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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
με αρικμ. πρωτ. Εις. 1183/18-10-2007, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:
“Εξόφλθςθ λογαριαμϊν φδρευςθσ από τθν εταιρεία Νζο Περιβάλλον
ΑΚΕΤΕ.
Σφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 1543/2007 κατακυρωτικι ζκκεςθ ακινιτου, θ
Δ.Ε.Υ.Α. ζχει ςτθν κατοχι τθσ ακίνθτο που βρίςκεται ςτθ κζςθ … ςτον
οικιςμό …. Από το ςφνολο του ποςοφ (46.666,66 ευρϊ) που κατζβαλλε θ
επιχείρθςθ και απζκτθςε το ακίνθτο, αφαιρζκθκε το 1/3 τθσ παραπάνω
αξίασ, δθλ.14.371,68 που αποδόκθκαν ςτθ ΔΟΥ και τα ζξοδα του
δικαςτικοφ επιμελθτι και του ςυμβολαιογράφου που ςυνζταξε τον
πίνακα κατάταξθσ. Το υπόλοιπο του ποςοφ που απζμεινε, 28.743,37 ευρϊ
επιςτράφθκε ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. για να εξοφλθκοφνλογαριαςμοί τθσ φδρευςθσ
του οικιςμοφ.
Παρακαλοφμε για τθ ςυμβουλι ςασ για τα παρακάτω κζματα:
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1.

Με δεδομζνο ότι θ Δ.Ε.Υ.Α. ζβαλε πρϊτθ υποκικθ το παρακάτω

ακίνθτο, μετά από εκδίκαςθ λθξιπρόκεςμου διακανονιςμοφ τθσ εταιρίασ
για οφειλζσ ςε λογαριαςμοφσ φδρευςθσ και αφοροφςε όλα τα υδρόμετρα
του οικιςμοφ. Το ποςό των 28.743,37 ευρϊ δεν αρκεί για να καλφψει τθν
οφειλι όλων των υδρομζτρων. Θα πρζπει λοιπόν α) να εξοφλιςει
αναλογικά οφειλζσ όλων των ακινιτων; β) να εξοφλιςει τισ προςαυξιςεισ
που ζχουν προςτεκεί ςτουσ εν λόγω λογαριαςμοφσ; γ) να εξοφλιςει
κάποιουσ από τουσ λογαριαςμοφσ; και με ποιό κριτιριο;
2.

Από ιδιοκτιτεσ ακινιτων οι οποίοι προςκόμιςαν ςυμβόλαια

ιδιοκτθςίασ και μετζφεραν

κάποια ακίνθτα ςτο όνομά τουσ, ζγιναν

αιτιςεισ με τισ οποίεσ ηιτθςαν τθν απαλλαγι τουσ από τισ προςαυξιςεισ
με το ςκεπτικό ότι δεν γνϊριηαν για το χρζοσ και εξαπατικθκαν από τουσ
υπευκφνουσ του οικιςμοφ. Μπορεί θ Δ.Ε.Υ.Α. να απαλλάξει τουσ
ιδιοκτιτεσ των ακινιτων με το ςκεπτικό ότι α) δεν γνϊριηαν οι ίδιοι για τισ
οφειλζσ και είχαν ςυνάψει ςυμφωνθτικά με τθν εταιρία για να
διαχειρίηεται τα ακίνθτά τουσ και β) δεν αρνοφνται να εξοφλιςουν τθν
οφειλι ςε αξία νεροφ που οφείλει το κάκε υδρόμετρο”.

*****

Επί των ωσ άνω υποβλθκζντων ερωτθμάτων ζχω να ςθμειϊςω τα εξισ:

Επί του πρϊτου ερωτιματοσ:
Σφμφωνα με το άρκρο 423 του ΑΚ, “Αν το χρζοσ αποτελείται από
κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, θ παροχι καταλογίηεται πρϊτα ςτα ζξοδα,
ζπειτα ςτουσ τόκουσ και τελευταία ςτο κεφάλαιο.
Ο δανειςτισ μπορεί να αρνθκεί τθν αποδοχι τθσ παροχισ, αν ο οφειλζτθσ
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όριςε αλλιϊσ τον καταλογιςμό. ”.

Εν προκειμζνω, ςφμφωνα με τα εκτεκζντα ςτο ιςτορικό, από το
πλειςτθρίαςμα που κατζβαλε θ επιχείρθςθ και απζκτθςε το ακίνθτο,
αφαιρζκθκε το 1/3 ςχεδόν, ιτοι 14.371,68 €, τα οποία αποδόκθκαν ςτθ
ΔΟΥ Σθτείασ και τα ζξοδα του δικαςτικοφ επιμελθτι και του
ςυμβολαιογράφου που ςυνζταξε τον πίνακα κατάταξθσ. Το υπόλοιπο του
ποςοφ, ιτοι 28.743,37 €, που απζμεινε επιςτράφθκε ςτθν επιχείρθςθ για
να εξοφλθκοφν οι λογαριαςμοί φδρευςθσ του οικιςμοφ.

Σφμφωνα, λοιπόν, και με όςα ορίηει θ ωσ άνω διάταξθ του άρκρου 423
ΑΚ, αφοφ ζχουν ιδθ κατατεκεί τα ζξοδα, απομζνει από το ωσ άνω ποςό
να καταβλθκοφν κατά προτεραιότθτα οι υφιςτάμενεσ προςαυξιςεισ και
ςτθ ςυνζχεια, ό,τι απομείνει, να χρθςιμοποιθκεί για τθν εξόφλθςθ του
“κεφαλαίου”, ιτοι για τθν εξόφλθςθ του

ςυνολικοφ ποςοφ, που

προκφπτει από τισ οφειλζσ ςε αξία νεροφ όλων των υδρομζτρων του
οικιςμοφ, όπωσ αυτό περιγράφεται κατά ποςόν και ποιόν ςτο
καταςχετιριο.

Αν το ποςό που προκφψει, μετά τθν αφαίρεςθ των προςαυξιςεων, δεν
επαρκεί για τθν κάλυψθ ολόκλθρου του οφειλόμενου ποςοφ του ωσ άνω
κεφαλαίου, τότε το εναπομείναν ανεξόφλθτο ποςό, κα παραμείνει ωσ
χρζοσ ςε βάροσ τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ και των ιδιοκτθτϊν από
κοινοφ, κατά των οποίων μπορεί να ςτραφεί εκ νζου θ Δ.Ε.Υ.Α. για τθ
διεκδίκθςθ των απαιτιςεϊν τθσ. Βεβαίωσ, κάκε ιδιοκτιτθσ κα ευκφνεται,
από κοινοφ με τθ διαχειρίςτρια εταιρεία, αποκλειςτικά για το δικό του
υδρόμετρο.
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Επί του δεφτερου ερωτιματοσ:
Σφμφωνα με το άρκρο 5 του ν. 1069/1980, “1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
διοικεί τθν επιχείρθςθ και διαχειρίηεται τθν περιουςία και τουσ πόρουσ
ταφτθσ, αποφαςίηει δε επί παντόσ αφορώντοσ τθν επιχείρθςθ κζματοσ,
πλθν των περιπτώςεων κακ' ασ άλλωσ ορίηεται εν τω παρόντι νόμω.
2.α. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ιδία:...........ςτ) Αποφαςίηει περί πάςθσ
εκποιιςεωσ ι εκμιςκϊςεωσ ακινιτων ι κινθτϊν ανθκόντων εισ τθν
επιχείρθςθ, περί εγζρςεωσ αγωγϊν και παραιτιςεωσ από αςκθκειςϊν
τοιοφτων ι παραιτιςεωσ από ενδίκων μζςων, περί ςυμβιβαςμών
δικαςτικών ι εξωδίκων, ωσ και δια τθν ςφναψιν υπό τθσ επιςφαλείαν
αυτϊν να εκχωρι εν όλω ι εν μζρει προςόδουσ τθσ επιχειριςεωσ και να
παρζχθ δικαιϊματα υποκικθσ επί ακινιτων αυτισ.....”.

Σφμφωνα με το άρκρο 21 του ν.1069/1980, παρ.1, “1. Με κανονιςμοφσ,
που ςυντάςςονται και ψθφίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ
επιχείρθςθσ και ελζγχονται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο του
διμου ι τθσ κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ, ρυκμίηονται
κάκε φορά τα ςχετικά με τθ λειτουργία και διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ,
ςφμφωνα με τισ γενικισ παραδοχισ λογιςτικζσ και οργανωτικζσ αρχζσ...”.
Σφμφωνα με το άρκρο 40 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Φδρευςθσ
Δ.Ε.Υ.Α., «Για τισ κάκε είδουσ οφειλζσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α. ευκφνονται από
κοινοφ και εισ ολόκλθρον ζκαςτοσ, ο εκάςτοτε υδρολιπτθσ και ο
ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου….. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου
δθλώνει –με τθν αίτθςθ παροχισ νεροφ επ’ ονόματι του ι με ιδιαίτερθ
διλωςθ- ότι αποδζχεται τουσ όρουσ του κανονιςμοφ και κάκε μελλοντικι
του τροποποίθςθ, τισ διατάξεισ του Νόμου και όςουσ άλλουσ όρουσ κζςει
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το Δ.Σ. με απόφαςι του. Η διλωςθ αυτι τθρείται ςτα αρχεία τθσ
Επιχείρθςθσ μζχρισ ότου αντικαταςτακεί από παρόμοια διλωςθ του νζου
ιδιοκτιτθ και αφορά το μεταξφ χρονικό διάςτθμα, απαιτείται δε για τθ
ςφνδεςθ τθσ παροχισ επ’ ονόματι άλλου εκτόσ του ιδιοκτιτθ....».

Από τα ωσ άνω, προκφπτει ςαφϊσ ότι, αναφορικά με τουσ λογαριαςμοφσ
φδρευςθσ, δθμιουργείται, από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.,
μια ςυνευκφνθ, αφενόσ του εκάςτοτε υδρολιπτθ του ακινιτου και
αφετζρου του ιδιοκτιτθ του. Πρόκειται, ςτθν πραγματικότθτα, για μια
από κοινοφ ανάλθψθ ευκφνθσ, τθν οποία με διλωςι του αποδζχεται εκ
των προτζρων, ο εκάςτοτε ιδιοκτιτθσ του ακινιτου και θ οποία δεν
εξαρτάται από τθν φπαρξθ, ι μθ, υπαίτιότθτάσ του ςχετικά με τθν μθ
ζγκαιρθ εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν. Αντίκετα, ακριβϊσ, λόγω τθσ από
τον Κανονιςμό, αντικειμενικισ ςυνευκφνθσ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου
για τθν καταβολι κάκε είδουσ οφειλϊν προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α., εκείνοσ κα
πρζπει να καταβάλει κάκε δυνατι επιμζλεια προκειμζνου να διαπιςτϊςει
αν καταβάλλονται εγκαίρωσ οι ςχετικζσ απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ και να
αποφφγει τυχόν προςαυξιςεισ.

Με βάςθ τθν ανωτζρω ςκζψθ, ο ιςχυριςμόσ των ιδιοκτθτϊν των ακινιτων
ότι, δεν γνϊριηαν για το χρζοσ και εξαπατικθκαν από τουσ υπευκφνουσ
του οικιςμοφ, δεν κα μποροφςε να αποτελζςει επαρκζσ επιχείρθμα
προκειμζνου θ Δ.Ε.Υ.Α. να προχωριςει ςτθν απαλλαγι αυτϊν από τισ
προςαυξιςεισ του χρζουσ των υδρομζτρων, ειδικά αν λάβουμε υπόψθν
τισ επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ ςτισ οποίεσ,
επιχείρθςθ

πριν

οδθγθκεί

ςτθν

προφανϊσ, προζβθ θ

κατάςχεςθ

διαχειρίςτριασ εταιρείασ.
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του

ακινιτου

τθσ

Αν, ωςτόςο, αποδειχκεί ότι, οι ιδιοκτιτεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςιμθσ
περιόδου των ανεξόφλθτων λογαριαςμϊν, κατζβαλαν, όντωσ, κάκε
δυνατι επιμζλεια προκειμζνου να διαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ επιχείρθςθσ, παρ'ολα αυτά, όμωσ,
εξαπατικθκαν δολίωσ από τουσ υπευκφνουσ του οικιςμοφ, τότε είναι
ςτθν κρίςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ωσ αρμόδιο όργανο
να διαχειρίηεται τθν περιουςία τθσ και να αποφαςίηει ςχετικά με
εξϊδικουσ ςυμβιβαςμοφσ, αν

κα αποφαςίςει τθν απαλλαγι των

ιδιοκτθτϊν από τθν καταβολι των προςαυξιςεων, κακόςον, δεν
υφίςταται άρνθςθ εκ μζρουσ τουσ να εξοφλιςουν τθν οφειλι ςε αξία
νεροφ που οφείλει το κάκε υδρόμετρο.

Επιςθμαίνεται, ςε κάκε περίπτωςθ, ότι, θ Διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ κα
πρζπει να αντιμετωπίςει το ηιτθμα πολφ προςεκτικά ενόψει του
γεγονότοσ ότι, ςφμφωνα με τα α. 275, 276 του ν.3852/2010, οι δθμοτικζσ
επιχειριςεισ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ υπόκεινται ςτον προλθπτικό και
καταςταλτικό ζλεγχο

του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου, με κίνδυνο

καταλογιςμοφ των οργάνων τθσ διοίκθςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςε περίπτωςθ
διαπιςτωκείςασ κακισ διαχείριςθσ των οικονομικϊν τθσ.

Ακινα, 15-6-2012
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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