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εξσηήκαηνο

Εξσηάηαη από ηελ Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο εμόθιεζεο ινγαξηαζκώλ από ηνπο
θαηαλαισηέο, ηη ηόθνπο ππεξεκεξίαο κπνξεί λα επηβάιιεη ε Δ.Ε.Υ.Α.;
Υπάξρεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξόβιεςε;
2. Μπνξεί ε Δ.Ε.Υ.Α. λα θάλεη ξύζκηζε νθεηιώλ ζε θαηαλαισηέο πνπ
έρνπλ πνιινύο αλεμόθιεηνπο ινγαξηαζκνύο θαη νθείινπλ κεγάια
πνζά, ώζηε λα θαηαβάιινπλ ζε δόζεηο; Μπνξεί λα αθαηξέζεη, θαη ηί
πνζνζηό από ηηο πξνζαπμήζεηο; Υπάξρεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξόβιεςε;

Η απάληεζή κνπ επί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ έρεη σο εμήο:
1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 3 ηνπ Ν. 1069/1980, «κε 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.»
Εμάιινπ, ην άξζξν 345 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ππεξεκεξία ζε πεξίπησζε
ρξεκαηηθήο νθεηιήο) νξίδεη ηα αθόινπζα: «όηαλ πξόθεηηαη γηα
ρξεκαηηθή νθεηιή, ν δαλεηζηήο ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο έρεη
δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηνλ ηόθν ππεξεκεξίαο πνπ νξίδεηαη από ην λόκν
ή κε δηθαηνπξαμία ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδείμεη δεκία.»

Από ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθύπηεη πσο ε επηβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο
ζε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο.
Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη θαηαξρήλ ζπκβαηηθόο, αθνξά δειαδή ηελ
ζύκβαζε παξνρήο ύδξεπζεο κεηαμύ Δ.Ε.Υ.Α. θαη θαηαλαισηή. Εάλ
πθίζηαηαη ζρεηηθή ξήηξα ππεξεκεξίαο ζηνλ Καλνληζκό Ύδξεπζεο ή
ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηεο ζύκβαζεο ύδξεπζεο πνπ ππνγξάθεη ν
θαηαλαισηήο κε ηελ Δ.Ε.Υ.Α., ηόηε ε Δ.Ε.Υ.Α. κπνξεί λα επηβάιιεη
ηόθνπο ππεξεκεξίαο άλεπ άιινπ ηηλόο.
Ο δεύηεξνο ηξόπνο γηα ηελ επηβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο απνηειεί
εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 345 ΑΚ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
ζπκβαηηθή ξήηξα ππεξεκεξίαο. Επνκέλσο, αθόκα θη αλ δελ έρεη γίλεη
ξεηή πξόβιεςε ζηνλ Καλνληζκό Ύδξεπζεο ή ζηελ ζύκβαζε ύδξεπζεο,

ηόθνη ππεξεκεξίαο κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ, εθόζνλ πξνεγεζεί όριεζε
από ηελ Δ.Ε.Υ.Α. πξνο ηνλ ππεξήκεξν νθεηιέηε.

2. Σύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 3 ηνπ Ν. 1069/1980, «κε 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.»
Επηπξόζζεηα, ην άξζξν 5 παξ. 1 & 2, πεξ. α΄ θαη ζη΄, ηνπ ίδηνπ λόκνπ
πξνβιέπεη όηη: «1. Τν Δηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη
δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πόξνπο ηαύηεο…» θαη «2 α. Τν
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ζπκβηβαζκώλ δηθαζηηθώλ ή εμσδίθσλ…»
Εθόζνλ ν Καλνληζκόο Ύδξεπζεο ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ή νη Γεληθνί Όξνη ησλ
ζπκβάζεσλ ύδξεπζεο, πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ
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πξνζαπμήζεηο ή ηόθνπο ππεξεκεξίαο, απηέο νη πξνζαπμήζεηο θαη νη
ηόθνη επηβάιινληαη ζηηο εθάζηνηε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο.
Από ηελ ζηηγκή δε, πνπ ν Ν. 1069/1980 δελ πξνβιέπεη ξεηά ηελ
δπλαηόηεηα κείσζεο ή απαιιαγήο από ηηο πξνζαπμήζεηο, ην Δ.Σ. δελ
κπνξεί λα πξνβεί ζε ηέηνηνπο δηαθαλνληζκνύο. Αληηζέησο, ην Δ.Σ.
κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο παξερόκελεο ζε απηό εμνπζίαο γηα ηελ
δηελέξγεηα δηαθαλνληζκώλ, δηθαζηηθώλ ή εμσδίθσλ, λα επηηξέςεη κόλνλ
ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ νθεηιώλ, καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο, ζε
δόζεηο. Τέινο, de lege ferenda, ε Δ.Ε.Υ.Α. κπνξεί λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο
εηζαγσγήο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο γηα ηελ ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ
κε ηελ κείσζε ή θαη απαιιαγή από ηηο πξνζαπμήζεηο.

Αζήλα, 16.6.2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Πάλνο Ζπγνύξεο

