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Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
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Λάξηζα 4 – 2 - 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 386 –
ΠΡΟ ΣΗΝ
Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Η Γ.Δ.Υ.Α. επωηά εάν απαιηείηαι έγκπιζη ηηρ

απόθαζηρ ηος Γ.Σ. ηηρ επισείπηζηρ από ηο Γημοηικό Σςμβούλιο ηος
Γήμος για ηην επιβολή ηος ειδικού ηέλοςρ 80% ζηοςρ λογαπιαζμούρ
νεπού ηων Γημοηικών Γιαμεπιζμάηων …. μεηά ηην ένηαξή ηοςρ ζηην
απμοδιόηηηα ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.
Σσεη. : Το με απιθμό ππωη. 461/23-1-2009 έγγπαθο ηηρ Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηελ παξαθάησ δηάηαμε :
Σελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
`Αρθρον 11 - Ειδικόν ηέλος δια ηην μελέηην, καηαζκεσήν και επέκηαζιν
έργων σδρεύζεως και αποτεηεύζεως.
1. Επηβάιιεηαη ππέξ ηωλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ ζπζηαζεζνκέλωλ
επηρεηξήζεωλ, πξνο ηνλ ζθνπόλ κειέηεο, θαηαζθεπήο ή επεθηάζεωο έξγωλ πδξεύζεωο
θαη απνρεηεύζεωο θαη δηα κίαλ δεθαεηίαλ από ηήο 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ ηεο
ζπζηάζεώο ηωλ έηνπο πξόζζεηνλ εηδηθόλ ηέινο ππνιόγηδόκελνλ εηο πνζνζηόλ 80% επί
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ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ ύδαηνο, ην απηό ηέινο επηβάιιεηαη θαη ελ πεξηπηώζεη
επεθηάζεωο ηεο Επηρεηξήζεωο.
2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ ηέινο βεβαηνύηαη θαη εηζπξάηηεηαη
ππό ηεο επηρεηξήζεωο θαηά ηα νξηζζεζόκελα ππό ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρεηξίζεωο απηήο.

Β. Επί ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο έρσ ηελ εμήο άπνςε :
Σν πξνβιεπόκελν από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1069/1980
εηδηθό ηέινο, επηβάιιεηαη κε απνθιεηζηηθνύο ζθνπνύο ηε κειέηε, θαηαζθεπή
ή επέθηαζε έξγσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο από κηα δεκνηηθή
επηρείξεζε ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 80%
επί ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη.
Σν σο άλσ ηέινο, νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ
επηβνιή ησλ ηηκνινγίσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, γηα ηα νπνία
απαηηείηαη, πιελ ηεο απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε
από ην νηθείν Δεκνηηθό πκβνύιην, όπσο νξίδεη ε δηάηαμε ηεο § 1 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1069/1980.
Άιισζηε, ην εηδηθό ηέινο είλαη ζπγθεθξηκέλν θαζνξηδόκελν ζε
πνζνζηό 80% επί ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη, ε επηβνιή ηνπ
πξνβιέπεηαη από ην Νόκν, (άξζξν 11 Ν. 1069/1980), θαη επηβάιιεηαη κε
απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θάζε Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο. Εμάιινπ, όπνπ ζέιεζε ν Νόκνο, είηε γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ ηηκνινγίσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (άξζξα 25 θαη 26 Ν.
1069/1980), είηε γηα ηελ έθδνζε Καλνληζκώλ Δηθηύσλ Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο (άξζξν 23 Ν. 1069/1980), είηε γηα ηε ζύληαμε ησλ
Καλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 21 Ν.
1069/1980), ξεηά πξνέβιεςε γηα ηα παξαπάλσ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο από
ην νηθείν Δεκνηηθό πκβνύιην.
πλεπώο, ζην παξαπάλσ ηεζέλ εξώηεκα, έρσ ηελ γλώκε όηη γηα ηελ
επηβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο 80% ζηνπο ινγαξηαζκνύο λεξνύ ησλ
Δεκνηηθώλ Δηακεξηζκάησλ… δελ απαηηείηαη ε ζρεηηθή έγθξηζε από ην
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Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ, παξά κόλν ε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.

Ο νομικόρ ζύμβοςλορ ηηρ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

