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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Ζχουν υποχρζωςθ οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και
Αποχζτευςθσ να επιβάλλουν προςαυξιςεισ ςε οφειλζσ φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ των δθμοτϊν;
2. Ζχουν δυνατότθτα οι ωσ άνω επιχειριςεισ να επιβάλλουν τόκουσ
υπερθμερίασ ςτουσ ωσ άνω λογαριαςμοφσ;

************************

1. Επί του πρϊτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ

§ 1 του άρκρου 1 του Ν.

1069/1980, «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ
και Αποχετεφςεωσ», ορίηεται ότι «1. Οι ανωτζρω Επιχειριςεισ
αποτελοφν ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου κοινωφελοφσ
χαρακτιρα, διεπόμενα από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ,
εφόςον δεν ορίηεται αλλιϊσ από τον νόμο».
Επίςθσ, κατά το άρκρο 5 § 1 & 2 περ. αϋ και ςτϋ του Ν. 1069/1980
ορίηεται ότι «1. Το Διοικθτικόν Συμβοφλιον διοικεί τθν επιχείρθςιν
και διαχειρίηεται τθν περιουςίαν και τουσ πόρουσ ταφτθσ, αποφαςίηει
δε επί παντόσ αφορϊντοσ τθν επιχείρθςιν κζματοσ, πλθν των
περιπτϊςεων κακ` ασ άλλωσ ορίηεται εν τω παρόντι νόμω.…2α. Το
Διοικθτικόν Συμβοφλιον επιμελείται των υποκζςεων και των
ςυμφερόντων τθσ επιχειριςεωσ… ςτ. Αποφαςίηει περί πάςθσ
εκποιιςεωσ ι εκμιςκϊςεωσ ακινιτων ι κινθτϊν ανθκόντων εισ τθν
επιχείρθςιν, 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 θ εν μζρει προςόδουσ τθσ επιχειριςεωσ
και να παρζχθ δικαιϊματα υποκικθσ επί ακινιτων αυτθσ».
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν § 3 του άρκρου 23 του ιδίου ωσ άνω
Νόμου «3. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ
που εγκρίνεται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο του διμου ι
κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ κακορίηονται όλα τα ςχετικά
με τθ λειτουργία του δικτφου υδρεφςεωσ και ιδίωσ ο τρόποσ του
κακοριςμοφ κάκε φορά τθσ τιμισ του φδατοσ, τθσ διανομισ αυτοφ, τα

ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ με το δίκτυο υδρεφςεωσ, τθ διακοπι
των ςυνδζςεων, τθν εγγφθςθ χριςεωσ υδρομετρθτϊν, τισ διακλαδϊςεισ
του δικτφου, τα υπόχρεα για ςφνδεςθ ακίνθτα, οι υπόχρεοι καταβολισ
των τελϊν υδρεφςεωσ πάςθσ φφςεωσ και οι υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ
και οι αντίςτοιχεσ από αυτά κυρϊςεισ…».
Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων επιςθμαίνονται τα εξισ:
Οι Κανονιςμοί Δικτφων Φδρευςθσ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ, οι οποίοι ζχουν ςυνταχκεί και εκδοκεί κατ’
εξουςιοδότθςθ του παραπάνω άρκρου, περιλαμβάνουν διατάξεισ οι
οποίεσ αναφζρουν τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ εξόφλθςθσ
λογαριαςμϊν, μεταξφ των οποίων είναι και θ επιβάρυνςθ του
λογαριαςμοφ αυτοφ με προςαυξιςεισ ι τόκουσ, που κακορίηονται
κατόπιν απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Συνεπϊσ, το εκάςτοτε Διοικθτικό υμβοφλιο μιασ Δ.Ε.Τ.Α., ςτισ
αρμοδιότθτεσ του οποίου εμπίπτει θ διοίκθςθ τθσ επιχειριςεωσ, θ
διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και των πόρων τθσ, κακϊσ και θ επιμζλεια
των υποκζςεων και των ςυμφερόντων τθσ, δεν μπορεί οφτε ζχει το
δικαίωμα, να αγνοιςει και να παρακάμψει και τελικϊσ να μθν
επιβάλλει τισ κυρϊςεισ (προςαυξιςεισ κλπ) που προβλζπονται από το
Νόμο και τον Κανονιςμό Υδρευςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ ανεξόφλθτων
λογαριαςμϊν εκ μζρουσ των καταναλωτϊν, διότι τοφτο κα απζβαινε
ςε βλάβθ των ςυμφερόντων τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ. Ζχει όμωσ τθ
δυνατότθτα να προβεί με απόφαςι του ςτθ ςταδιακι και τμθματικι
καταβολι εκ μζρουσ των καταναλωτϊν του ποςοφ των οφειλϊν τουσ
μετά των προςαυξιςεων που ζχουν επιβλθκεί, δυνάμει τθσ περ. ςτϋ τθσ
§ 2 του άρκρου 5 του Ν. 1069/1980, θ οποία αναφζρεται ςτουσ

εξϊδικουσ ςυμβιβαςμοφσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να κάνει το Διοικθτικό
Συμβοφλιο.
Επομζνωσ επί του πρϊτου ερωτιματοσ αρμόηει καταφατικι
απάντθςθ, ιτοι οι Δ.Ε.Τ.Α. υπζχουν υποχρζωςθ χρζωςθσ των
προςαυξιςεων ςε λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
των δθμοτϊν.

2. Επί του δεφτερου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Ππωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 23 του ν.
1069/1980, «με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ
που εγκρίνεται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο του διμου ι
κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ κακορίηονται όλα τα ςχετικά
με τθ λειτουργία του δικτφου… κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ από αυτά
κυρϊςεισ και γενικά κάκε λεπτομζρεια για τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ
και εκμετάλλευςθ των ζργων φδρευςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Μζχρι τθν
ζκδοςθ αυτϊν των κανονιςμϊν εφαρμόηονται τα τιμολόγια που ιςχφουν
και οι κανονιςμοί των υπθρεςιϊν υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ του
διμου ι κοινότθτασ ι ςυνδζςμου από τουσ οποίουσ ιδρφεται θ
επιχείρθςθ».
Κατά το άρκρο 340 του Αςτικοφ Κϊδικα ορίηεται ότι «Ο οφειλζτθσ
λθξιπρόκεςμθσ

παροχισ

γίνεται

υπεριμεροσ,

αν προθγικθκε

δικαςτικι ι εξϊδικθ όχλθςθ του δανειςτι».
Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 341 του Αςτικοφ
Κϊδικα, ορίηονται τα εξισ : «Αν για τθν εκπλιρωςθ τθσ παροχισ

ςυμφωνθκεί οριςμζνθ θμζρα, ο οφειλζτθσ γίνεται υπεριμεροσ με μόνθ
τθν παρζλευςθ τθσ θμζρασ αυτισ».
Σφμφωνα δε, με τθν παρ. 1 του άρκρου 345 του Αςτικοφ Κϊδικα «Οταν
πρόκειται για χρθματικι οφειλι, ο δανειςτισ ςε περίπτωςθ
υπερθμερίασ ζχει δικαίωμα να απαιτιςει τον τόκο, υπερθμερίασ που
ορίηεται από το νόμο ι με δικαιοπραξία χωρίσ να είναι υποχρεωμζνοσ
να αποδείξει ηθμία», ενϊ κατά το άρ. 295 του ΑΚ «Αν οφείλεται τόκοσ
από δικαιοπραξία χωρίσ να ορίηεται το ποςοςτό του, ιςχφει ο νόμιμοσ
τόκοσ. Ο τόκοσ από δικαιοπραξία, εφόςον δεν ορίηεται ς αυτιν κάτι
άλλο, καταβάλλεται κάκε χρόνο».

Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων επιςθμαίνονται τα εξισ:
1) Με τθν ΑΚ 341 παρ. 1 ο νομοκζτθσ επιβεβαιϊνει ότι ςκοπόσ, για τον
οποίο απαιτείται κατά κανόνα θ όχλθςθ, είναι θ δθμιουργία
βεβαιότθτασ ςτον οφειλζτθ για το χρόνο εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ. Ο
ςκοπόσ αυτόσ ικανοποιείται και θ όχλθςθ είναι περιττι, όταν τα μζρθ
ζχουν ςυμφωνιςει οριςμζνθ θμζρα για τθν εκπλιρωςθ τθσ παροχισ
(διλθ θμζρα). Η ςυμφωνία μπορεί να είναι ρθτι ι ςιωπθρι. Από το
περιεχόμενό τθσ αρκεί και απαιτείται να προκφπτει προςδιοριςμζνοσ
χρόνοσ παροχισ. Ο προςδιοριςμόσ μπορεί να γίνεται με κατευκείαν
αναφορά ςε οριςμζνθ θμερομθνία. Αρκεί όμωσ θ θμερομθνία να
προκφπτει και ζμμεςα (π.χ. όταν ορίηεται άμεςθ εκπλιρωςθ ι
εκπλιρωςθ μετά από προκεςμία οριςμζνων θμερϊν). Κρίςιμο τελικά
είναι να ςυνάγεται κατά τρόπο αναμφίβολο για τον οφειλζτθ, πότε
πρζπει να εκπλθρϊςει τθν παροχι. Ο χρονικόσ προςδιοριςμόσ δεν είναι

απαραίτθτο να εντοπίηεται ςε μια θμζρα. Σαν χρόνοσ εκπλθρϊςεωσ
μπορεί να προβλζπεται και μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια (π.χ. μζςα
ςτθν τρζχουςα εβδομάδα, ι ςτον τρζχοντα μινα ι ςτισ δζκα προςεχείσ
θμζρεσ κ.λπ.), οπότε θ εκπλιρωςθ κα πρζπει να γίνει ωσ το τζλοσ του
χρονικοφ διαςτιματοσ, που προβλζφκθκε. Επομζνωσ, ο οφειλζτθσ
κακίςταται υπεριμεροσ με τθν παρζλευςθ τθσ διλθσ θμζρασ (βλ. ςχετ.
Απόςτολου Γεωργιάδθ - Μιχαιλ Στακόπουλου - ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, Κατ’
άρκρο ερμθνεία, Γενικό Ενοχικό - Εκδόςεισ Ρ. Σάκκουλα, 1997, άρκρα
287 - 495, άρκρο 341 ςελ. 237-238 ). Από τα παραπάνω διαπιςτϊνεται
ότι για να καταςτεί υπεριμεροσ ο οφειλζτθσ για τθν εκπλιρωςθ τθσ
παροχισ του, αφενόσ μεν, κα πρζπει θ ςυμφωνία αυτι να είναι ρθτι,
αφετζρου δε, να ςυνάγεται κατά τρόπο αναμφίβολο ο χρόνοσ
εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ από τον οφειλζτθ.

2) Για τθ δυνατότθτα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και
Αποχζτευςθσ να επιβάλλει τόκουσ υπερθμερίασ ςε λθξιπρόκεςμεσ
οφειλζσ καταναλωτϊν τθσ, κα πρζπει να ειπωκοφν τα εξισ :
α.- Εάν ςτον Κανονιςμό Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ο οποίοσ, ωσ γνωςτόν
ζχει ιςχφ ουςιαςτικοφ νόμου, ζχει προβλεφκεί ρθτι διάταξθ με το
κάτωκι περιεχόμενο ι παρεμφερζσ, ςτθν οποία να ορίηεται ότι «οι
καταναλωτζσ που δεν εξοφλοφν τθν πλθρωμι του λογαριαςμοφ νεροφ
ςτθν αναγραφόμενθ επί του τιμολογίου θμερομθνία πλθρωμισ, τότε,
μετά τθν παρζλευςθ αυτισ, υποχρεοφνται πλθν του ποςοφ, να
καταβάλλουν και τόκουσ υπερθμερίασ από τθν επομζνθ διλθ θμζρα»,
τότε, ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ θ επιχείρθςθ μπορεί να επιβάλλει
τόκουσ υπερθμερίασ.

β.- Εάν παρά τθν ωσ άνω παράλειψθ, δθλαδι τθν άνω ςχετικι
πρόβλεψθ ςτον Κανονιςμό Φδρευςθσ, υπάρχει πρόβλεψθ περί
καταβολισ τόκων υπερθμερίασ ςτισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ των
καταναλωτϊν ςτο ςυμφωνθτικό ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ που
καταρτίηεται και υπογράφεται μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και του
καταναλωτι, τότε, θ επιχείρθςθ μπορεί να επιβάλλει τόκουσ
υπερθμερίασ ςτισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του
άρκρου 345 του Αςτικοφ Κϊδικα.
τθν περίπτωςθ που δεν ζχει υπάρξει ρθτι διάταξθ περί επιβολισ
τόκων υπερθμερίασ ςτο ςχετικό ςυμφωνθτικό ςφνδεςθσ με το δίκτυο
φδρευςθσ,

θ

επιχείρθςθ

δεν

μπορεί

να

επιβάλλει

τόκουσ

υπερθμερίασ, αλλά κα πρζπει για να επιβλθκοφν τόκοι υπερθμερίασ
να ζχει προθγθκεί όχλθςθ προσ κάκε ζνα από τουσ καταναλωτζσοφειλζτεσ.

3) Η διαδικαςία που κα πρζπει να ακολουκιςει θ επιχείρθςθ ς’ αυτι τθ
περίπτωςθ είναι θ εξισ :
Να κοινοποιιςει ςε κακζνα ξεχωριςτά από τουσ υπόχρεουσ για τθ
πλθρωμι των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ με αρμόδιο δικαςτικό
επιμελθτι, Εξϊδικθ Ρρόςκλθςθ ςτθν οποία να περιγράφεται με
λεπτομζρεια θ αιτία τθσ οφειλισ, οι χρονικζσ περίοδοι χριςθσ του
δικτφου φδρευςθσ, θ αξία από τθ χριςθ του νεροφ, πλζον των λοιπϊν
κονδυλίων και επιβαρφνςεων που ενδεχομζνωσ προβλζπονται από τον
Κανονιςμό Φδρευςθσ, που και αυτά πρζπει να αναγράφονται
αναλυτικά, κακϊσ και το ςυνολικό ποςό τθσ οφειλισ των, του οποίου

ςυνολικοφ ποςοφ πρζπει να ηθτάτε τθν άμεςθ εξόφλθςι του, εντόσ
οριςμζνθσ προκεςμίασ.
Ωσ προσ τον κακοριςμό του επιτοκίου, λόγω τθσ οφειλισ τόκων από
τθν ςφμβαςθ παροχισ νεροφ, λαμβάνεται ο νόμιμοσ τόκοσ, όπωσ
αυτόσ ιςχφει κάκε φορά, ο οποίοσ ςιμερα ανζρχεται ςε ποςοςτό
8,50%.

Ακινα, 20.03.2013
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

