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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. εάν κα πρζπει να χρεώνονται τζλθ ςφνδεςθσ
αποχζτευςθσ ςτον βιολογικό κακαριςμό ςτθν περίπτωςθ μιασ
αυκαίρετθσ καταςκευισ που ζχει ενταχκεί ςτουσ νόμουσ 4014/2011 ι
4178/2013.
************************
Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα με το αρ. 10 του ιδρυτικοφ νόμου των Δ.Ε.Υ.Α. 1069/1980
προβλζπεται ότι «Πόροι τθσ Επιχειριςεωσ είναι: α. Το ειδικόν τζλοσ
δια τθν μελζτθν

και

καταςκευιν

ζργων υδρεφςεωσ και

αποχετεφςεωσ β. Το ειδικόν τζλοσ επί του ειςοδιματοσ εξ οικοδομών
γ. Το τζλοσ ςυνδζςεωσ μετά του δικτφου αποχετεφςεωσ 6. Η δαπάνθ
διακλαδώςεωσ και ςυνδζςεωσ προσ τον αγωγόν υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ ε. Το τζλοσ ςυνδζςεωσ μετά του δικτφου υδρεφςεωσ
ςτ. Το τζλοσ χριςεωσ υπονόμου η. Η αξία καταναλιςκομζνου φδατοσ
θ. Η εγγφθςισ χριςεωσ υδρομετρθτοφ κ. Η δαπάνθ μετατοπίςεωσ
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αγωγϊν διακλαδϊςεων και ςυνδζςεων υδρεφςεωσ ι αποχετεφςεωσ
υδρομετρθτϊν ι άλλων ςυναφϊν εργαςιϊν…».
Σφμφωνα με το άρκρο 11 προβλζπεται ότι «Επιβάλλεται υπζρ των
κατά

τασ

διατάξεισ

του

παρόντοσ

νόμου

ςυςτακθςομζνων

επιχειριςεων, προσ τον ςκοπόν μελζτθσ, καταςκευισ ι επεκτάςεωσ
ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ και δια μίαν δεκαετίαν από τισ
1θσ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεώσ των ζτουσ πρόςκετον
ειδικόν τζλοσ υπολόγιηόμενον εισ ποςοςτόν 80% επί τθσ αξίασ του
καταναλιςκομζνου φδατοσ, το αυτό τζλοσ επιβάλλεται και εν
περιπτώςει επεκτάςεωσ τθσ Επιχειριςεωσ.
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά το άρκρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113):
"Παρατείνεται για μια δεκαετία από τθν κατά περίπτωςθ λιξθ του ο
χρόνοσ επιβολισ του προςκζτου ειδικοφ τζλουσ, που προβλζπεται από
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`)".
***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
Κατά το άρκρο 26 παρ.3 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ Α`102/1.5.2002):
"Παρατείνεται για μία δεκαετία από τθν, κατά περίπτωςθ, λιξθ του ο
χρόνοσ επιβολισ του πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ 80% υπζρ των Δ.Ε.Τ.Α.,
που προβλζπεται από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του ν.
1069/1980 (ΦΕΚ 191Α`)".
2. Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον τζλοσ βεβαιοφται και
ειςπράττεται υπό τθσ επιχειριςεωσ κατά τα οριςκθςόμενα υπό
του κανονιςμοφ λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ αυτισ».
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Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν παρ. 22 του αρ. 24 του ν. 4014/2011 περί
Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ «Για τισ αυκαίρετεσ καταςκευζσ και
αλλαγζσ χριςθσ που εξαιροφνται τθσ επιβολισ κυρώςεων με βάςθ τισ
διατάξεισ

του

αςφαλιςτικζσ

παρόντοσ
ειςφορζσ

νόμου

και

δεν

οφείλονται

οποιοςδιποτε

φόροσ,

αναδρομικά
κακϊσ

και

οποιαςδιποτε μορφισ πρόςτιμα και τζλθ, όπωσ το τζλοσ ακίνθτθσ
περιουςίασ, κακαριότθτασ, φωτιςμοφ και δυνθτικά ανταποδοτικά τζλθ.
Τυχόν

ιδθ

καταβλθκζντεσ

φόροι,

τζλθ

και

πρόςτιμα

δεν

αναηθτοφνται. Η αλλαγι χριςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τον
υπολογιςμό του τζλουσ του άρκρου 24 του ν. 2130/1993, κακϊσ και των
τελϊν του ν. 25/1975 και του άρκρου 25 του ν. 1828/1989, όπωσ
ιςχφουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορζσ που προκφπτουν
ωσ προσ το φψοσ των τελϊν, οι οποίεσ προζρχονται από τθν αλλαγι
χριςθσ».
Επίςθσ, ςφμφωνα με το αρ. 24 παρ. 8 του ν. 4178/2013 περί
Αντιμετώπιςθσ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ ορίηεται ότι «Για τισ
αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςθσ προ τισ 28.7.2011, που
εξαιροφνται τθσ επιβολισ κυρϊςεων με βάςθ τισ διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου ι εξαιρζκθκαν τθσ επιβολισ κυρϊςεων με βάςθ τισ
διατάξεισ του ν. 4014/2011 (Α`209),δεν οφείλονται αναδρομικά
βεβαιωμζνεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (ΙΚΑ κλπ.) και οποιοςδιποτε
φόροσ, κακϊσ και οποιαςδιποτε μορφισ πρόςτιμα και τζλθ, όπωσ το
τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κακαριότθτασ, φωτιςμοφ και δυνθτικά
ανταποδοτικά τζλθ. Συχόν ιδθ καταβλθκζντεσ φόροι, τζλθ και πρόςτιμα
δεν αναηθτοφνται. Η αλλαγι χριςθσ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τον
υπολογιςμό του τζλουσ του άρκρου 24 του ν. 2130/1993 (Α` 62), κακϊσ
και των τελϊν του ν. 25/1975 (Α` 74) και του άρκρου 25 του ν.
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1828/1989 (Α` 2), όπωσ ιςχφουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά
διαφορζσ που προκφπτουν ωσ προσ το φψοσ των τελϊν, οι οποίεσ
προζρχονται από τθν αλλαγι χριςθσ».
Η φδρευςθ και θ αποχζτευςθ είναι δφο από τισ ςπουδαιότερεσ
αρμοδιότθτεσ των διμων και των κοινοτιτων. Με τισ διατάξεισ του
ν.1069/1980, ςφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του εν λόγω νόμου,
ο νομοκζτθσ κακιςτά φανερι τθν πρόκεςι του να προωκιςει και να
διευκολφνει τθν φδρευςθ και τθν αποχζτευςθ των διαφόρων περιοχών
τθσ χώρασ και γι’ αυτόν το λόγο παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ ι
και ςτισ κοινότθτεσ να ενοποιιςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτα
ηθτιματα αυτά, δθλαδι τθσ υδρεφςεωσ και τθσ αποχετεφςεωσ, και
ςυγχρόνωσ τθν ευχζρεια να αςκιςουν τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ μζςω
δθμοτικών και κοινοτικών επιχειριςεων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ
που κα ιδρυκοφν για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Από το ςκοπό αυτό, ςε
ςυνάρτθςθ με τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ προκφπτει ότι όταν
Διμοσ και Κοινότθτα, ι Διμοι και Κοινότθτεσ αποφαςίηουν να ιδρφςουν
επιχείρθςθ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ ι μετατρζπουν ςφνδεςμό
τουσ ςε τζτοια επιχείρθςθ, μεταβιβάηουν όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ, τισ
αναγόμενεσ ςτθν φδρευςθ και τθν αποχζτευςθ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ
και τθσ είςπραξθσ δικαιωμάτων, που ζχουν ςχζςθ με τισ ςυγκεκριμζνεσ
αρμοδιότθτεσ, ςτισ ειδικζσ αυτζσ επιχειριςεισ, κακόςον οι επιχειριςεισ
αυτζσ αποτελοφν αυτοτελι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, με δικό
τουσ προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων και ιδία ταμειακι υπθρεςία.
υνεπώσ οι επιβαλλόμενοι από αυτζσ τισ επιχειριςεισ φόροι, κακώσ
και τζλθ που ανάγονται ςτθν φδρευςθ και τθν αποχζτευςθ, μεταξφ
των οποίων και το ωσ άνω ειδικό τζλοσ του άρκρου 11 του ωσ άνω
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νόμου, αποτελοφν ίδια ζςοδα αυτών, προκειμζνου να ανταποκρικοφν
ςτο ανατεκειμζνο ςε αυτζσ από τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ ζργο
τθσ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ.

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. γνμδ του ΝΚ «Σο ειδικό τζλοσ του
άρκρου 11 του ν. 1069/1980, αντιδιαςτζλλεται ςαφϊσ από το τζλοσ
υδρεφςεωσ του άρκρου 16 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 25 του ίδιου
νόμου, κακόςον το τελευταίο επιβλικθκε για τθν κάλυψθ πάγιων
δαπανϊν

προςωπικοφ,

αποςβζςεωσ

παγίων

λειτουργίασ

και

εγκαταςτάςεων

ςυντθριςεωσ
και

δικτφων,

τοκοχρεολυςίων

ςυναφκζντων δανείων».
Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθ γραμματικι ερμθνεία των ανωτζρω
νομιμοποιθτικών διατάξεων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, από τθ
χρονικι ςτιγμι που κάποια αυκαίρετθ καταςκευι εξαιρείται τθσ
επιβολισ κυρώςεων βάςει τθσ ζνταξισ τθσ ςτισ διατάξεισ αυτζσ,
επιβάλλονται και για αυτιν τα τζλθ που προβλζπονται για κάκε
νόμιμθ καταςκευι. Οι εν λόγω διατάξεισ δε, δεν διακρίνουν ανάμεςα
ςτα επιβλθκζντα τζλθ, όπωσ προκφπτει από τθ ρθτι διατφπωςθ του
νόμου «…οποιαςδιποτε μορφισ πρόςτιμα και τζλθ…», ενώ θ
περαιτζρω απαρίκμθςθ των

τελών είναι ενδεικτικι και όχι

αποκλειςτικι, ςτο μζτρο που χρθςιμοποιείται θ λζξθ «όπωσ».
υνεπώσ ςτθν αυκαίρετθ καταςκευι, θ οποία νομιμοποιικθκε, κα
επιβλθκοφν τα τζλθ που προβλζπει ο ιδρυτικόσ νόμοσ των Δ.Ε.Τ.Α.
1069/1980.
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θμειώνεται ότι τα τζλθ αυτά δεν επιβάλλονται αναδρομικά, αλλά
από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ καταςκευισ και ζπειτα.
Συχόν δε ιδθ καταβλθκζντα τζλθ δεν αναηθτοφνται.

Ακινα, 24.10.2013
Ο γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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