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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α με αρικμό
πρωτοκόλλου 2416/9-02-2018 ερωτιματοσ με κζμα: «Οφείλει η
Δ.Ε.Υ.Α. να τοποθετήςει και να ςυντηρήςει πυροςβεςτικά υδροςτόμια
ςτα γεωγραφικά όρια που καλφπτει η Δημοτική Επιχείρηςη Ύδρευςησ
και Αποχζτευςησ;»

Κατά τθ γνώμθ μασ προςικει θ εξισ απάντθςθ:

********

Σο άρκρο 1 παρ. 3 του ν. 1069/1980 («Επιχειριςεισ φδρευςθσαποχζτευςθσ» ) ορίηει αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ των Δ.Ε.Τ.Α. ότι
«οι Δ.Ε.Υ.Α., εντόσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ, είναι υπεφθυνεσ
για:
α) τθν παραγωγι και διανομι ςτουσ καταναλωτζσ του προϊόντοσ που
καλείται «νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ», όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία,
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β) τθ ςυλλογι των λυμάτων από τουσ εγκεκριμζνουσ καταναλωτζσ του
οικείου ι των οικείων Διμων και τθν παραγωγι του προϊόντοσ που
καλείται «επεξεργαςμζνα αςτικά λφματα, κατάλλθλα για αςφαλι
διάκεςθ ςτο περιβάλλον», όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν ιςχφουςα
νομοκεςία,
γ) τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ και
λειτουργία των ζργων υδρολθψίασ, ζργων επεξεργαςίασ νεροφ, δικτφων
μεταφοράσ νεροφ, δικτφων διανομισ φδρευςθσ, δικτφων αποχζτευςθσ
ακάκαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργαςίασ αςτικϊν
υγρϊν αποβλιτων, διατάξεων διάκεςθσ του προϊόντοσ τθσ περίπτωςθσ
β`, κακϊσ και μονάδων επεξεργαςίασ και διάκεςθσ του υπολείμματοσ
των ανωτζρω διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ
τουσ.
4. Οι Δ.Ε.Υ.Α. ςυνιςτϊνται, φςτερα από ςφνταξθ οικονομικοτεχνικισ
μελζτθσ, με απόφαςθ του οικείου ι των οικείων Δθμοτικϊν
Συμβουλίων, με τθν οποία ορίηεται θ επωνυμία, θ ζδρα, οι λόγοι που
δικαιολογοφν τθ ςφςταςι τουσ, τα περιουςιακά ςτοιχεία που
παραχωροφνται ςε αυτζσ, ο τρόποσ εκμετάλλευςθσ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων, των ζργων και των υπθρεςιϊν τουσ και των εςόδων από
αυτι, κακϊσ και θ περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ. Η απόφαςθ για τθ
ςφςταςθ Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνεται με πράξθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.».
Περαιτζρω, το άρκρο 75 του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων, Ν.
3463/2006 ορίηει ότι «...Οι Αρμοδιότθτεσ των Διμων και Κοινοτιτων
αφοροφν, κυρίωσ, τουσ τομείσ: ... β) Περιβάλλοντοσ, ςτον οποίο
περιλαμβάνεται, ιδίωσ: ...4. Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων
χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ αποκομιδι και Διαχείριςθ των
αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και Διαχείριςθ
ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και η λήψη
προληπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για την προςταςία των
κοινόχρηςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ
απορριμμάτων από εκδήλωςη πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
ςχετικι νομοκεςία.»
Από το νομοκετικό αυτό πλαίςιο όπωσ παρατζκθκε ωσ άνω, προκφπτει
κατ’αρχιν ότι οι εκάςτοτε Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ φδρευςθσ και
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αποχζτευςθσ δεν φζρουν τθν υποχρζωςθ για εγκατάςταςθ και
ςυντιρθςθ υδροςτομίων κακότι δεν προκφπτει ρθτώσ από τον νόμο
περί Δ.Ε.Τ.Α., Ν. 1069/1980, τζτοια υποχρζωςθ, και περαιτζρω θ
ευκφνθ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και από τον κίνδυνο
πυρκαγιάσ μεταξφ άλλων βαρφνει τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ α’ βακμοφ, τουσ Διμουσ δθλαδι, όπωσ προβλζπει ο
Κώδικασ Διμων και Κοινοτιτων.
Ωςτόςο, ζχει εκδοκεί το 2011 Εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ ΠυρόςβεςθσΔιάςωςθσ, ειδικότερα του 1ου Σμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ &
Επιχειριςεων, υπ’ αρικμ. 79/ 07-09-2011, θ οποία ορίηει ότι «.... Οι
Φορείσ δικτφων φδρευςησ πόλεων, οικιςμϊν, και λοιπϊν περιοχϊν
υποχρεοφνται ςφμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8α τησ ςχετικήσ, να
τοποθετοφν πυροςβεςτικά υδροςτόμια με δαπάνεσ τουσ ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ τησ οικείασ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ και να διαθζτουν
δωρεάν νερό, για τισ ανάγκεσ πυρόςβεςησ και την πραγματοποίηςη
πυροςβεςτικϊν αςκήςεων. Για το ςκοπό αυτό εγγράφουν
υποχρεωτικά ςτον ετήςιο προχπολογιςμό εξόδων τουσ τισ
απαραίτητεσ πιςτϊςεισ....»
Σθν ωσ άνω εγκφκλιο επιβεβαιώνει και ςχετικώσ πρόςφατθ Εγκφκλιοσ
του Τπουργείου Εςωτερικών υπ’ αρικμ. 2132/ 17-03-2017, όπου ςτο
Κεφάλαιο 1.2 «Ζ ΛΕΓΧΟ ΣΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΙ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΤΔΡΟΣΟΜΙΩΝ» ορίηει ότι «Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο
79/07-09-2011 του Αρχθγείου Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ θ καταγραφι
και ο ζλεγχοσ - επικεϊρθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ όλων των
πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων ενεργείται με ευκφνθ των Πυροςβεςτικϊν
Υπθρεςιϊν. Η ςυντήρηςη των πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων θα γίνει
από τουσ φορείσ των δικτφων φδρευςησ, μετά από υπόδειξη τησ
οικείασ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ που διενεργεί τον ζλεγχό τουσ.
Τυχόν εγκατάςταςθ νζων υδροςτομίων γίνεται ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ οικείασ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ και θ δαπάνθ βαρφνει
τουσ φορείσ των δικτφων φδρευςθσ (Εγκφκλιοσ 79/07-09-2011 του
Αρχθγείου Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, Ν. 1590/1986, Π.Δ. 210/1992).»
Οι εγκφκλιοι είναι πράξεισ τθσ Διοικιςεωσ που εξαντλοφν τθ δεςμευτικι
τουσ ιςχφ μζςα ςτα πλαίςια τθσ Διοίκθςθσ και των διαφόρων
υπθρεςιών που υπάγονται ςε αυτι. Ζχουν αποςαφθντικό χαρακτιρα
των νομοκετικών διατάξεων και εφαρμόηονται από τα διοικθτικά
όργανα προσ τα οποία απευκφνονται εφόςον δεν παράγει αντίκετο
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δίκαιο, κάτι που απαγορεφεται εξάλλου από τθν αρχι τθσ διάκριςθσ
των εξουςιών που επιβάλλεται από το φνταγμα, και εφόςον δεν
αποςαφθνίηει τισ διατάξεισ «επί τα χείρω».
Εν προκειμζνω, οι ωσ άνω Εγκφκλιοι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τον
νόμο για τον κακοριςμό αρμοδιοτιτων των Δ.Ε.Τ.Α., αλλά
αποςαφθνίηουν το πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτασ για τθν εγκατάςταςθ
πυροςβεςτικών υδροςτομίων ανάμεςα ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ,
κζμα που δεν ορίηεται ςαφώσ από τισ οικείεσ διατάξεισ. Επομζνωσ οι
εγκφκλιοι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ δρουν ωσ ερμθνευτικζσ διατάξεισ
ςυμπλθρωματικζσ και αποςαφθντικζσ των ιςχυουςών νομοκετικών
διατάξεων, προκειμζνου να γίνει ςαφζσ ποια υπθρεςία αναλαμβάνει
τθν υποχρζωςθ για τθν τοποκζτθςθ πυροςβεςτικών κρουνών.
Επομζνωσ, όπωσ προκφπτει από το παραπάνω ςκεπτικό θ Δ.Ε.Τ.Α.
οφείλει να τοποκετιςει και να ςυντθρεί πυροςβεςτικά υδροςτόμια.
Ωςτόςο αυτι θ υποχρζωςθ τθσ αυτι πραγματώνεται ςε ςυνεννόθςθ
και ςυνεργαςία με τθν τοπικι Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. Περαιτζρω, θ
τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ πρζπει να επιβάλλονται ςε πλαίςια
λελογιςμζνα κατά τα οποία μπορεί να ανταποκρικεί θ Δ.Ε.Τ.Α. με
βάςθ τον προχπολογιςμό και τα οικονομικά μζςα που διακζτει. Η
υποχρζωςθ δε αυτι βαρφνει τθ Δ.Ε.Τ.Α. μόνο για τα χωρικά πλαίςια
ςτα οποία εκτείνεται θ αρμοδιότθτα τθσ.

υμπεραςματικά και προσ απάντθςθ του ερωτιματόσ ςασ, θ Δ.Ε.Τ.Α.
οφείλει να ςυμμορφωκεί με τθν υπ’ αρικμ. 79/ 07-09-2011 Εγκφκλιο,
όπωσ επικαιροποιικθκε με τθν υπ’αρικμ. 2132/17-03-2017 Εγκφκλιο
του Τπουργείου Εςωτερικών και να τοποκετιςει πυροςβεςτικοφσ
κρουνοφσ τουσ οποίουσ παράλλθλα κα ςυντθρεί, με υποδείξεισ τθσ
τοπικισ πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ
περιοχισ. Θ υποχρζωςθ αυτι αςκείται ςε λελογιςμζνα όμωσ πλαίςια,
ώςτε να ανταποκρίνεται με αντικειμενικά κριτιρια ςτισ οικονομικζσ και
διοικθτικζσ δυνατότθτεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., ζτςι ώςτε να μπορεί να
διεκπεραιώνει και το κφριο ζργο τθσ όπωσ αυτό ορίηεται από τισ
διατάξεισ του ν. 1069/1980 και να μθν περιζρχεται ςε οικονομικι
δυςχζρεια λόγω υπερβολικισ επιβάρυνςθσ ςτον προχπολογιςμό τθσ
από τθν υποχρζωςθ τθσ τοποκζτθςθσ και ςυντιρθςθσ των
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πυροςβεςτικών υδροςτομίων. Eξ’ άλλου αυτό επιβάλλεται και από
λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, δθμόςιασ αςφάλειασ αλλά και
παρεπόμενθσ υποχρζωςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α, υπό τουσ οριςμοφσ που τζκθκαν
ανωτζρω, ωσ Επιχείρθςθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.

Ακινα, 15/02/2017
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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