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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ
Με το υπ’αρίκμ. πρωτ. εις. 2503/2-4-2019 ζγγραφο από τθ Δ.Ε.Υ.Α. τζκθκαν
ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α τα εξισ ερωτιματα προσ γνωμοδότθςθ:
« 1. Εάν θ υπ’αρίκμ. 21/466/28-11/2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με κζμα: «Ζκπτωςθ ςυνζπειασ πλθρωμισ
λογαριαςμών

φδρευςθσ

αποχζτευςθσ»

πρόκειται

για

απόφαςθ

κανονιςτικοφ περιεχομζνου κατ’ άρκρ. 66 του β.δ. τθσ 24-9/20-10-1958 και
79 παρ. 6 και 97 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006).
2. Εάν θ χοριγθςθ ζκπτωςθσ ςυνζπειασ υπάγεται ςτθν δεςμία ι διακριτικι
ευχζρεια τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
3. Εάν θ εξεταηόμενθ απόφαςθ εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. του
άρκρου 5 παρ.2 περ. ε του Ν. 1069/80 περί αναπροςαρμογισ τιμολογιακισ
πολιτικισ .
4. Εάν απαιτείται για τον υποχρεωτικό ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ, θ
προςκόμιςθ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίασ
ςτοιχείων που μασ ηθτικθκαν όπωσ μελζτθ κόςτουσ – οφζλουσ από τθν
οποία να προκφπτει ότι μπορεί να χορθγθκεί ζκπτωςθ ςυνζπειασ 15%,
κακώσ και ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι θ απόφαςθ ςυνάδει με τθν
υπ.’ αρικ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/ 22-5-2017) Απόφαςθ τθσ Εκνικισ
Επιτροπισ Υδάτων ςχετικά με τουσ Γενικοφσ Κανόνεσ Κοςτολόγθςθσ και
Τιμολόγθςθσ των Υπθρεςιών Φδατοσ.»
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Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟ

Θ διοικθτικι πράξθ είναι θ διλωςθ βοφλθςθσ του διοικθτικοφ οργάνου, με
τθν οποία κεςπίηεται μονομερϊσ μια ρφκμιςθ κατ’ ενάςκθςθ δθμόςιασ
εξουςίασ και προσ εξυπθρζτθςθ ςκοποφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Ωσ διοικθτικά όργανα νοοφνται το Νομικό Πρόςωπο του Κράτουσ και τα
λοιπά Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ).
Οι διοικθτικζσ πράξεισ χαρακτθρίηονται ωσ ατομικζσ όταν κεςπίηουν ατομικι
ρφκμιςθ και κανονιςτικζσ όταν κεςπίηουν απρόςωπουσ και αφθρθμζνουσ
κανόνεσ δικαίου.
Ζπεται ότι προκειμζνου μία πράξθ να χαρακτθριςκεί ωσ κανονιςτικι
διοικθτικι πράξθ (κανονιςτικοφ περιεχομζνου πρζπει α) να ζχει εκδοκεί από
διοικθτικό όργανο, β) να κεςπίηει απρόςωπουσ και αφθρθμζνουσ κανόνεσ
δικαίου και γ) κατ’ ενάςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ και προσ εξυπθρζτθςθ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Εν προκειμζνω, θ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με τθν οποία απεφαςίςκθ κ
«ζκπτωςθ ςυνζπειασ πλθρωμισ λογαριαςμϊν φδρευςθσ αποχζτευςθσ»
καταρχιν, αυτι κάκ’ εαυτι, δεν ςυνιςτά κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ,
παρά το γεγονόσ ότι θ απόφαςθ αφορά μεγάλθ κατθγορία προςϊπων, για το
λόγο ότι θ Δ.Ε.Υ.Α. είναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, και δεν
υπάγεται ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο οφτε είναι Ν.Π.Δ.Δ, κατά πάγια νομολογία
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του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείασ και του Ανωτάτου Ειδικοφ
Δικαςτθρίου.
Ωςτόςο, αποκτά κανονιςτικι ιςχφ θ εγκριτικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου Διμου … ( υπϋ αρίκμ. 771/2018) το οποίο είναι ςυλλογικό
διοικθτικό όργανο ανικον ςε Ν.Π.Δ.Δ, και με τθν απόφαςθ του οποίου
εγκρίνεται το περιεχόμενο τθσ αποφάςεωσ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΕΠΙ ΣΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΕΣΑΡΣΟΤ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟ
Το ηιτθμα εάν θ ςχετικι ζκπτωςθ ςυνζπειασ υπάγεται ςε διακριτικι ευχζρεια
ι ςε δεςμία αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. επιλφεται από το άρκρ. 25 ν.
1069/1980, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από τθν παρ. 11 άρκρ. 6 ν. 2307/1995,
και όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρ. 10 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και το
οποίο ορίηει :
Άρκρο 25 ν. 1069/1980
«Τιμολόγια
1. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο
δθμοτικό ςυμβοφλιο, κακορίηονται χωριςτά τιμολόγια για τθν υπθρεςία
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Με τθν παραπάνω απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου κακορίηονται τα τιμολόγια για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ
καταναλωτϊν των υπθρεςιϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ειδικά τζλθ, πάγιεσ
χρεϊςεισ για τθν κάλυψθ του ελάχιςτου κόςτουσ λειτουργίασ, κακϊσ και
κάκε τιμολόγιο για υπθρεςίεσ των οποίων το αντικείμενο περιλαμβάνεται
ςτισ δραςτθριότθτεσ των Δ.Ε.Υ.Α.

2. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, που
εγκρίνεται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο του οικείου Διμου, μπορεί να
κακορίηονται ειδικά τιμολόγια για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ καταναλωτών
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των υπθρεςιών φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ειδικϊν τελϊν, παγίων για κάλυψθ
του ελάχιςτου κόςτουσ λειτουργίασ, κακϊσ και κάκε τιμολόγιο του οποίου το
αντικείμενο περιλαμβάνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ των Δ.Ε.Υ.Α. για τουσ
κατοίκουσ των διμων ι ΔΕ ι ΤΕ αυτϊν που μετζχουν ςτθν επιχείρθςθ, οι
οποίοι εξυπθρετοφνται με δίκτυο ανεξάρτθτο από το ενιαίο δίκτυο τθσ
επιχείρθςθσ.

3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να κεςπίηει ειδικό
τιμολόγιο για τισ ευπακείσ ομάδεσ των καταναλωτϊν, με βάςθ ενιαία και
αντικειμενικά κριτιρια. Η απόφαςθ αυτι εγκρίνεται από το οικείο δθμοτικό
ςυμβοφλιο.

4. Τα ζςοδα από τζλθ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, από τα ειδικά
τζλθ, τα πάγια για κάλυψθ του ελάχιςτου κόςτουσ λειτουργίασ, κακώσ και
κάκε τιμολόγιο που αφορά ςε αντικείμενο που περιλαμβάνεται ςτισ
δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει υποχρεωτικά να καλφπτουν τισ
αναγκαίεσ

λειτουργικζσ

δαπάνεσ,

το

κόςτοσ

επενδφςεων,

το

περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ ανάκτθςθσ υπθρεςιών φδατοσ και να
είναι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 3199/2003 (Α` 24),
του άρκρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α` 54), του άρκρου πζμπτου του ν.
4117/2013 (Α` 29) και τισ εκάςτοτε αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ
Υδάτων που αναφζρονται ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και
τιμολόγθςθσ των υπθρεςιών φδατοσ.

5. Τα ζςοδα από τα τζλθ επιτρζπεται να υπερβαίνουν τισ δαπάνεσ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου για τθν εκτζλεςθ ζργων, ςφμφωνα με το ςκοπό
τθσ επιχείρθςθσ μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ όπωσ αναγράφεται ςτο
άρκρο 11 του νόμου αυτοφ. Το ποςοςτό κακορίηεται με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο.
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6. Η τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με
τθ μελζτθ κόςτουσ- οφζλουσ τθσ επιχείρθςθσ του εδαφίου ε` τθσ παραγράφου
2 του άρκρου 5.».

Επομζνωσ καταρχιν κατά αϋρκρ. 25 παρ. 2 ν. 1069/1980 «με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, που εγκρίνεται από το δθμοτικό
ςυμβοφλιο του οικείου Διμου, μπορεί να κακορίηονται ειδικά τιμολόγια για
τισ διάφορεσ κατθγορίεσ καταναλωτών των υπθρεςιών φδρευςθσ,
αποχζτευςθσ...».

Από τθ γραμματικι ερμθνεία τθσ ανωτζρω διατάξεωσ ςυνάγεται ότι το Δ..
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. « μ π ο ρ ε ί» , ζχει δθλαδι διακριτικι ευχζρεια, να κακορίηει
με απόφαςθ ειδικά τιμολόγια για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν,
ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ ζκπτωςθ ςυνζπειασ.

Ωςτόςο, από τθν παρ. 4 άρκρ. 25 ν. 1069/1980 ςυνάγεται ότι τα ζςοδα από
τζλθ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, από τα ειδικά τζλθ, τα πάγια
για κάλυψθ του ελάχιςτου κόςτουσ λειτουργίασ, κακϊσ και κάκε τιμολόγιο
που αφορά ςε αντικείμενο που περιλαμβάνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ
επιχείρθςθσ υποχρεωτικά :
α) να καλφπτουν τισ αναγκαίεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, το κόςτοσ
επενδφςεων, το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ ανάκτθςθσ
υπθρεςιών φδατοσ
β) να είναι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 3199/2003 (Α`
24), του άρκρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α` 54),
γ) να είναι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου πζμπτου του ν. 4117/2013
(Α` 29)
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δ) να είναι ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ
Υδάτων που αναφζρονται ςτουσ γενικοφσ κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και
τιμολόγθςθσ των υπθρεςιών φδατοσ.

Και περαιτζρω κατ’ αρκρ. 6 άρκρ. 25 ν. 1069/1980 θ τιμολόγθςθ των
υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθ μελζτθ κόςτουσοφζλουσ τθσ επιχείρθςθσ του εδαφίου ε` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5
ν. 1069/1980.

υνάγεται ότι θ απόφαςθ για «ζκπτωςθ ςυνζπειασ» εμπίπτει ςτισ
αρμοδιότθτεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. του άρκρου 5 παρ.2 περ. ε του Ν. 1069/80
περί αναπροςαρμογισ τιμολογιακισ πολιτικισ .

ΕΠΙΘΜΑΝΘ ΓΙΑ ΣΘ ΝΟΜΙΜΟΣΘΣΑ ΣΘ ΑΠΟΦΑΕΩ ΣΟΤ Δ.. ΣΘ Δ.Ε.Τ.Α.
ΠΕΡΙ ΕΚΠΣΩΘ ΤΝΕΠΕΙΑ
Κρίνω ςκόπιμο να επιςθμανκεί ότι για να είναι νόμιμθ θ υπ’αρίκμ.
21/466/28-11/2018 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με κζμα «Ζκπτωςθ
ςυνζπειασ πλθρωμισ λογαριαςμών φδρευςθσ αποχζτευςθσ» ζπρεπε να είχε
προθγθκεί τθσ λιψεωσ τθσ αποφάςεωσ:
α) μελζτθ κόςτουσ - οφζλουσ τθσ επιχείρθςθσ του εδαφίου ε` τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 5 ν. 1069/1980.

και να είχε λθφκεί υπόψιν του Δ.. ότι:
β) καλφπτονται οι αναγκαίεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, το κόςτοσ επενδφςεων,
το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ ανάκτθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ
γ) ότι θ ςχετικι ζκπτωςθ είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του
ν. 3199/2003 (Α` 24), του άρκρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α` 54),
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δ) ότι θ ςχετικι ζκπτωςθ είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ του άρκρου
πζμπτου του ν. 4117/2013 (Α` 29)
ε) ότι θ ζκπτωςθ ςυνάδει με τθν υπ.’ αρικ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/ 22-52017) Απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων ςχετικά με τουσ Γενικοφσ
Κανόνεσ Κοςτολόγθςθσ και Τιμολόγθςθσ των Υπθρεςιϊν Φδατοσ

Σα ανωτζρω ςτοιχεία ζπρεπε να προθγοφντο τθσ λιψεωσ τθσ ςχετικισ
αποφάςεωσ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και να ελιφκθςαν υπόψιν για τθν λιψθ
τθσ απόφαςθσ περί «ζκπτωςθσ ςυνζπειασ».

-------------

υμπεραςματικά

προσ

απάντθςθ

των

τεκζντων

από

τθ

Δ.Ε.Τ.Α.

ερωτθμάτων:
1. Κανονιςτικι ιςχφ ζχει θ υπ’αρίκμ. 771/2018

απόφαςθ του

Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου ….. με τθν οποία εγκρίκθκε θ
υπ’αρίκμ.

21/466/28-11/2018 απόφαςθ

του

Διοικθτικοφ

υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. με κζμα: «Ζκπτωςθ ςυνζπειασ πλθρωμισ
λογαριαςμϊν φδρευςθσ αποχζτευςθσ»
2. Θ χοριγθςθ «ζκπτωςθσ ςυνζπειασ» υπάγεται ςτθν διακριτικι
ευχζρεια τθσ Δ.Ε.Τ.Α., εφόςον όμωσ τθρθκοφν οι προχποκζςεισ που
τάςςουν οι παρ. 4 και 6 άρκρ. 25 ν. 1069/1980
3. Θ χοριγθςθ ζκπτωςθσ ςυνζπειασ υπάγεται ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α.

του

άρκρου
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παρ.2

περ.

ε

του

Ν.

1069/80

περί αναπροςαρμογισ τιμολογιακισ πολιτικισ.
4. Δοκζντων

των

ανωτζρω

απαιτείται

θ

προςκόμιςθ

ςτθν

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτ. Μακεδονίασ ςτοιχείων που
μασ ηθτικθκαν όπωσ μελζτθ κόςτουσ – οφζλουσ από τθν οποία να
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προκφπτει ότι μπορεί να χορθγθκεί ζκπτωςθ ςυνζπειασ 15%, κακϊσ
και ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι θ απόφαςθ ςυνάδει με τθν
υπ.’ αρικ. 135275/2017 (ΦΕΚ Β’ 1751/ 22-5-2017) Απόφαςθ τθσ
Εκνικισ Επιτροπισ Τδάτων ςχετικά με τουσ Γενικοφσ Κανόνεσ
Κοςτολόγθςθσ και Σιμολόγθςθσ των Τπθρεςιϊν Υδατοσ.

Ακινα, 17/04/2019
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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