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ΘΕΜΑ:
Απάντθςθ ςτο με αρικμό πρωτ. εις. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2413/02.02.2018
αίτθμα για γνωμοδότθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., κζτοντάσ μασ υπόψιν τα εξισ:
«Η Δ.Ε.Υ.Α. προτίκεται να καταςκευάςει υδρευτικι γεϊτρθςθ ςε περιοχι τθσ

Δ.Κ. …. του Διμου …. . Η περιοχι όμωσ που ενδείκνυνται για τθν ανόρυξθ
ανικει ςε αγροτεμάχιο τρίτου. Ο ιδιοκτιτθσ είναι ςφμφωνοσ για τθν δωρεάν
παραχϊρθςθ χϊρου 60τ.μ. Αιτοφμεκα γνωμάτευςθ του κζματοσ για τον
τρόπο

κτιςθσ

δικαιϊματοσ

ανόρυξθσ

υδρευτικισ

γεϊτρθςθσ

επί

αγροτεμαχίου τρίτου.»

Λαμβάνοντασ υπόψιν:

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980 περί Επιχειριςεων φδρευςθσ - αποχζτευςθσ,
ωσ ιςχφουν ςιμερα, και ειδικότερα:
«Άρκρο 1
Σφςταςθ -Αντικείμενο
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1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252 του Κϊδικα
Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.
3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και
διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται
διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κϊδικα Διμων
και Κοινοτιτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87).
…..
Άρκρον 8
Περιουςία τθσ επιχειριςεωσ.
1. Εισ τθν περιουςίαν τθσ επιχειριςεωσ ανικουν τα επί τθ βάςει των
εγκεκριμζνων ι εγκρικθςομζνων μελετϊν εκτελεςκζντα ι εκτελεςκθςόμενα
ζργα υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ των περιοχϊν αρμοδιότθτοσ τθσ
επιχειριςεωσ,

άπαςαι

αι

υπάρχουςαι

υπόνομοι

και

εγκαταςτάςεισ

υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ ακακάρτων ι ομβρίων υδάτων, ωσ επίςθσ και
άπαςαι αι εκβάλλουςαι αμζςωσ ι εμμζςωσ εισ το δίκτυον υπόνομοι ι
ανοικτοί αγωγοί, και αι μονάδεσ επεξεργαςίασ ποςίμου φδατοσ και υγρϊν
αποβλιτων.
2. Αι εκ τθσ εκτελζςεωσ των `Ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ
προκφπτουςαι επιφάνειαι περιζρχονται εισ τθν Επιχείρθςιν, ιτισ δφναται να
τασ διακζτθ και ζναντι ςυμβολικοφ τιμιματοσ εισ τον οικείον Διμον ι
Κοινότθτα προσ δθμιουργίαν κοινοχριςτων χϊρων θ προσ εκπλιρωςιν άλλου
κοινωφελοφσ ςκοποφ.
3. Αι διατάξεισ περί προςταςιασ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν κτθμάτων
εφαρμόηονται και επί τθσ περιουςίασ τθσ επιχειριςεωσ.
…..
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Άρκρο 10
Πόροι τθσ επιχείρθςθσ

1. Πόροι τθσ επιχείρθςθσ είναι:
α) το ειδικό τζλοσ που προβλζπεται από το άρκρο 11,
β) το τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ,
…
ιδ) τα ζςοδα από τθν περιουςία τθσ επιχείρθςθσ ι το τίμθμα από τθν
εκποίθςι τθσ,
ιε) δάνεια, κλθρονομιζσ, δωρεζσ και λοιπζσ επιχορθγιςεισ.
…..

Άρκρο 22
Ζργα - Μελζτεσ - Προμικειεσ

1. Τα ζργα και οι προμικειεσ για τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία
των ςυςτθμάτων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εκτελοφνται από τθν επιχείρθςθ.
Για τον τρόπο εκτζλεςθσ των ζργων και διενζργειασ των προμθκειϊν,
αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ.
2. Η ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ των ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν και
προμθκειϊν τθσ επιχείρθςθσ διενεργείται, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων.
3. Οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ του Δθμοτικοφ Κϊδικα περί εκςκαφϊν
προσ ανεφρεςθ φδατοσ και εγκατάςταςθσ δικτφου φδρευςθσ εφαρμόηονται
και προκειμζνου περί των επιχειριςεων του νόμου αυτοφ.».
*** Το άρκρο 22 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 9 Ν.4483/2017,ΦΕΚ Α
107/31.7.2017.
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2. Το άρκρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, το οποίο μεταξφ άλλων ορίηει ότι:
«Οικονομικι επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ
1. Η οικονομικι επιτροπι είναι όργανο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ
οικονομικισ λειτουργίασ του διμου. Ειδικότερα ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:…
θ) αποφαςίηει για τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν,..»

3. Τθ μθ κζςπιςθ ςε άλλεσ διατάξεισ του Κϊδικα περί Διμων και Κοινοτιτων ι
του Ν. 3852/2010 ειδικότερων ρυκμίςεων για τισ δωρεζσ ιδιωτϊν προσ
οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ, ιτοι δεν ςυνδζεται θ αποδοχι των
δωρεϊν με τθν εξυπθρζτθςθ δθμοςίων ι δθμοτικϊν ςκοπϊν, οφτε
κακορίηονται ςυγκεκριμζνα κριτιρια, οφτε προβλζπεται ειδικι διοικθτικι
διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων, παρά μόνον ορίηεται το
αρμόδιο όργανο για τθν αποδοχι των δωρεϊν.

4. Τθν νομολογία του Ανωτάτου Δικαςτθρίου τθσ χϊρασ, του Συμβουλίου του
Επικρατείασ, το οποίο με τθ με αρικμό 1433/2014 (Δ’ Τμιμα) ζκανε δεκτό ότι:
«Επειδι, ςτθν ωσ άνω … απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του αιτοφντοσ
Διμου περί αποδοχισ τθσ δωρεάσ των επιμάχων ακινιτων γίνεται επίκλθςθ
μόνον τθσ διατάξεωσ του άρκρου 72 παρ.1 περ. θ του ν. 3852/2010, με τθν
οποία ορίηεται ότι θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια να αποφαςίηει για
τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν προσ το Διμο. Στθν
διάταξθ αυτι δεν κακορίηονται ςυγκεκριμζνα κριτιρια οφτε προβλζπεται
ειδικι διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων, αλλά
ορίηεται μόνον το αρμόδιο όργανο για τθν αποδοχι των δωρεϊν. Οφτε,
άλλωςτε, κεςπίηεται ςε άλλεσ διατάξεισ του Κϊδικα περί Διμων και
Κοινοτιτων ειδικι ρφκμιςθ για τισ δωρεζσ ιδιωτϊν προσ οργανιςμοφσ τοπικισ
αυτοδιοικιςεωσ, θ οποία να ςυνδζει τθν αποδοχι των δωρεϊν με τθν
εξυπθρζτθςθ δθμοςίων ι δθμοτικϊν ςκοπϊν. Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι
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οι αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν αποδοχι δωρεϊν
λαμβάνονται, κατ’ αρχιν, κατ’ εκτίμθςθ ιδιωτικοοικονομικϊν κριτθρίων και
αναπτφςςουν τα ζννομα αποτελζςματά τουσ ςτον χϊρο του ιδιωτικοφ
δικαίου, κατατείνουςεσ ςτθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων, για τισ
οποίεσ δεν προβλζπονται ειδικζσ ρυκμίςεισ αποκλίνουςεσ από τισ
γενικζσ ρυκμίςεισ του αςτικοφ δικ αίου.
Επειδι, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, με τθν … απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου …. εγκρίκθκε θ αποδοχι τθσ δωρεάσ των επιμάχων
ακινιτων, θ οποία, ςφμφωνα και με τθ ςχετικι ειςιγθςθ, κρίκθκε ωφζλιμθ
για τον Διμο. Ενόψει των εκτεκζντων ςτθν προθγοφμενθ ςκζψθ, θ
ανωτζρω απόφαςθ δεν εκδόκθκε κατ’ ενάςκθςθ δθμόςιασ
εξουςίασ. Δεν αςκεί δε επιρροι επί των ανωτζρω το γεγονόσ ότι ςτθν
απόφαςθ αυτι αναφζρεται ότι θ δωρεά γίνεται με τον ςκοπό και μοναδικό
όρο τα παραχωροφμενα ακίνθτα να χρθςιμοποιθκοφν, μετά τθν ζγκριςθ τθσ
καταλλθλότθτάσ τουσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, …. Τοφτο διότι θ αποδοχι
τθσ δωρεάσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι υπό τον ανωτζρω όρο δεν
επάγεται αυτοτελϊσ ζννομεσ ςυνζπειεσ εν ςχζςει προσ τθ χωροκζτθςθ των
εν λόγω μονάδων οφτε εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ
εγκρίςεωσ τθσ εγκαταςτάςεωσ και λειτουργίασ των μονάδων αυτϊν, θ
οποία διζπεται από τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί απορριμμάτων.
Εν όψει των ανωτζρω, θ εν λόγω απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του
αιτοφντοσ Διμου δεν είχε τον χαρακτιρα εκτελεςτισ διοικθτικισ πράξεωσ.
…., θ Γενικι Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοικιςεωσ δεν άςκθςε
δθμόςια εξουςία απαγγζλλοντασ ακυρότθτα διοικθτικισ πράξεωσ, αλλά
προζβθ ςε ζλεγχο πράξεωσ ιδιωτικοφ δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 2630/2006)….
Συνεπϊσ, θ πράξθ αυτι δεν ζχει τον χαρακτιρα εκτελεςτισ διοικθτικισ
πράξεωσ και δεν προςβάλλεται παραδεκτϊσ με τθν υπό κρίςθ αίτθςθ.»
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5. Τισ οικείεσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα περί Χρθςιδανείου και Δωρεάσ, ιτοι
α. 810ΑΚ επ. και α. 496 ΑΚ επ., που προβλζπουν:

«Χρθςιδάνειο
Άρκρο 810 - Ζννοια
Με τθ ςφμβαςθ του χρθςιδανείου ο ζνασ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ
(χριςτθσ) παραχωρεί ςτον άλλο τθ χριςθ πράγματοσ χωρίσ αντάλλαγμα και
αυτόσ (χρθςάμενοσ) ζχει υποχρζωςθ να αποδϊςει το πράγμα μετά τθ λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ.

Δωρεά
Άρκρο 496 - Ζννοια
Η παροχι ςε κάποιον ενόσ περιουςιακοφ αντικειμζνου αποτελεί δωρεά, αν
γίνεται κατά τθ ςυμφωνία των μερϊν χωρίσ αντάλλαγμα.
…
Άρκρο 498- Σφςταςθ
Για τθ Σφςταςθ δωρεάσ απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο. Η δωρεά
κινθτοφ πράγματοσ για τθν οποία δεν ςυντάχκθκε ςυμβολαιογραφικό
ζγγραφο ιςχυροποιείται αφότου ο δωρθτισ παραδϊςει το πράγμα ςτο
δωρεοδόχο.»

6. Τθν πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, με τθν οποία γίνεται δεκτό ότι:
«Από τισ διατάξεισ των άρκρων 496, 498 § 1, 1033, 1192 § 1, 1194 τθσ 1198
ΑΚ με ςαφινεια προκφπτει ότι για τθ μεταβίβαςθ κυριότθτασ ακινιτου
λόγω δωρεάσ, εκτόσ των άλλων, απαιτείται ςυμφωνία δωρθτι τθσ
δωρεοδόχου με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο και μεταγραφι αυτισ και ότι
θ κτιςθ τθσ κυριότθτασ ςτο μεταβιβαηόμενο ακίνθτο επζρχεται από και δια
τθσ μεταγραφισ. (ΑΠ 1824/2001 ΕΕΝ 70/159). Αν θ πρόταςθ του δωρθτι και
θ αποδοχι του δωρεοδόχου ζγιναν με χωριςτά ςυμβόλαια (βλ. α. 161 και 194
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ΑΚ) και το δεφτερο από αυτά αναφζρεται ςτο πρϊτο και περιλαμβάνει όλο το
ουςιϊδεσ περιεχόμενο τοφτου, δεν χρειάηεται να καταχωριςτοφν ςτα βιβλία
μεταγραφϊν και τα δφο αυτά ςυμβόλαια, αλλά αρκεί θ καταχϊριςθ μόνον
του δεφτερου ςυμβολαίου, διότι ςε αυτό περιζχονται εμμζςωσ μεν και θ
περιλθφκείςα και ενςωματωκείςα ςε αυτό πρόταςθ του δωρθτι και αμζςωσ
και θ αποδοχι του δωρεοδόχου και ζτςι θ αρχι τθσ δθμοςιότθτασ, ωσ προσ
αμφότερεσ (πρόταςθ και αποδοχι), εξυπθρετείται και θ μεταγραφι παράγει
τα ζννομα αποτελζςματά τθσ (ΑΠ 1824/2001 ΕΕΝ 70/159, Βλ. και
Βακρακοκοίλθσ, Ερμθνεία-Νομολογία Αςτικοφ Κϊδικα, Τόμοσ Γ’, Ακινα 2004,
ς. 40).

Ενόψει των ωσ άνω αναφερόμενων, και ιδιαιτζρωσ υπό το φωσ τθσ
διάταξθσ του α. 810ΑΚ, θ οποία ρυκμίηει τθ ςφμβαςθ Χρθςιδανείου και
ςυγκεκριμζνα προβλζπει ότι «Με τθ ςφμβαςθ του χρθςιδανείου ο ζνασ από
τουσ ςυμβαλλομζνουσ (χριςτθσ) παραχωρεί ςτον άλλο τθ χριςθ πράγματοσ
χωρίσ αντάλλαγμα και αυτόσ (χρθςάμενοσ) ζχει υποχρζωςθ να αποδϊςει το
πράγμα μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.», οφείλεται να διευκρινιςκοφν τα
κάτωκι ηθτιματα:
 Αρχικά, υπογραμμίηεται ότι ςτοιχείο τθσ ςφμβαςθσ χρθςιδανείου, ιτοι τθσ
παραχϊρθςθσ χριςθσ πράγματοσ τρίτου από ζναν άλλο, είναι θ απόδοςθ
του παραχωρθκζντοσ πράγματοσ μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
 Ωςτόςο, ςθμειϊνεται ότι μετά τθν επικείμενθ ανόρυξθ τθσ υδρευτικισ
γεϊτρθςθσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α., τόςο το εν λόγω εκτελεςκζν ζργο φδρευςθσ
(και ενδεχομζνωσ, οι υπόνομοι και εγκαταςτάςεισ υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ ακακάρτων ι ομβρίων υδάτων, ωσ επίςθσ και άπαςαι οι
εκβάλλουςεσ αμζςωσ ι εμμζςωσ ςτο δίκτυο υπόνομοι ι ανοικτοί αγωγοί,
και οι μονάδεσ επεξεργαςίασ ποςίμου φδατοσ και υγρϊν αποβλιτων, που
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κα προκφψουν μετά από τθ γεϊτρθςθ), όςο και οι επιφάνειεσ που κα
προκφψουν από τθν ωσ άνω ανόρυξθ τθσ υδρευτικισ γεϊτρθςθσ, κα
περιζλκουν ςτθν κυριότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και κα αποτελοφν περιουςιακό
τθσ ςτοιχείο, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο προμνθμονευκζν άρκρο
8 Ν. 1069/1980.
 Κατά ςυνζπεια, οι όροι τθσ ςυμβάςεωσ χρθςιδανείου για παραχϊρθςθ
χριςθσ πράγματοσ δεν ςυνάδουν
-

αφενόσ, με τουσ ςκοποφσ τθσ επικείμενθσ ανόρυξθσ τθσ υδρευτικισ
γεϊτρθςθσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. που ςυνίςτανται ςτθ δθμόςια και
κοινωφελι παροχι υπθρεςιϊν φδατοσ προσ τουσ δθμότεσ, θ οποία
πρζπει να διαςφαλίηεται ότι υπάρχει και κα ςυνεχίηει να υπάρχει
απρόςκοπτθ εισ το διθνεκζσ, χωρίσ τθν αίρεςθ απόδοςθσ του
αγροτεμαχίου, όπου κα ευρίςκεται θ εν λόγω υδρευτικι γεϊτρθςθ

-

αφετζρου, με τισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980, ωσ αναλφκθκαν
ανωτζρω.

 Επομζνωσ, προκφπτει ότι θ ςφμβαςθ χρθςιδανείου των διατάξεων των α.
810ΑΚ επ. δεν μπορεί να καλφψει νομοκετικά τθν ευκταία δωρεάν
παραχϊρθςθ χριςθσ αγροτεμαχίου 60τ.μ. τρίτου για ανόρυξθ υδρευτικισ
γεϊτρθςθσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α.

Διαλαμβάνοντασ όλα τα ωσ άνω εκτεκζντα ςυνάγεται ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.,
διεπόμενθ από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, ςε ςυνδυαςμό με το
α. 8 Ν. 1069/1980, το οποίο προβλζπει ρθτϊσ ωσ πόρο τθσ επιχείρθςθσ τισ
δωρεζσ και εφόςον ο Δθμοτικόσ Κϊδικασ και ο Ν. 3852/2010 δεν ρυκμίηουν
ειδικότερα και ενάντια το ηιτθμα των δωρεϊν των ιδιωτϊν προσ τουσ
οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ, αλλά τουναντίον θ πάγια νομολογία
ζχει κάνει δεκτό ότι «δεν προβλζπονται ειδικζσ ρυκμίςεισ αποκλίνουςεσ από
τισ γενικζσ ρυκμίςεισ του αςτικοφ δικαίου αναφορικά με τθν αποδοχι
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δωρεϊν, οι ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ λαμβάνονται, κατ’
αρχιν, κατ’ εκτίμθςθ ιδιωτικοοικονομικϊν κριτθρίων και αναπτφςςουν τα
ζννομα αποτελζςματά τουσ ςτον χϊρο του ιδιωτικοφ δικαίου», είναι
επιτρεπτό εκ του νόμου να ςυνάψει ςφμβαςθ δωρεάσ με τρίτο.

Ακολοφκωσ, από τα ανωτζρω απορρζει το ςυμπζραςμα ότι ωσ
λυςιτελζςτεροσ τρόποσ κτιςθσ δικαιϊματοσ ανόρυξθσ υδρευτικισ
γεϊτρθςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. επί αγροτεμαχίου τρίτου, εφόςον ο τρίτοσ είναι
ςφμφωνοσ για τθ δωρεάν παραχϊρθςθ αυτοφ, αναδεικνφεται θ ςφςταςθ
δωρεάσ του τρίτου υπζρ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για το εν λόγω αγροτεμάχιο, κατά τισ
γενικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τοφτο διότι ο δωρεοδόχοσ
(Δ.Ε.Τ.Α.) δεν υπζχει υποχρζωςθ απόδοςθσ του πράγματοσ, με αποτζλεςμα
να διαφυλάςςονται εισ το διθνεκζσ τα ςυμφζροντα των δθμοτϊν από τθν
απρόςκοπτθ παροχι υπθρεςιϊν φδατοσ από τθ Δ.Ε.Τ.Α., χωρίσ τθν φπαρξθ
οιαςδιποτε αιρζςεωσ απόδοςθσ του αγροτεμαχίου επί του οποίου κα
ευρίςκεται θ εν λόγω υδρευτικι γεϊτρθςθ.

Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Δωρεάσ
απαιτείται:
1. Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. περί αποδοχισ τθσ
πρόταςθσ δωρεάσ του τρίτου ςχετικά με το αγροτεμάχιο 60 τ.μ. κυριότθτάσ
του ςτθν περιοχι τθσ Δ.Κ. …… του Διμου ……, επί του οποίου κα
καταςκευαςτεί υδρευτικι γεϊτρθςθ
2. φνταξθ ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, ςτο οποίο να αποτυπϊνεται θ
ςυμφωνία του δωρθτι και δωρεοδόχου για παροχι προσ το δωρεοδόχο ενόσ
περιουςιακοφ αντικειμζνου του άνευ ανταλλάγματοσ
3. Η μεταγραφι του εν λόγω ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου ςτα βιβλία
μεταγραφϊν, αν πρόκειται για μεταβίβαςθ κυριότθτασ ακινιτου, από και δια
τθσ οποίασ επζρχεται θ κτιςθ τθσ κυριότθτασ του δωρεοδόχου ςτο
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μεταβιβαηόμενο ακίνθτο. Διευκρινίηεται ότι αν θ πρόταςθ του δωρθτι και θ
αποδοχι του δωρεοδόχου ζγιναν με χωριςτά ςυμβόλαια (βλ. α. 161 και 194
ΑΚ) και το δεφτερο από αυτά αναφζρεται ςτο πρϊτο και περιλαμβάνει όλο το
ουςιϊδεσ περιεχόμενο τοφτου, δεν χρειάηεται να καταχωριςτοφν ςτα βιβλία
μεταγραφϊν και τα δφο αυτά ςυμβόλαια, αλλά αρκεί θ καταχϊριςθ μόνον
του δεφτερου ςυμβολαίου.
Επομζνωσ,

εφόςον

από

και

δια

τθσ

μεταγραφισ

του

ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου -ςτο οποίο να αποτυπϊνεται θ ςυμφωνία του
δωρθτι και δωρεοδόχου για τθ μεταβίβαςθ κυριότθτασ του αγροτεμαχίου
του- ςτα βιβλία μεταγραφϊν επζρχεται θ κτιςθ τθσ κυριότθτασ του
δωρεοδόχου ςτο μεταβιβαηόμενο ακίνθτο, θ Δ.Ε.Τ.Α. γίνεται κφρια του ωσ
άνω αγροτεμαχίου ςτθν περιοχι τθσ Δ.Κ. …… του Διμου …… και είναι
δυνατόν να προχωριςει ςτθν καταςκευι υδρευτικισ γεϊτρθςθσ επί του εν
λόγω αγροτεμαχίου, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο α. 22 παρ. 3 του Ν.
1069/1980, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει ςιμερα.

Ακινα, 27.02.2018
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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