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ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δπώηημα ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. ζσεηικά με ηην είζππαξη

παλαιών οθειλών από ειδικέρ καηηγοπίερ καηαναλωηών σωπίρ
πποζαςξήζειρ.
Σσεη. : Το με απιθμό ππωη. 63/10-2-2009 έγγπαθο ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σηο § 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ.
Α΄/191/23-8-1980),

«Πεξί

θηλήηξσλ δηα

ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ

Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ηελ §
10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2307/1995, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο :
Άρθρο 23 - Κανονιζμοί δικηύων.
2. Με ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία εθδίδεηαη θαλνληζκόο, κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ν
ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ απνρεηεύζεσο θαη ηδίσο ηα ππόρξεα γηα ζύλδεζε
αθίλεηα. ν αξηζκόο ησλ εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ, γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ
πδάησλ ησλ αθηλήησλ, γηα ηελ απνρέηεπζε ρακειώλ ρώξσλ θαη επηθαλεηώλ, γηα ηε
δηαδηθαζία ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, γηα ηε δηαθνπή ησλ ζπλδέζεσλ, νη
αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο γεληθώο ησλ ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ ησλ θαηνίθσλ θαη ινηπώλ
νξγαληζκώλ ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο, θαζώο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα ησλ
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νξγάλσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ην κήθνο ζπλδέζεσλ γηα αθίλεηα πνπ έρνπλ πξνζόςεηο ζε
πεξηζζόηεξεο από κηα νδνύο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο
ζπλδέζεσο, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο επηβάξπλζεο ησλ αθηλήησλ ζην ίδην νηθόπεδν ζην
νπνίν πθίζηαηαη θάζεηε ηδηνθηεζία, ν ηξόπνο θαηαζθεπήο από ηελ επηρείξεζε ηεο
εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο γηα ηε ζύλδεζε αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ νη ππόρξενη γηα απηό δελ
ππνβάιινπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηάμεη ε επηρείξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύλδεζεο θαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δαπαλώλ
ζπλδέζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζώο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία,
ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ ηεο επηρείξεζεο.
3. Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθξίλεηαη από
ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην ηνπ δήκνπ ή θνηλόηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε θαζνξίδνληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ πδξεύζεσο θαη
ηδίσο ν ηξόπνο ηνπ θαζνξηζκνύ θάζε θνξά ηεο ηηκήο ηνπ ύδαηνο, ηεο δηαλνκήο απηνύ, ηα
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλδεζεο κε ην δίθηπν πδξεύζεσο, ηε δηαθνπή ησλ ζπλδέζεσλ,
ηελ εγγύεζε ρξήζεσο πδξνκεηξεηώλ, ηηο δηαθιαδώζεηο ηνπ δηθηύνπ, ηα ππόρξεα γηα
ζύλδεζε αθίλεηα, νη ππόρξενη θαηαβνιήο ησλ ηειώλ πδξεύζεσο πάζεο θύζεσο θαη νη
ππνρξεώζεηο ηνπο, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο από απηά θπξώζεηο θαη γεληθά θάζε
ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ ύδξεπζεο ηεο
επηρείξεζεο.
Μέρξη ηελ έθδνζε απηώλ ησλ θαλνληζκώλ εθαξκόδνληαη ηα ηηκνιόγηα πνπ
ηζρύνπλ θαη νη θαλνληζκνί ησλ ππεξεζηώλ πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο ηνπ δήκνπ ή
θνηλόηεηαο ή ζπλδέζκνπ από ηνπο νπνίνπο ηδξύεηαη ε επηρείξεζε".

2.- Σελ § 1 θαη ην ζηνηρείν ζη΄ ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ απηνύ σο
άλσ Νόκνπ, ζύκθσλα κε ηα νπνία :
`Αρθρον 5 - `Αρμοδιόηηηες Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και Προέδροσ
ασηού.
1. Τν Δηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζίαλ θαη ηνπο πόξνπο ηαύηεο, απνθαζίδεη δε επί παληόο αθνξώληνο ηελ
επηρείξεζηλ ζέκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ θαζ`αο άιισο νξίδεηαη ελ ησ παξόληη λόκσ.
2. Τν Δηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ ηδία :
ζη) Απνθαζίδεη πεξί πάζεο εθπνηήζεσο ή εθκηζζώζεσο αθηλήησλ ή θηλεηώλ
αλεθόλησλ εηο ηελ επηρείξεζηλ, πεξί εγέξζεσο αγσγώλ θαη παξαηηήζεσο από αζθεζεηζώλ
ηνηνύησλ ή παξαηηήζεσο από ελδίθσλ κέζσλ, πεξί ζπκβηβαζκώλ δηθαζηηθώλ ή
εμσδίθσλ, σο θαη δηα ηελ ζύλαςηλ ππό ηεο επηζθαιείαλ απηώλ λα εθρσξή ελ όισ ε ελ
κέξεη πξνζόδνπο ηεο επηρεηξήζεσο θαη λα παξέρε δηθαηώκαηα ππνζήθεο επί αθηλήησλ
απηήο.

Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
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Εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εηζπξάμεη ε επηρείξεζε παιηέο νθεηιέο
από εηδηθέο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ (λεθξνπαζείο, θαξθηλνπαζείο), ρσξίο
πξνζαπμήζεηο.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
ύκθσλα κε ηηο § 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 1069/1980, κε
απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία εγθξίλεηαη
από ην νηθείν Δεκνηηθό πκβνύιην, εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ
παξαπάλσ δηαηάμεσλ, Καλνληζκνί Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο. ηνπο
Καλνληζκνύο

απηνύο,

κεηαμύ

ησλ

άιισλ,

θαζνξίδνληαη

θαη

νη

επηβαιιόκελεο θπξώζεηο ζε βάξνο ησλ ππόρξεσλ θαηαβνιήο ησλ πάζεο
θύζεσο ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Έηζη, νη πξνβιεπόκελεο
πξνζαπμήζεηο έρνπλ λνκηθό έξεηζκα ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη σο εθ
ηνύηνπ

επηβάιινληαη

λόκηκα,

κε

ηελ

αληίζηνηρε

ππνρξέσζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ λα εηζπξάηηνπλ θαη ηηο πξνζαπμήζεηο απηέο από ηνπο
θαηαλαισηέο, νη νπνίνη δελ είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
ζέηνπλ νη παξαπάλσ Καλνληζκνί.
Πιελ, όκσο, επεηδή κηα Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 5 αιιά θαη ην ζηνηρείν ζη΄
ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1069/1980, δπλάκεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζε εμώδηθνπο ζπκβηβαζκνύο, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβαίλεη
ζε κείσζε ησλ πξνζαπμήζεσλ απηώλ αλεξρόκελε ζε πνζνζηό 25%, θαηά
ηε γλώκε κνπ, νύησο ώζηε ε βιάβε πνπ ζα ππνζηεί, νύησο ή άιισο, λα
κελ είλαη ηόζν ζνβαξή γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο.
Γηα λα πξνβεί κηα επηρείξεζε ζε κείσζε ησλ επηβαιιόκελσλ
πξνζαπμήζεσλ ζην παξαπάλσ πνζνζηό, απαηηείηαη απόθαζε ηνπ
Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, πιήξσο αηηηνινγεκέλε, αλαθεξόκελε ζε
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ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα θαη αθνύ πξνεγεζεί ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ
επηρείξεζε από ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθαλ νη ζρεηηθέο
πξνζαπμήζεηο.
Ελ πξνθεηκέλσ, εθόζνλ πξνεγεζεί ζρεηηθή αίηεζε από ηνπο
θαηαλαισηέο εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθαλ νη πξνζαπμήζεηο, ε
Δ.Ε.Τ.Α. κπνξεί κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ λα πξνβεί ζε
κείσζε ησλ επηβαιιόκελσλ πξνζαπμήζεσλ ζε πνζνζηό κέρξη 25%,
επηθαινύκελε θνηλσληθνύο ιόγνπο θαη δε όηη ε απόθαζε πεξί κείσζεο ησλ
πξνζαπμήζεσλ αθνξά εηδηθέο νκάδεο θαηαλαισηώλ νη νπνίνη πάζρνπλ
από ζνβαξόηαηεο αζζέλεηεο θαη ε απόθαζε απηή λα αθνξά ζπγθεθξηκέλα
θαη κόλν πξόζσπα ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά.

Ο νομικόρ ζύμβοςλορ ηηρ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

