιτρζψει ςτον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή ςε οποιοδήποτε άλλο
αιρετό πρόςωπο και μζλοσ του Διοικητικοφ τησ υμβουλίου, ςφμφωνα
με τθ διάταξθ τθσ § 1 του άρκρου 5 του Ν. 1069/1980, να
χρθςιμοποιοφν και να κυκλοφοροφν κατά τισ ώρεσ λειτουργίασ τθσ, το
υπθρεςιακό αυτοκίνθτο τθσ επιχείρθςθσ.

Αθήνα, 08.07.2015
Ο γνωμοδοτϊν Δικηγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρησ
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