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Η καταγγελία
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθμ.
πρωτ.

……………………….

αναφορά

της

κ.

Τζατζαλή

Μαλαματή

στον

συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία έλαβε τον υπ’

αριθμ. πρωτ. 18 στο βιβλίο καταγγελιών, παραπονούμενη ότι η ΔΕΥΑ
Κοζάνης σε άγνωστο χρόνο ανήγειρε αυθαίρετη κατασκευή εντός ακινήτου
ιδιοκτησίας, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου δική της και 50% εξ
αδιαιρέτου της αδελφής της, η οποία βρίσκεται στη θέση “Πανόραμα” στο
δήμο Κοζάνης. Η αυθαίρετη αυτή κατασκευή λειτουργεί ως χώρος
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και μεταφοράς ακάθαρτων λυμάτων και
υδάτων και κατασκευάστηκε παράνομα και αυθαίρετα χωρίς να υπάρχει
συναινεσή της, χωρις να λάβει χώρα καμία προγενέστερη ειδοποίησή της
και χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.
Έχει ήδη καταθέσει την με αριθμό πρωτ. ………………………… αίτηση της προς
την υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ ζητώντας απαντήσεις αλλά το μόνο που της
χορηγήθηκε είναι η με αριθμό …………………… απόφαση της ΔΕΥΑΚ με την
οποία έχει αποφασιστεί η μεταφορά του αντλιοστασίου.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
“Καλλικράτης”), ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται
καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση
από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και
διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Από το
παραπάνω ιστορικό φαίνεται ότι η καταγγέλλουσα θίγεται από την
παραπάνω συμπεριφορά και ως εκ τούτου η αναφορά αυτής πρέπει να
εξεταστεί παραπέρα.
Γνωμοδότηση
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης απέστειλε στις 23-72015 ηλεκτρονικό ερώτημα στην ΔΕΥΑ Κοζάνης, η οποία όμως δεν
απάντησε παρόλο που ο Συμπαραστάτης προφορικά υπενθύμισε
στην Υπηρεσία την υποχρέωσή της αυτή. Έτσι η διαμεσολάβηση θα
εκδοθεί χωρίς να υπάρχει η άποψη της Υπηρεσίας. Η δε στάση της
Υπηρεσίας ερμηνεύεται ως παραδοχή των συμβάντων που περιγράφει η
καταγγέλλουσα.

Παρόλο που οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποτελούν νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να κηρύξουν
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή να συστήσουν δουλείες σε βάρος ακινήτων
αναγκαίων για τα εκτελούμενα από αυτές έργα δημοσίας ωφέλειας.
Ειδικότερα με το άρθρο 24 του N.1069/80, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα υπό της επιχειρήσεως εκτελούμενα έργα χαρακτηρίζονται δημοσίας
ωφελείας, τα δε δια ταύτα, ως και δια τας συναφείς εγκαταστάσεις
αναγκαιούντα ακίνητα, απαλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ και δαπάναις
αυτής, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπών των περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των Δήμων και
Κοινοτήτων

εκάστοτε

ισχυουσών

διατάξεων.

Καθ'

όμοιον

τρόπον

συνιστώνται αναγκαστικώς και δουλείαι οιασδήποτε μορφής.
2. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων"
και αι δι' αυτών διατηρηθείσαι εξαιρέσεις επί Δήμων και Κοινοτήτων,
ισχύουν

και

δια

τας

υπέρ

της

επιχειρήσεως

απαλλοτριώσεις,

επιφυλασσομένων των ειδικοτέρων διατάξεων του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικος.”
Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Ν. 1069/1980 παραπέμπει στην
ανάλογη

εφαρμογή του άρθρου του 212

του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων που ισχύει (ν. 3463/2006).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 212, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
κατά αναλογία εφαρμοζόμενο στις Δ.Ε.Υ.Α. ορίζονται τα εξής:
«1. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ή η σύσταση δουλείας ακινήτου, που
βρίσκεται μέσα στη διοικητική περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας, γίνεται με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
2. Η απόφαση αυτή του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιέχει επί
ποινή ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου που απαλλοτριώνεται

ή του δικαιώματος δουλείας που συνιστάται και της δημόσιας ωφέλειας, για
την οποία γίνεται η απαλλοτρίωση ή η σύσταση δουλείας.
3. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικής έκτασης απαιτείται

επιπλέον και γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα
αυτής. Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Για την

κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και γνώμη
της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Για τη διατύπωση γνώμης τάσσεται προθεσμία δύο

(2) μηνών από την περιέλευση του σχετικού εγγράφου. Εάν εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία αυτή, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως. Η τήρηση των
διατυπώσεων αυτής της παραγράφου πα

,

παραγράφου 5 του παρόντος.»

4. Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτείται, σε κάθε
περίπτωση, ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση,
στην

οποία

να

αναφέρεται

ο

σκοπός

της

απαλλοτρίωσης

και

να

προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη περιοχή στην οποία
βρίσκεται αυτή. Με την ανακοίνωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της
απαλλοτρίωσης

ακινήτων.

Παράλληλα

γίνεται

τοιχοκόλληση

της

ανακοίνωσης στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιφέρεια
των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση
συντάσσεται πρακτικό από όργανο του Δήμου ή της Κοινότητας, το οποίο
υποβάλλεται

στην

υπηρεσία

που

εξέδωσε

την

ανακοίνωση.

Η

δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης και η τοιχοκόλληση γίνονται έναν
τουλάχιστον μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της
απαλλοτρίωσης και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο για την
καταβολή της αποζημίωσης.
5. Για να εκδοθεί η απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ή συνιστά
τη δουλεία, απαιτούνται:

α) κτηματολογικό διάγραμμα που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση ή
την έκταση που επιβαρύνεται με τη δουλεία, καθώς και τις επί μέρους
ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν,
β) κτηματολογικός πίνακας, στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι
ιδιοκτήτες των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ακινήτου και τα κύρια
προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών που βρίσκονται σε αυτό και των
λοιπών συστατικών του, καθώς και ο χαρακτηρισμός της έκτασης,
γ) μελέτη ή προμελέτη ή προκαταρκτική μελέτη του έργου που τυχόν
πρόκειται να εκτελεστεί
δ) τήρηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση του έργου, που προβλέπονται σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωσ
(ΦΕΚ 91

1650/1986 (ΦΕΚ 160

) και 3010/2002

) και τις υπ' αριθμ. 69269/538 7/25.10.1990 (ΦΕΚ 678

15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022

) και Η.Π.

) κοινές αποφάσεις,όπως κάθε φορά ισχύουν,

εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των
αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές, Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να

παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε
κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

ε) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης, το ύψος
της δαπάνης και τον τρόπο κάλυψής της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα
και κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου προϋπολογισμού, από την
εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω
δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. ή η εγγεγραμμένη έχει εξαντληθεί ή είναι
ανεπαρκής, αναγράφεται η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
περί μεταφοράς πιστώσεως ή η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική
δαπάνη. Η βεβαίωση αυτή μνημονεύεται υποχρεωτικά στο προοίμιο της
πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης,
στ) εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
6. Ο νομέας ή κάτοχος του ακινήτου που πρόκειται να απαλλοτριωθεί ή να
επιβαρυνθεί με δουλεία υποχρεούται να επιτρέπει την εκτέλεση των
προπαρασκευαστικών εργασιών για την καταμέτρηση και σύνταξη των πιο
πάνω διαγραμμάτων και μελετών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών πρέπει

να μην εμποδίζει τη χρήση και κάρπωση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α.
υποχρεούται να αποκαταστήσει τις βλάβες ή φθορές που προκλήθηκαν από
την εκτέλεση των παραπάνω προπαρασκευαστικών εργασιών.
7. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία κηρύσσεται η
απαλλοτρίωση ή συνιστάται η δουλεία, δημοσιεύεται, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, σε μία ημερήσια
εφημερίδα του νομού και κοινοποιείται στον καθ' ου η απαλλοτρίωση ή
σύσταση δουλείας, εφόσον είναι γνωστός, με δημοτικό, κοινοτικό ή
δημόσιο όργανο, που συντάσσει αποδεικτικό κοινοποίησης.
Αν ο καθ' ου είναι άγνωστος, η κοινοποίηση γίνεται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
8. Ο καθ’ ου έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 150 εντός
αποκλειστικής

προθεσμίας

δέκα

ημερών

από

την

κοινοποίηση

της

απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
9. Αν κριθεί, ότι νόμιμα εκδόθηκε η απόφαση της παραγράφου 1,
δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο αυτής, με φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α. μια φορά
σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό. Αν δεν εκδίδεται
τέτοια

εφημερίδα,

η

δημοσίευση

γίνεται

σε

δύο

εβδομαδιαίες

ή

δεκαπενθήμερες εφημερίδες. Με τη δημοσίευση ή τις δημοσιεύσεις αυτές
ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης
δουλείας.
10. Αν ακυρωθεί η απόφαση απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας,
τηρούνται οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου.»
Είναι φανερό ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω διαδικασία ή ακόμα και αν
ξεκίνησε δεν ολοκληρώθηκε από την μεριά της Υπηρεσίας.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος :
1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως
που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού
συμφέροντος.
**2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια
ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο

νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να
ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το
χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της
αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της
αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής
συζήτησης στο δικαστήριο.
Όπως προκύπτει από το ανωτέρω άρθρο η ατομική ιδιοκτησία είναι ένα
δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο. Σε περίπτωση που καταστρατηγούνται οι ανωτέρω διατάξεις υπάρχει σαφής υποχρέωση για αποζημίωση προς
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου λόγω της παράνομης και αυθαίρετης πράξης,
ήτοι της αυθαίρετης κατάληψης χωρίς να έχει τηρηθεί προηγουμένως η
νόμιμη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η καταβολή
αποζημίωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εξεταστεί και το
γεγονός της τυχόν υποβάθμισης της αξίας του ακινήτου.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Έχοντας υπόψιν του τα ανωτέρω ο Συμπαραστάτης υπενθυμίζει στην
Υπηρεσία την υποχρέωση να τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες απαλλοτρίωση ή
επιβολής σύστασης δουλείας,.
Επειδή

διαπίστωσε

καταγγέλλουσας
ακινήτου

της

περί
συνιστά

ο

Συμπαραστάτης

αυθαίρετης
στην

τους

κατασκευής

Υπηρεσία

να

ισχυρισμούς

της

υποβάθμισης

του

και
προβεί

στην

καταβολή

αποζημίωσης για την παράνομη κατάληψη και παράνομη χρήση του
ακινήτου της καταγγέλλουσας καθώς και και την καταβολή αποζημίωσης
λόγω ηθικής βλάβης και στην άρση της αυθαίρετης κατασκευής όπως έχει
δηλώσει.
Κοζάνη 21/8/2015
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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