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εξσηήκαηνο

Εξσηάηαη από ηε Δ.Ε.Υ.Α. εάλ ππέρεη ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη λέα
παξνρή απνρέηεπζεο ζε αθίλεην εληόο ζρεδίνπ ρσξίο νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηα ηνπο αηηνύληεο.

Με βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία εθηίζεληαη ζην
αλσηέξσ πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έγγξαθν θαη εηέζεζαλ ππ’ όςε κνπ, ε
απάληεζε επί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο έρεη σο εμήο:

Σύκθσλα κε ην άξζξ. 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1069/1980, νη Δεκνηηθέο
Επηρεηξήζεηο

Ύδξεπζεο

θαη

Απνρέηεπζεο

απνηεινύλ

λνκηθά

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, ηα νπνία
δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθηόο αλ
άιισο πξνβιέπεηαη από ην λόκν.
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Μεηαμύ ησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10,
παξ. 1, πεξ. γ θαη δ, ηνπ Ν. 1069/1980:
γ. Τν ηέινο ζπλδέζεσο κεηά ηνπ δηθηύνπ απνρεηεύζεσο.
δ. Η δαπάλε δηαθιαδώζεσο θαη ζπλδέζεσο πξνο ηνλ αγσγόλ
πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο.

Τα

ηέιε

θαη

δηθαηώκαηα

ύδξεπζεο

θαη

απνρέηεπζεο

πνπ

επηβάιινληαη από ηηο Δ.Ε.Υ.Α. έρνπλ αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα, έηζη
ώζηε ε επηβάξπλζε ησλ ππνρξέσλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ην
θόζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. Σύκθσλα κάιηζηα κε ην άξζξ.
25 παξ. 2 ηνπ Ν. 1069/1980, «ηα εθ ησλ ηειώλ ησλ ππεξεζηώλ
πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο έζνδα δένλ ππνρξεσηηθώο λα
θαιύπηνπλ ηαο αλαγθαίαο δαπάλαο πξνζσπηθνύ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληεξήζεσο ησλ δηθηύσλ, απνζβέζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ηνθνρξεσιπζίσλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ.» (πξβι. άξζξ. 17 Ν.
1080/1980 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ γηα ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε ελ γέλεη από ηνπο ΟΤΑ).

Εμ άιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 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, 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
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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 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.
Με βάζε ηελ αλσηέξσ λνκνζεηηθή πξόβιεςε εθδόζεθε ν Καλνληζκόο
Λεηηνπξγίαο

Δηθηύνπ

Απνρέηεπζεο

Δ.Ε.Υ.Α.,

όπσο

λόκηκα

δεκνζηεύζεθε, ν νπνίνο δηαιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζεκαληηθέο γηα ην
ππό θξίζε δήηεκα δηαηάμεηο:
Άξζξ. 4, παξ. 2: Κάζε αθίλεην είηε πξόθεηηαη γηα νηθνδνκή είηε γηα
άιιε

εγθαηάζηαζε

ζπλδέεηαη

ππνρξεσηηθά

κε

ην

δίθηπν

απνρέηεπζεο ζηνλ αληίζηνηρν δξόκν ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εληόο
νηθηζκνύ.
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Άξζξ. 5, παξ. 1: …Οη εμσηεξηθέο δηαθιαδώζεηο ησλ αθαζάξησλ θαη
νκβξίσλ λεξώλ θαηαζθεπάδνληαη από ηε Δ.Ε.Υ.Α. θαη ε δαπάλε
θαηαζθεπήο ρξεώλεηαη ζηνπο θύξηνπο ησλ αθηλήησλ.
Άξζξ. 6, παξ. 3: Γηα αθίλεηα πνπ έρνπλ πξόζνςε ζε πεξηζζόηεξνπο
από έλα δξόκνπο , ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ αγσγνί ηνπ νξηζηηθνύ
δηθηύνπ , ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, ε ζύλδεζε
γίλεηαη κε ηνλ αγσγό πνπ εμππεξεηεί θαιύηεξα ην αθίλεην κε ηε
ζύκθσλε όκσο γλώκε ηεο ππεξεζίαο. Αλ ππάξρεη αγσγόο ηνπ
νξηζηηθνύ δηθηύνπ ζηνλ έλα απ’ ηνπο δπν π.ρ. δξόκνπο, ην αθίλεην
ζπλδέεηαη ζ’ απηόλ, εθ’ όζνλ ν ηδηνθηήηεο απαηηεί ηελ άκεζε ζύλδεζε
ηνπ αθηλήηνπ ηνπ.
Άξζξ. 7, παξ. 1, 3 θαη 5: 1. Όηαλ ηα εληόο ηνπ αθηλήηνπ ζηόκηα
ππνδνρήο ησλ απνρεηεύζεσλ αθαζάξησλ βξίζθνληαη ρακειόηεξα
ηνπ ηζνγείνπ, ε ζύλδεζε κε ηνλ ππόλνκν επηηξέπεηαη ΜΟΝΟΝ κεηά
από εηδηθή άδεηα ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη κόλν κεηά
από έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ «όηη δελ
ζα έρεη θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ ζα
πξνθιεζνύλ δεκηέο ζην αθίλεηό ηνπ από πιεκκύξεο ή νπνηνδήπνηε
άιιε αηηία, θαη όηη απηόο είλαη ππεύζπλνο γηα δεκηέο πνπ ζα
πξνθιεζνύλ από ηελ παξαπάλσ αηηία ζε ηξίηνπο, θαζώο επίζεο θαη
γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλώλ πνπ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δεκηώλ».
3. Οη αλσηέξσ παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ,
εθαξκόδνληαη θαη ζηηο ήδε ζπλδεδεκέλεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε
ην δίθηπν νηθνδνκέο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ
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θαη νη ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκόδνπλ όζα
αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, εθόζνλ ηνπο ππνδεηρζεί
από ηελ Τ.Υ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
5. Σε πεξίπησζε πνπ ππόγεηνο ή άιινο ρώξνο, βξίζθεηαη ηόζν
ρακειά ώζηε λα κε κπνξεί λα γίλεη ε απνρέηεπζε ησλ λεξώλ πξνο
ηνλ ππόλνκν ηνπ δξόκνπ κε θπζηθή ξνή, ηόηε ε απνρέηεπζε γίλεηαη
κε κεραληθή αλύςσζε ησλ λεξώλ κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ
ηδηνθηήηε. Οη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο από ηελ νπνία ζα αληινύληαη
ηα απόβιεηα, είλαη ηέηνηεο ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη άληιεζε ζε
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηέηνηα πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 3 ώξεο.
Άξζξ. 11: Γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο
θαζώο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλέιαβε ε
Επηρείξεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.1069/80 θαη
ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εθηόο από ηα εηδηθά
ηέιε ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ν. 1069/80 επηβάιινληαη ηα
παξαθάησ ηέιε θαη δαπάλεο :
1. Δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο πξνο ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο
(άξζξν 10 παξ. 1δ θαη άξζξν 15 Ν.1069/80)
Είλαη αληαπνδνηηθό ηέινο θαη θαζνξίδεηαη από ην Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 Ν.1069/80 θαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
κε βάζε ην ήκηζπ ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηνπ δξόκνπ. Η κέζε ηηκή αλά
ηξέρνλ κέηξν, νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
3. Τέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο (άξζξν 10 παξ. 1γ
Ν.1069/80):
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…γ. Γηα αθίλεηα λόκηκα ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο νη
θύξηνη ησλ αθηλήησλ απηώλ δελ νθείινπλ θαλέλα πνζό γηα ηέινο ή
δηθαίσκα ζύλδεζεο, αλ ηα αθίλεηα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα κνξθή από
πιεπξάο πξνζόςεσλ θαη νξόθσλ όπσο ηελ επνρή πνπ είραλ
ζπλδεζεί. Αλ δελ κπνξεί λα βεβαησζεί ν αξηζκόο ησλ νξόθσλ πνπ
είρε ην αθίλεην, ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ζαλ ηζόγεην θαη βεβαηώλεηαη
πξόζζεην ηέινο ή δηθαίσκα ζύλδεζεο γηα ηνπο παξαπάλσ νξόθνπο.

Από ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθύπηεη όηη νη αηηνύληεο ππνρξενύληαη
ζύκθσλα κε ην άξζξ. 4, παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνύ λα ζπλδέζνπλ ην
αθίλεην ζηνλ αληίζηνηρν δξόκν ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εληόο
νηθηζκνύ.
Σηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο
θαη

επηπξόζζεηεο

παξνρήο

απνρέηεπζεο

ππόθεηηαη

ζηνπο

πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξ. 6, παξ. 3: Αλ ππάξρεη αγσγόο ηνπ νξηζηηθνύ
δηθηύνπ ζηνλ έλα απ’ ηνπο δξόκνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη πξόζνςε ην
ελ ιόγσ αθίλεην, ην αθίλεην ζπλδέεηαη ζ’ απηόλ, εθ’ όζνλ ν
ηδηνθηήηεο απαηηεί ηελ άκεζε ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ.
Λόγσ δε ηεο επηθιηλνύο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ, έρεη ηαπηόρξνλε
εθαξκνγή ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε θαη ε παξ. 5. ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Καλνληζκνύ πνπ πξνβιέπεη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ππόγεηνο ή άιινο
ρώξνο, βξίζθεηαη ηόζν ρακειά ώζηε λα κε κπνξεί λα γίλεη ε
απνρέηεπζε ησλ λεξώλ πξνο ηνλ ππόλνκν ηνπ δξόκνπ κε θπζηθή
ξνή, ηόηε ε απνρέηεπζε γίλεηαη κε κεραληθή αλύςσζε ησλ λεξώλ κε
επζύλε θαη δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε.
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Με άιια ιόγηα, εθόζνλ νη αηηνύληεο επηζπκνύλ ηελ άκεζε ζύλδεζε
ηνπ αθηλήηνπ κε ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο ηνπ νξηζηηθνύ δηθηύνπ, ε
λέα απηή ζύλδεζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε απηόλ, παξά ηηο πςεινύ
θόζηνπο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη.
Είλαη δε δήηεκα ηερληθήο θξίζεο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
εάλ ε λέα ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ εθηέιεζε
λέαο δηαθιάδσζεο πξνο ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο, είηε κε θπζηθή
ξνή, είηε κε κεραληθή αλύςσζε ησλ ιπκάησλ.
Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, είηε ε απνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ γίλεη κε
θπζηθή ξνή είηε κε κεραληθή αλύςσζε, ε δαπάλε δηαθιάδσζεο θαη
ζύλδεζεο πξνο ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο (άξζξ. 10 παξ. 1 πεξ. δ θαη
άξζξ. 15 Ν. 1069/80) γηα ηελ λέα θαη επηπξόζζεηε παξνρή
απνρέηεπζεο, βαξύλεη ηνπο αηηνύληεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξ. 5, παξ.
1 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξ. 11, παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ.
Σεκεηώλεηαη δε, όηη ην ύςνο ηεο δαπάλεο δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο
πξνο ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο πνπ ζα επηκεηξεζεί ζηνπο αηηνύληεο
ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην άξζξ. 11, παξ. 1 ηνπ
Καλνληζκνύ, έζησ θαη αλ ην πξαγκαηηθό θόζηνο ηεο δαπάλεο ζα
είλαη πςειόηεξν. Τνύην δε ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα ηνπ ηέινπο απηνύ, ν νπνίνο αμηώλεη ηελ ύπαξμε κηαο,
θαηά πξνζέγγηζε, αλαινγηθήο ζρέζεσο κεηαμύ πξνβιεπόκελσλ
εζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ ζρεηηθώλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
ππεξεζηώλ (βι. ΣηΕ 60/2010, 609/2004, 3850/1985, 3623/1982)
Αληηζέησο νη αηηνύληεο δελ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ λέν ηέινο
ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο (άξζξν 10 παξ. 1γ Ν.1069/80),
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ζύκθσλα κε ην άξζ. 11 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ, εάλ ην ππό θξίζε
αθίλεην βξίζθεηαη ζηελ ίδηα κνξθή από πιεπξάο πξνζόςεσλ θαη
νξόθσλ όπσο ηελ επνρή πνπ είρε ζπλδεζεί κε ηνλ αγσγό
απνρέηεπζεο.

Αζήλα, 9/5/2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο

8

