ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1973/11.7.2013
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Ζθτείται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. θ ζκδοςθ νομικισ γνωμάτευςθσ ςχετικά με τον
τρόπο είςπραξθσ οφειλϊν που ςχετίηονται με τζλθ φδρευςθσ και τα
οποία ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμα και απαιτθτά. Σε βάροσ των
υπόχρεων προσ πλθρωμι τελϊν θ Δ.Ε.Υ.Α. ζχει ιδθ προβεί ςτθν
διακοπι τθσ παροχισ του νεροφ.
Ειδικότερα, θ Δ.Ε.Υ.Α. ζχει περιςςότερεσ από 500 παροχζσ, ςτισ οποίεσ
ζχει αφαιρεκεί το υδρόμετρο, λόγω οφειλϊν, επί τρία και πλζον ζτθ και
οι ανά δίμθνο εκδιδόμενοι λογαριαςμοί αποςτζλλονται ςτουσ
καταναλωτζσ ιδιοκτιτεσ και υποχρζουσ και αρκετοί από αυτοφσ
επιςτρζφουν είτε λόγω απουςίασ τουσ από το νθςί είτε λόγω κανάτου.
Η Δ.Ε.Υ.Α. ηθτεί οδθγίεσ για τισ νόμιμεσ κινιςεισ, ςτισ οποίεσ απαιτείται
να προβεί, προκειμζνου να διαςφαλίςει τα χριματα που τθσ
οφείλονται.
………………………………………….
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Η γνϊμθ μου επί του ανωτζρω τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σφμφωνα με το ά. 1 του ν. 1069/1980 ορίηεται ότι:
«…Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ λειτουργοφν υπό
μορφιν Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ
τθν διοίκθςιν, οργάνωςιν, εκτζλεςιν, λειτουργίαν, ςυντιρθςιν των
ζργων

τθσ

αρμοδιότθτόσ

των

κακϊσ

και

τασ

πθγάσ

τθσ

χρθματοδοτιςεϊσ των υπό των διατάξεων του παρόντοσ νόμου,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων του
Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ…».
Στο ά. 3 του ν. 1069/1980 «Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ»
ορίηεται ότι:
«1. Η υπό ενόσ μόνου Διμου ςυνιςτωμζνθ επιχείρθςισ διοικείται υπό
Διοικθτικοφ υμβουλίου τον οποίου τα μζλθ, ο Πρόεδροσ και
Αντιπρόεδροσ ορίηονται κατά τασ περί ςυγκροτιςεωσ τθσ Επιτροπισ
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ
διατάξεισ…».

Περαιτζρω, ςτο ά. 5 του ωσ άνω νόμου ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προβλζπονται τα εξισ:
«1. Σο

Διοικθτικόν υμβοφλιον

διοικεί τθν επιχείρθςιν και

διαχειρίηεται τθν περιουςίαν και τουσ πόρουσ ταφτθσ, αποφαςίηει δε
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επί παντόσ αφορϊντοσ τθν επιχείρθςιν κζματοσ, πλθν των
περιπτϊςεων κακ` ασ άλλωσ ορίηεται εν τω παρόντι νόμω.
2. α. Σο Διοικθτικόν υμβοφλιον ιδία : α) Επιμελείται των υποκζςεων
και των ςυμφερόντων τθσ επιχειριςεωσ. β) Διορίηει τον Γενικόν
Διευκυντιν τθσ επιχειριςεωσ. γ) Ψθφίηει το ετιςιο πρόγραμμα των
ζργων καταςκευισ, ςυμπλιρωςθσ και ςυντιρθςθσ του δικτφου
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ των ζργων καταςκευισ, ςυμπλιρωςθσ και
ςυντιρθςθσ

των

δικτφων

των

δραςτθριοτιτων,

οι

οποίεσ

περιλαμβάνονται ςτουσ ςκοποφσ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 1069/1980, κακϊσ και το
πρόγραμμα επενδφςεων. δ) Ψθφίηει ζνα μινα τουλάχιςτον προ
τθσ ενάρξεωσ εκάςτου οικονομικοφ ζτουσ, τον ετιςιου προχπολογιςμό
εςόδων και εξόδων τθσ επιχειριςεωσ, το ςκζλοσ των εξόδων του
οποίου προςαρμόηεται εισ το κατά το προθγοφμενον εδάφιον
πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων. Επί τθ βάςει τθσ πορείασ των εςόδων
και των τυχόν παρουςιαηομζνων αναγκϊν, δφναται κατά τθν
διάρκειαν

του

οικονομικοφ

ζτουσ,

να

τροποποιιται

ο

προχπολογιςμόσ υπό του Διοικθτικοφ υμβουλίου, όπερ αποφαςίηει
και περί χορθγιςεωσ εκτάκτων και ςυμπλθρωματικϊν πιςτϊςεων. ε)
Αποφαςίηει περί

ανακζςεωσ

ςυντάξεωσ

μελετϊν,

ζργων

και

προμθκειϊν και εγκρίνει ταφτασ. Επίςθσ, αποφαςίηει περί του
τρόπου εκτελζςεωσ των ζργων και ενεργείασ προμθκειϊν τθσ
επιχειριςεωσ και εγκρίνει τασ προσ τοφτο
(Αντίγραφον των

αναγκαίασ

δαπάνασ.

ανωτζρω αποφάςεων υποβάλλεται εισ τον

Νομάρχθν δια τον κατά νόμον ζλεγχον).
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Εισ περίπτωςιν μθ υπάρξεωσ τεχνικισ υπθρεςίασ εισ τθν επιχείρθςιν,
τον Διμον ι τθν Κοινότθτα δφναται να αιτείται τθν ςφνταξιν
μελετϊν ι τθν εποπτείαν ςυντάξεωσ αυτϊν ι τθν επίβλεψιν
εκτελζςεωσ

ζργων παρά των αρμοδίων τεχνικϊν Τπθρεςιϊν τθσ

Νομαρχίασ ι του Τπουργείου Δθμοςίων `Εργων εντόσ του πλαιςίου
τθσ αρμοδιότθτοσ αυτϊν.
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 ςυμβιβαςμϊν δικαςτικϊν 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 αυτισ.
η) Εγκρίνει τασ ετθςίασ εκκζςεισ οικονομικισ καταςτάςεωσ τθσ
επιχειριςεωσ αίτινεσ

περιλαμβάνουν

απολογιςμόν

εςόδων

-

εξόδων, ιςολογιςμόν και κατάςταςιν ρευςτότθτοσ και υποβάλλει
ταφτασ το βραδφτερον εντόσ τεςςάρων μθνϊν από τθσ λιξεωσ του
οικονομικοφ ι εισ τον (Νομάρχθν).
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: φμφωνα με τθν παρ.14 άρκρ.6 Ν.2307/1995 (Α
113), όπου ςτθν άνω περ.η`αναφζρεται θ λζξθ "Νομάρχθσ" εφεξισ
νοείται ο "Περιφερειακόσ Διευκυντισ".
θ) Αποδζχεται τθν ςυμμετοχιν φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι
οργανιςμϊν

τοπικισ

Αυτοδιοικιςεωσ ι επιχειριςεων κοινισ

ωφελείασ εισ τθν δαπάνθν καταςκευισ αγωγϊν, τουσ οποίουσ ταφτα
επικυμοφν να καταςκευάςθ κατά προτεραιότθτα θ επιχείρθςισ και
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κακορίηει τουσ όρουσ καταβολισ τθσ δαπάνθσ τθσ ςυμμετοχισ ταφτθσ,
τασ

τυχόν

παραςχετζασ εγγυιςεισ, ωσ και πάςαν ςυναφι

λεπτομζρειαν.
3. Εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων κακ` ασ απαιτείται ζλεγχοσ των
αποφάςεων

κατά τασ διατάξεισ του άρκρου 20, το Διοικθτικόν

υμβοφλιον δφναται δι` αποφάςεϊσ του, δθμοςιευομζνθσ εισ τθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ να μεταβιβάςθ μζροσ των λοιπϊν
αρμοδιοτιτων αυτοφ εισ ςυνιςτωμζνασ υπό τοφτου επιτροπαί,
αποτελοφμεναι εκ τριϊν τουλάχιςτον τακτικϊν μελϊν αυτοφ,
αναπλθρουμζνων ωσ και εν τω Διοικθτικϊ υμβοφλιω. Δια τθσ
αυτισ

αποφάςεωσ

ορίηεται και ο Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ

εκάςτθν των επιτροπϊν. Αι επιτροπαί αυταί λαμβάνουν εγκφρωσ
αποφάςεισ

αντί τθσ

Διοικθτικοφ

υμβουλίου επί των

μεταβιβαςκζντων εισ ταφτασ κεμάτων και υποκζςεων μόνον εν
ομοφωνία των αποτελοφντων αυτάσ μελϊν, αναπεμπομζνου άλλωσ
του ηθτιματοσ εισ το Διοικθτικόν υμβοφλιον προσ

λιψιν

αποφάςεωσ. Επί των κεμάτων τθσ παροφςθσ παραγράφου δφναται
να

ανατίκενται

εισ

επιτροπάσ

ομοίωσ

ςυνιςτωμζνασ

προπαραςκευαςτικαί και γνωμοδοτικαί εργαςίαι…».

Επίςθσ ςφμφωνα με το αρ. 10 του ωσ άνω νόμου:
«1. Πόροι τθσ Επιχειριςεωσ είναι: α. Σο ειδικόν τζλοσ δια τθν
μελζτθν και καταςκευιν ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ. β. Σο
ειδικόν τζλοσ επί του ειςοδιματοσ εξ οικοδομϊν. γ. Σο τζλοσ
ςυνδζςεωσ

μετά

του

δικτφου

αποχετεφςεωσ.
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δ.

Η

δαπάνθ

διακλαδϊςεωσ και ςυνδζςεωσ προσ τον αγωγόν υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ. ε. Σο τζλοσ ςυνδζςεωσ μετά του δικτφου υδρεφςεωσ.
ςτ. Σο τζλοσ χριςεωσ υπονόμου. η. Η αξία καταναλιςκομζνου
φδατοσ…».
Περαιτζρω, το άρκρο 17 του ίδιου νόμου προβλζπει ότι:
«1. Η οικονομικι διαχείριςισ εκάςτθσ επιχειριςεωσ ενεργείται επί τθ
βάςει ιδίου Προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων. Η επιχείρθςισ ζχει
ιδίαν ταμιακιν υπθρεςίαν, διατάκτθσ δε των δαπανϊν αυτισ είναι
ο

Γενικόσ Διευκυντισ εν ςυμπράξει μετά του προϊςταμζνου των

οικονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ Επιχειριςεωσ ι οι νόμιμοι αναπλθρωταί
των. 2. Σο οικονομικόν ζτοσ τθσ διαχειρίςεωσ αντιςτοιχεί προσ το
οικονομικόν ζτοσ τθσ Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ διαχειρίςεωσ, άμα δε
τθ λιξει αυτόν κλείονται οι ενιαφςιοι λογαριαςμοί και ενεργείται θ
απογραφι τθσ περιουςίασ τθσ επιχειριςεωσ».

Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ωσ άνω νόμου:
«1. Με κανονιςμοφσ, που ςυντάςςονται και ψθφίηονται από το
διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ επιχειριςεωσ 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. 2. Οι ανωτζρω
κανονιςμοί δφνανται να τροποποιοφνται, εφ` όςον επιβάλλεται τοφτο
εκ των αναγκϊν λειτουργίασ τθσ επιχειριςεωσ κατά τθν αυτιν ωσ άνω
διαδικαςίαν. 3. Μζχρι τθσ ςυντάξεωσ των υπό του παρόντοσ άρκρου
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προβλεπομζνων κανονιςμϊν λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ τθσ
επιχειριςεωσ, εφαρμόηονται οι υπάρχοντεσ αντίςτοιχοι κανονιςμοί
του Διμου ι υνδζςμου και εν περιπτϊςει μθ υπάρξεωσ τοιοφτων
αι ςχετικαί περί Διμων και Κοινοτιτων διατάξεισ».

Ακολοφκωσ, με το αρ. 23 του ωσ άνω νόμου προβλζπεται το εξισ:
«1. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ που
εγκρίνεται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο του διμου ι
κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ, εκδίδεται κανονιςμόσ, με
τον

οποίο

κακορίηονται

αποχετεφςεωσ,

και

ιδίωσ

τα

τθσ

οι

λειτουργίασ

πρόςκετεσ

του

δικτφου

υποχρεϊςεισ

που

επιβάλλονται ςτισ βιομθχανίεσ ι βιοτεχνίεσ, οι ουςίεσ των οποίων θ
διάκεςθ κακ` οιονδιποτε τρόπο ςτο δίκτυο απαγορεφεται, θ
επιτρεπόμενθ ςυγκζντρωςθ ρυπαινουςϊν ουςιϊν, τα όρια των
φυςικϊν και λοιπϊν παραμζτρων των υγρϊν βιομθχανικϊν
αποβλιτων που διατίκενται ςτα δίκτυα, τα τθσ χρθςιμοποιιςεωσ των
υδάτων και των προϊόντων τθσ αποχετεφςεωσ, οι όροι προςταςίασ
των υδατικϊν αποδεκτϊν γενικϊν και τα των υλικϊν καταςκευισ των
δικτφων αποχετεφςεωσ.
2. Με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία εκδίδεται κανονιςμόσ, με τον οποίο
ορίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του δικτφου αποχετεφςεωσ και ιδίωσ τα
υπόχρεα για ςφνδεςθ ακίνθτα, ο αρικμόσ των εξωτερικϊν
διακλαδϊςεων, για τθν αποχζτευςθ των ομβρίων υδάτων των
ακινιτων, για τθν αποχζτευςθ χαμθλϊν χϊρων και επιφανειϊν, για τθ
διαδικαςία ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ, για τθ διακοπι των
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ςυνδζςεων, οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ γενικϊσ των ιδιοκτθτϊν
ακινιτων των κατοίκων και λοιπϊν οργανιςμϊν ι επιχειριςεων
κοινισ ωφελείασ, κακϊσ και τα ςχετικά δικαιϊματα των οργάνων τθσ
επιχειριςεωσ, το μικοσ ςυνδζςεων για ακίνθτα που ζχουν προςόψεισ
ςε περιςςότερεσ από μια οδοφσ που λαμβάνεται υπόψθ για τον
υπολογιςμό του τζλουσ ςυνδζςεωσ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ
επιβάρυνςθσ των ακινιτων ςτο ίδιο οικόπεδο ςτο οποίο υφίςταται
κάκετθ ιδιοκτθςία, ο τρόποσ καταςκευισ από τθν επιχείρθςθ τθσ
εξωτερικισ διακλάδωςθσ για τθ ςφνδεςθ ακινιτων, των οποίων οι
υπόχρεοι για αυτό δεν υποβάλλουν μζςα ςτθν προκεςμία που ζχει
τάξει θ επιχείρθςθ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφνδεςθσ και για τθν είςπραξθ των δαπανϊν ςυνδζςεων
ςτθν περίπτωςθ αυτι, κακϊσ και κάκε λεπτομζρεια ςχετικά με τθ
λειτουργία, ςυντιρθςθ και εκμετάλλευςθ των ζργων τθσ επιχείρθςθσ.
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 και
γενικά κάκε λεπτομζρεια για τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και
εκμετάλλευςθ των ζργων φδρευςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
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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.»

Παράλλθλα, επιςθμαίνεται θ διάταξθ του άρκρου 167 του ν. 3463/2012
περί Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται
ότι:
«1. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων του παρόντοσ, για τθν
είςπραξθ των εςόδων των Διμων και των Κοινοτιτων εφαρμόηονται
οι διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτζσ
κάκε φορά ιςχφουν. Σα ταμειακά όργανα των Οργανιςμϊν Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ αςκοφν αντιςτοίχωσ όλεσ τισ Αρμοδιότθτεσ που
προβλζπουν οι διατάξεισ αυτζσ. 2. Οι διατάξεισ του α.ν. 1819/1951
(ΦΕΚ 149 Αϋ) "Περί τρόπου διεξαγωγισ των πάςθσ φφςεωσ
ςυναλλαγϊν του Δθμοςίου", όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, εφαρμόηονται
ανάλογα και για τα χρζθ προσ τουσ Oργανιςμοφσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, που ζχουν ίδια ταμειακι υπθρεςία. Διμοι που ζχουν
δικι τουσ ταμειακι υπθρεςία και υπθρεςία φδρευςθσ ι επιχείρθςθ
φδρευςθσ μποροφν να ςυνειςπράττουν με τουσ λογαριαςμοφσ
φδρευςθσ, με ςχετικι ειδικι μνεία και άλλα βεβαιωμζνα χρζθ από
τζλθ, δικαιϊματα και ειςφορζσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, φςτερα
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 3. Με κοινι
απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ και Οικονομικϊν κακορίηονται τα όρια
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των οφειλϊν προσ τουσ Ο.Σ.Α., μζχρι τα οποία αμελείται θ ταμειακι
βεβαίωςι τουσ και θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ».

Σφμφωνα δε, με τθ διάταξθ του άρκρου 106 του ν. 2362/1995 ορίηεται
ότι:
«…3. Σα ζςοδα νομικϊν προςϊπων και τρίτων, που ζχουν βεβαιωκεί
ι κα βεβαιωκοφν ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ μζχρι τθ λιψθ
τθσ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο προκεςμίασ, παραμζνουν ς`
αυτζσ μζχρι τθν οριςτικι είςπραξθ. 4. Με αποφάςεισ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν, μπορεί να ανατεκεί ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ
Τπθρεςίεσ θ είςπραξθ των εςόδων των ειδικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν,
κακϊσ και των Ειδικϊν Σαμείων, των οποίων οι προχπολογιςμοί
ςυνδθμοςιεφονται με τον Κρατικό Προχπολογιςμό και εφόςον θ
είςπραξθ των εςόδων τουσ δεν είναι δυνατι με δικά τουσ όργανα,
κακϊσ και θ είςπραξθ εςόδων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου
και ιδιωτικοφ δικαίου και τρίτων. Με τισ ίδιεσ αποφάςεισ κακορίηεται
και το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων
δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου και τρίτων ςτθ δαπάνθ για τθν
είςπραξθ των εςόδων που ειςπράττονται για λογαριαςμό τουσ».

Παράλλθλα, από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Δικτφων Δ.Ε.Υ.Α. (ΑΔΑ:
ΒΕΥΥΟΕΠΛ-ΩΗΤ, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ υπϋ
αρικμ. 7/2013 του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. τθν 1.2.2013) προκφπτουν τα
ακόλουκα:
Σφμφωνα με τουσ γενικοφσ όρουσ του Κανονιςμοφ προβλζπεται ότι:
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«…..Άρκρο 17ο
Λογαριαςμοί – Διακοπι λόγω οφειλισ.
1. Ο λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ νεροφ περιλαμβάνει τθν αξία του
καταναλιςκόμενου νεροφ και τισ διάφορεσ επιβαρφνςεισ που
προβλζπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Η τιμι του νεροφ
ανά κυβικό μζτρο, θ ελάχιςτθ ανά δίμθνο κατανάλωςθ κάκε
υδρομετρθτι (πάγιο), το φψοσ του ενοικίου του υδρομετρθτι και οι
λοιπζσ επιβαρφνςεισ και τζλθ του Ν. 1069/80, κακορίηονται με
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α., που ελζγχεται
ςφμφωνα με το νόμο και δθμοςιεφεται ςτον τοπικό τφπο. Ο
λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ νεροφ είναι ζντυποσ και εκδίδεται κάκε
δφο μινεσ με βάςθ τθν ζνδειξθ κατανάλωςθσ του υδρομετρθτι μζςα
ςτο δίμθνο και τισ τιμζσ που κακορίηονται με τθν προαναφερόμενθ
απόφαςθ και αποςτζλλεται ςτον καταναλωτι, ο οποίοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να τον εξοφλιςει μζςα ςτθν προκεςμία που
αναγράφεται ςτο ζντυπο του.
2. Η πλθρωμι του λογαριαςμοφ γίνεται ςτα ταμεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ι ςε
εξουςιοδοτθμζνα πρατιρια για είςπραξθ λογαριαςμϊν υπζρ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ θ
Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να προβαίνει ςτθ διακοπι τθσ παροχι νεροφ χωρίσ
άλλθ ειδοποίθςθ και χωρίσ να φζρει καμιά ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ
που μπορεί να προκφψουν από τθ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ. Από τθν
επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ πλθρωμισ και μζχρι τθν πλιρθ
εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ, θ οφειλι μπορεί να επιβαρφνεται με
προςαυξιςεισ ι τόκουσ, που κακορίηονται με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
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3. Η επαναφορά τθσ υδροδότθςθσ γίνεται μετά τθν εξόφλθςθ του
λογαριαςμοφ, τθν καταβολι των τυχόν προςαυξιςεων και του ποςοφ
επαναςφνδεςθσ τθσ παροχισ, που ορίηεται με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Σο ποςό επαναςφνδεςθσ τθσ
παροχισ μπορεί να χρεωκεί ςτον υποκείμενο τθσ διακοπισ
καταναλωτι, ζςτω και αν για λόγουσ τεχνικοφσ δεν κατζςτθ δυνατι θ
διακοπι τθσ υδροδότθςθσ λόγω χρζουσ.
4. Μετά τθν διακοπι λόγω χρζουσ και για όςο χρόνο παραμζνει θ
διακοπι αυτι, δεν εκδίδεται λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ νεροφ. Με
απόφαςθ του Διευκυντι, μετά από περίοδο διακοπισ μεγαλφτερθ
από ζξθ μινεσ, θ Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να προβεί ςε αφαίρεςθ τθσ παροχισ
και

διαγραφι

του

υδρολιπτθ

από

τουσ

καταλόγουσ

των

καταναλωτϊν.
5. τον καταναλωτι που παραβιάηει τθν κλειςμζνθ παροχι,
επιβάλλεται πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Σο ίδιο πρόςτιμο επιβάλλεται
ς' εκείνο που κατά τθ διάρκεια διακοπισ τθσ υδροδότθςθσ του λόγω
χρζουσ υδροδοτείται από άλλο υδρολιπτθ, κακϊσ επίςθσ και ςτον
τελευταίο, από τον υδρομετρθτι του οποίου ζγινε θ παράνομθ
υδροδότθςθ. Η Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί, επίςθσ να προβεί ςτθ διακοπι τθσ
παροχισ νεροφ ςτον τελευταίο καταναλωτι.
6. Αν μετά τθν υδροδότθςθ θ ζνδειξθ του υδρομετρθτι δεν
παρουςιάηει κατανάλωςθ, ο λογαριαςμόσ του υδρολιπτθ εκδίδεται
για τθν ελάχιςτθ ανά δίμθνο κατανάλωςθ νεροφ (πάγιο). Με τθν
ελάχιςτθ κατανάλωςθ εκδίδεται ο λογαριαςμόσ για το χρονικό
διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν λιψθ τθσ τελευταίασ ζνδειξθσ μζχρι
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τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για διακοπι τθσ υδρολθψίασ,
ανεξάρτθτα αν το διάςτθμα αυτό είναι μικρότερο του διμινου.
7. Η Δ.Ε.Τ.Α. ζχει το δικαίωμα να ειςπράττει με τουσ λογαριαςμοφσ
κατανάλωςθσ νεροφ τισ κάκε είδουσ οφειλζσ του καταναλωτι, που
αρνείται αδικαιολόγθτα να εξοφλιςει. Η χρζωςθ των οφειλϊν ςτουσ
λογαριαςμοφσ γίνεται εφάπαξ ι ςε δόςεισ ανάλογα με το φψοσ τθσ
οφειλισ και μετά τθν πάροδο τριάντα (30) θμερϊν από τθν αποςτολι
του ςχετικοφ τιμολογίου για εξόφλθςθ, ι τθν επίδοςθ τθσ τελεςίδικθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ. Η μθ εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ
νεροφ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν διακοπι τθσ παροχισ του νεροφ μζχρι τθν
ολοςχερι εξόφλθςι του.

Άρκρο 18ο
Διακοπι – Αφαίρεςθ παροχϊν
1. Η υδροδότθςθ ενόσ ακινιτου διακόπτεται: α) Υςτερα από ζγγραφθ
αίτθςθ του καταναλωτι. Η διακοπι δεν είναι δυνατι πριν τθν πλιρθ
εξόφλθςθ τυχόν οφειλϊν του καταναλωτι προσ τθν Δ.Ε.Τ.Α. Η
επαναςφνδεςθ γίνεται φςτερα από ζγγραφθ αίτθςθ του καταναλωτι
και τθν καταβολι τθσ ανάλογθσ εγγφθςθσ. β) Από τθν Τπθρεςία ςτισ
περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τον Κανονιςμό. Η επαναςφνδεςθ
γίνεται εφόςον αρκεί ο λόγοσ που οδιγθςε ςτθ διακοπι και
καταβλθκεί το ποςό τθσ επαναςφνδεςθσ.
2. Αφαίρεςθ τθσ παροχισ γίνεται φςτερα από αίτθςθ του καταναλωτι,
με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του ιδιοκτιτθ. Κατά τθν αφαίρεςθ
απομακρφνεται το υδρόμετρο και παραμζνει όλθ θ διάταξθ ςτθν
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διάκεςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. θ οποία μπορεί να τθν χρθςιμοποιιςει για να
υδροδοτιςει άλλον πελάτθ ι για να τοποκετιςει ςυςκευζσ ελζγχου
του δικτφου.
3.

Για

κατεδάφιςθ

τθσ

οικοδομισ

και

ανζγερςθ

νζασ,

ο

ενδιαφερόμενοσ για τθν ανζγερςθ κτίςματοσ, με ςχετικι αίτθςι του
και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ, οφείλει να
ηθτιςει νζα ςφνδεςθ υδροδότθςθσ.
4. Αφαίρεςθ παροχϊν γίνεται τζλοσ ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν
παραβάςεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ και με απόφαςθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Άρκρο 20ο
Ιδιοκτιτθσ
4. Ιδιοκτιτθσ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ κεωρείται
εκείνοσ που κατά τθ ςυναλλαγι του με τθ Δ.Ε.Τ.Α. δθλϊνει ότι είναι
κφριοσ, ψιλόσ κφριοσ ι επικαρπωτισ του ακινιτου, κακϊσ επίςθσ και
εκείνοσ ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια οικοδομισ και
υπογράφει τθν αίτθςθ για ςφνδεςθ του ακινιτου με το δίκτυο
φδρευςθσ ι τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ ςχετικά με τθν
παροχι του και γενικά τθν υδροδότθςθ του ακινιτου. Η Δ.Ε.Τ.Α. κατά
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν εξετάηει τίτλουσ ιδιοκτθςίασ και τυχόν
διεκδικιςεισ πάνω ςτο ακίνθτο που πρόκειται να υδρευτεί, οφτε ι
φδρευςθ ακινιτου αποτελεί ςτοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτθςίασ υπζρ
του αιτοφντοσ.
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5. ε περίπτωςθ αλλαγισ ιδιοκτιτθ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ του
υδρευόμενου ακινιτου υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. τθν
αλλαγι τθσ ιδιοκτθςίασ, προςκομίηοντασ το ςχετικό ςυμβόλαιο ι
υπεφκυνθ διλωςθ. Ο νζοσ ιδιοκτιτθσ οφείλει να ενθμερωκεί πριν τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ ακινιτου για τα πικανά χρζθ που ζχει αυτό
ςε λογαριαςμοφσ φδρευςθσ και να παραλάβει το ακίνθτο, αφοφ
εξοφλθκοφν οι οφειλζσ αυτζσ. ε περίπτωςθ παραλαβισ του ακινιτου
χωρίσ προθγοφμενθ εκκακάριςθ χρεϊν φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ ο
νζοσ ιδιοκτιτθσ ευκφνεται και για τα προ τθσ μεταβίβαςθσ χρζθ και θ
Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να διεκδικιςει από αυτόν με οποιοδιποτε νόμιμο
τρόπο τθν καταβολι των χρεϊν.
6. Ο δθλωκείσ ωσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου δεν μπορεί να
αντιτάξει ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. ελαττϊματα τθσ κυριότθτασ ι απϊλεια τθσ
παροχισ. Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν ζχει τθν υποχρζωςθ ανεφρεςθσ παλιϊν
παροχϊν ςτο πεηοδρόμιο, όταν γι’ αυτζσ δεν εκδίδεται λογαριαςμόσ
για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) ετϊν. Η ευκφνθ και τα
ζξοδα εντοπιςμοφ τθσ παροχισ υδροδότθςθσ ςε περίπτωςθ που ζχει
χακεί, βαρφνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτιτθ.
7. Η Δ.Ε.Τ.Α. δικαιοφται να αρνθκεί τθν φδρευςθ ακινιτου όταν
υπάρχουν ανεξόφλθτοι λογαριαςμοί από τθν υδροδότθςθ του, μζχρισ
ότου να εξοφλθκοφν μαηί με τισ τυχόν προςαυξιςεισ τουσ, ζςτω και
εάν ο υδρευόμενοσ ςτο ακίνθτο αυτό ιταν άλλο πρόςωπο,
διαφορετικό από τον αιτοφντα.
8. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου, κακίςταται ςυνυπεφκυνοσ απζναντι ςτθ
Δ.Ε.Τ.Α. και ςυνοφειλζτθσ εισ ολόκλθρον με τον καταναλωτι που
χρθςιμοποιεί το ακίνθτό του με οποιοδιποτε τρόπο, για τισ κάκε
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είδουσ οφειλζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν υδροδότθςθ αυτοφ και ωσ εκ
τοφτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε κατά τθν
απόδοςθ του ακινιτου του να μθν εγκαταλείπονται χρζθ προσ τθ
Δ.Ε.Τ.Α. Η Δ.Ε.Τ.Α. ζχει το δικαίωμα να ειςπράττει τισ ανωτζρω
οφειλζσ από τον ιδιοκτιτθ του ακινιτου και θ δυνατότθτα τθσ να
μεταφζρει τθν απαίτθςι τθσ ςτο λογαριαςμό κατανάλωςθσ νεροφ τθσ
νζασ διεφκυνςθσ του καταναλωτι, δεν απαλλάςςει τον ιδιοκτιτθ από
τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ του, οφτε του παρζχει το δικαίωμα να
αρνθκεί τθν πλθρωμι με τον ιςχυριςμό ότι θ δικι του υποχρζωςθ
ζπεται αυτισ του καταναλωτι. Σο δικαίωμα επιλογισ ανικει
αποκλειςτικά ςτθ Δ.Ε.Τ.Α.
9. Οι ιδιοκτιτεσ και εκείνου που χρθςιμοποιοφν το ακίνθτο
υποχρεοφνται να επιτρζπουν τθν είςοδο των υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
ςϋ αυτό προσ ζλεγχο ι λιψθ ςτοιχείων που αφοροφν τθν υδραυλικι
τουσ εγκατάςταςθ. ε περίπτωςθ άρνθςθσ τουσ, θ Δ.Ε.Τ.Α. δικαιοφται
να διακόψει τθν υδροδότθςθ του ακινιτου.»

Τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Κανονιςμοφ ςχετικά με τισ Τελικζσ
Διατάξεισ, προβλζπεται ότι:
«…2. Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτον παρόντα κανονιςμό
ρυκμίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80. Οι
υδρολιπτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ αυτζσ. Η
μθ ςυμμόρφωςθσ τουσ ςυνεπάγεται τθ διακοπι τθσ παροχισ νεροφ
και τθν επιβολι προςτίμου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
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παρόντοσ κανονιςμοφ. 3. Διατθροφνται ςε ιςχφ οι αποφάςεισ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. που αφοροφν κζματα ςχετικά με
τθν φδρευςθ, εφ’ όςον ςτον παρόντα κανονιςμό δεν υπάρχει
πρόβλεψθ επί των κεμάτων που αυτζσ επιλαμβάνονται και
ρυκμίηουν».

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Εκ του ςυνδυαςμοφ των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγονται τα εξισ:
Οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ που ςυςτινονται από τουσ διμουσ για να
αςκιςουν πάςθσ φφςεωσ δραςτθριότθτα ςχετικά με τθν φδρευςθ και
τθν αποχζτευςθ (άρκ.1 του Ν 1069/1982), τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ
λυμάτων και αποβλιτων (παρ. 2, άρκ. 1 του Ν 1069/1982) και άλλεσ
κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ (παρ.1, άρκ 2 του Ν 1069/1982),
αποτελοφν επιχειριςεισ ειδικοφ ςκοποφ ενϊ διζπονται ωσ προσ τθν
διοίκθςθ, οργάνωςθ, εκτζλεςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ των ζργων τθσ
αρμοδιότθτόσ τουσ κακϊσ και τισ πθγζσ τθσ χρθματοδοτιςεϊσ τουσ
(μεταξφ των οποίων και τα τζλθ) από τισ διατάξεισ του Ν 1069/1982,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων του Δθμοτικοφ
και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ (άρκ.254-264 Ν 3463/2006) κατά τθν ρθτι
πρόβλεψθ του νόμου αυτοφ (άρκ 1, παρ. 1 τελευταίο εδάφιο Ν
1069/1982).
Περαιτζρω, ςφμφωνα και με πάγια νομολογία, κακίςταται ςαφζσ ότι
μόνον κατά πλάςμα του νόμου οι ωσ άνω επιχειριςεισ αποτελοφν
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, ενϊ κατϋουςίαν δεν πρόκειται για
αυτόνομα νομικά πρόςωπα, όπωσ αρμόηει ςτα ιδιωτικοφ δικαίου, αλλά
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για ετεροκακοριηόμενα νομικά πρόςωπα, τα οποία, ωσ αρμόηει ςτθν
φφςθ, ςτθν αποςτολι και ςτθν νομοκετθμζνθ λειτουργία και διοίκθςι
τουσ, τελοφν ςε κακεςτϊσ ζντονθσ εξαρτιςεωσ από τα νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου των Διμων και των Περιφερειϊν (αλλά και του
δθμοςίου) ςτα οποία υπάγονται. Αυτοί ιταν και οι λόγοι που οδιγθςαν
τον νομοκζτθ να ορίςει ότι οι δθμοτικζσ αυτζσ επιχειριςεισ αποτελοφν
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, κακότι ςτθν πραγματικότθτα δεν
πρόκειται για τζτοια, αλλά για αποκεντρωμζνεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ,
απαραίτθτεσ για τθν άςκθςθ των τοπικϊν υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ,
δθλαδι για υπθρεςίεσ νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου. Συνεπϊσ
πρόκειται για νομικά πρόςωπα διφυοφσ χαρακτιρα (δθμοςίου και
ιδιωτικοφ

δικαίου)

κακότι

εκτόσ

των

προαναφερκζντων

τουσ

απονζμονται από το δίκαιο που τα διζπει και αρμοδιότθτεσ που
προςιδιάηουν ςε δθμόςια αρχι και φορζα δθμόςιασ εξουςίασ, όπωσ τθσ
κθρφξεωσ αναγκαςτικισ απαλλοτριϊςεωσ (παρ. 1, αρκ. 24 Ν.
1069/1980), ςυςτάςεωσ αναγκαςτικϊσ δουλείασ (παρ. 1, αρκ. 24 Ν.
1069/1980) επιβολισ τελϊν (άρκ. 11 Ν. 1069/1980), κεςπίηεται δε
απειλι ποινικϊν κυρϊςεων για παράβαςθ των κανονιςμϊν τουσ (άρκ.
27 του Ν 1069/1980), με αποτζλεςμα όταν τα ιδιαίτερα αυτά νομικά
πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, αςκοφν τισ ωσ άνω αρμοδιότθτεσ να
ενεργοφν ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ΣτΕ Ολ. 108/1991, ΣτΕ
1809/2003, 112/2012 Ειρ. Χρυςοφπολθσ), δθλαδι ωσ αποκεντρωμζνεσ
κακ’ φλθν δθμόςιεσ, και εν προκειμζνω δθμοτικζσ, υπθρεςίεσ, οι οποίεσ
κα πρζπει κατά τθν λειτουργία τουσ ωσ δθμοςίου δικαίου να διζπονται
και από το δίκαιο των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου.
Σφμφωνα δε με το άρκ. 1 τελευταίο εδάφιο του Ν 1069/1980, όπωσ
ανωτζρω αναφζρκθκε, «Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ
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λειτουργοφν υπό μορφιν Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ επιχειριςεωσ και
διζπονται ωσ προσ τθν διοίκθςιν, οργάνωςιν, εκτζλεςιν, λειτουργίαν,
ςυντιρθςιν των ζργων τθσ αρμοδιότθτόσ των κακϊσ και τασ πθγάσ τθσ
χρθματοδοτιςεϊσ των υπό των διατάξεων του παρόντοσ νόμου,
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων του
Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ.»
Επειδι ςτο Ν. 1069/1980 δεν ορίηεται κάτι ειδικότερο ωσ προσ τθν
είςπραξθ των ανταποδοτικϊν τελϊν που επιβάλλονται από τισ
δθμοτικζσ επιχειριςεισ, ςε περίπτωςθ αρνιςεωσ καταβολισ τουσ,
ιςχφουν ςφμφωνα με τθν ωσ άνω παραπεμπτικι διάταξθ οι ςχετικζσ
ρυκμίςεισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα. Συνεπϊσ ιςχφει και θ
διάταξθ του άρκ. 167 του Κϊδικα αυτοφ κατά τθν παρ. 1 τθσ οποίασ
ορίηεται ότι «1. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων του
παρόντοσ, για τθν είςπραξθ των εςόδων των Διμων και των Κοινοτιτων
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κϊδικα Eιςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων,
όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα ταμειακά όργανα των Οργανιςμϊν
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αςκοφν αντιςτοίχωσ όλεσ τισ Αρμοδιότθτεσ που
προβλζπουν οι διατάξεισ αυτζσ».

Επομζνωσ, για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ των υπζρ των επιχειριςεων
αυτϊν τελϊν εφαρμοςτζεσ είναι οι διατάξεισ του Ν.Δ. 356 τθσ
27.3/5.4.1974 Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων με τισ
εντεφκεν ζννομεσ ςυνζπειεσ (επιβολι προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ
καταβολισ και εν ςυνεχεία κατάςχεςθ κινθτϊν και ακινιτων των
οφειλετϊν εφόςον κρικεί αναγκαίο κατά τουσ οριςμοφσ του ωσ άνω
ΝΔ.) και όπου ςτισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ αναφζρεται «Δ/ντθσ Δθμοςίου
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Ταμείου» κα νοείται ο ειδικόσ δθμοτικόσ ταμίασ ι ο προϊςτάμενοσ τθσ
ταμειακισ υπθρεςίασ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ. Η εφαρμογι του
Κ.Ε.Δ.Ε. ςτθν περίπτωςθ ειςπράξεωσ των ανταποδοτικϊν τελϊν,
επιβάλλεται επιπροςκζτωσ διότι οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ του
Ν.1069/1982 ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ λειτουργοφν ωσ νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου κατά τα αναφερόμενα, πρόκειται για ζννομθ ςχζςθ
δθμοςίου

δικαίου

που

προκαλείται

από

τον

καταλογιςμό

ανταποδοτικϊν τελϊν.

Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι, ςε περίπτωςθ που δεν ορίηει κάτι
ςχετικό ο κανονιςμόσ τθσ εκάςτοτε Δ.Ε.Τ.Α. ςχετικά με τον τρόπο
είςπραξθσ οφειλών πολιτών προσ αυτιν, κα εφαρμοςτοφν, ςχετικά με
τθ βεβαίωςθ και αναγκαςτικι είςπραξθ των τελών, με τθν επιφφλαξθ
των ειδικών διατάξεων του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων, οι
διατάξεισ του ν.δ. 364/1974 περί Κώδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων
Εςόδων, ενώ όπου ςτισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ αναφζρεται «Δ/ντθσ
Δθμοςίου Σαμείου» κα νοείται ο προϊςτάμενοσ τθσ ταμειακισ
υπθρεςίασ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ.

Παράλλθλα, κα πρζπει να ςθμειωκοφν τα εξισ:
Στο ά. 1901 ΑΚ ορίηεται ότι:
«Ευκφνθ απλοφ κλθρονόμου
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Ο κλθρονόμοσ ευκφνεται και με τθ δικι του περιουςία για τισ
υποχρεϊςεισ τθσ κλθρονομίασ. Οι κλθροδοςίεσ και οι τρόποι
εκπλθρϊνονται μετά τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ.»
Περαιτζρω, ςτο ά. 1902 ΑΚ ορίηονται τα εξισ:
«Αποδοχι με το ευεργζτθμα τθσ απογραφισ
`Οςο ο κλθρονόμοσ ζχει δικαίωμα να αποποιθκεί τθν κλθρονομία,
μπορεί να δθλϊςει ότι τθν αποδζχεται με το ευεργζτθμα τθσ
απογραφισ. Η διλωςθ γίνεται ςτο γραμματζα του δικαςτθρίου τθσ
κλθρονομίασ.
Η διλωςθ αποδοχισ κεωρείται ότι ζγινε με το ευεργζτθμα τθσ
απογραφισ, αν ο κλθρονόμοσ είναι πρόςωπο για το οποίο θ αποδοχι
τθσ κλθρονομίασ γίνεται κατά το νόμο με το ευεργζτθμα τθσ
απογραφισ.»

Επίςθσ ςτο ά. 1904 ΑΚ ορίηεται ότι:
«`Αρκρο 1904
Ευκφνθ κλθρονόμου με απογραφι
Ο κλθρονόμοσ με απογραφι ευκφνεται για τισ υποχρεϊςεισ τθσ
κλθρονομίασ ζωσ το ενεργθτικό τθσ. Καμιά ςφγχυςθ δεν επζρχεται ωσ
προσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ κλθρονομίασ.»

Από τα ανωτζρω άρκρα ςε ςυνδυαςμό με το ά. 20 του Κανονιςμοφ
Δικτφου Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. προκφπτει ότι ςε κάκε περίπτωςθ για
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οφειλζσ ζναντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ευκφνθ φζρει και ο κλθρονόμοσ (εφόςον
βζβαια θ Δ.Ε.Υ.Α. γνωρίηει ποιοσ είναι και ο ίδιοσ ζχει προβεί, όπωσ
οφείλει, ςτθν απαραίτθτθ διλωςθ μεταβολισ τθσ ιδιοκτθςίασ) του
ιδιοκτιτθ του ακινιτου, ο οποίοσ όςο ηοφςε δεν προχϊρθςε ςε
εξόφλθςθ των οφειλϊν του ζναντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Περαιτζρω, είναι δυνατι, (και αποτελεί τον πλζον αςφαλι τρόπο να
ειςπραχκοφν εν τζλει οι οφειλζσ ζναντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.) με αίτθςθ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. προσ το Τπουργείο Οικονομικών και ςυγκεκριμζνα προσ τθ
διεφκυνςθ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, βάςει τθσ διάταξθσ τθσ παρ.
4 του άρκρου 106 του ν. 2362/1995 περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, θ
ανάκεςθ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ τθσ είςπραξθσ των
εςόδων τθσ Επιχείρθςθσ. Σοφτο ςυμβαίνει ςυνικωσ ςτθν περίπτωςθ
που οι οφειλζτεσ των λογαριαςμών φδρευςθσ και των τελών
φδρευςθσ δεν προβαίνουν ςτθν εξόφλθςι τουσ. Ωςτόςο, ςτθν
περίπτωςθ που θ αίτθςθ γίνει δεκτι, οι οφειλζσ δεν βεβαιώνονται,
πλζον, από τθν ταμειακι υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α., αλλά από τθν
αρμόδια δθμόςια οικονομικι υπθρεςία. τθν περίπτωςθ αυτι
εφαρμογι ζχει θ διάταξθ του άρκρου πρώτου του ν. 4152/2013,
ςφμφωνα με τθν οποία ορίηονται τα ακόλουκα:
«1. Οι λθξιπρόκεςμεσ ζωσ τθν 31.12.2012 οφειλζσ, που είναι
βεβαιωμζνεσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ και ςτα Τελωνεία
του Κράτουσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ.
356/1974), δφνανται, κατόπιν αίτθςθσ των οφειλετϊν και εφόςον
ςυντρζχει πραγματικι οικονομικι αδυναμία και δυνατότθτα τιρθςθσ
προγράμματοσ δόςεων να ρυκμίηονται ζωσ και ςε ςαράντα οκτϊ (48)
ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και πάντωσ όχι πζραν τθσ 30.6.2017 και να
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καταβάλλονται ωσ εξισ: α) με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ
εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό
(50%), εφόςον θ καταβολι πραγματοποιθκεί εφάπαξ ζωσ και τθν
30.6.2013, β) με απαλλαγι ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό (40%) των
προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, εφόςον θ υπαχκείςα ςτθ
ρφκμιςθ οφειλι εξοφλθκεί ζωσ και τθν 30.6.2014, γ) με απαλλαγι
ποςοςτοφ τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) των προςαυξιςεων
εκπρόκεςμθσ καταβολισ, εφόςον θ υπαχκείςα ςτθ ρφκμιςθ οφειλι
εξοφλθκεί ζωσ και τθν 30.6.2015, δ) με απαλλαγι ποςοςτοφ τριάντα
τοισ εκατό (30%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, εφόςον
θ υπαχκείςα ςτθ ρφκμιςθ οφειλι εξοφλθκεί ζωσ και τθν 30.6.2016, ε)
με

απαλλαγι

ποςοςτοφ

εικοςιπζντε

τοισ

εκατό

(25%)

των

προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, εφόςον θ υπαχκείςα ςτθ
ρφκμιςθ οφειλι εξοφλθκεί ζωσ και τθν 30.6.2017.
Ωσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ για τθν εφαρμογι των ωσ
άνω απαλλαγϊν λογίηονται ςε κάκε περίπτωςθ οι προςαυξιςεισ όπωσ
ζχουν διαμορφωκεί τθν 1.1.2013.
ςτ) Οι οφειλζτεσ πρζπει να ζχουν υποβάλει τισ φορολογικζσ τουσ
δθλϊςεισ, κακϊσ και να είναι ενιμεροι για τισ οφειλζσ τουσ με
θμερομθνία καταβολισ από τθν 1.1.2013.
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ ποςοφ οφειλισ χορθγείται θ
ρφκμιςθ μόνο εφόςον ο αιτϊν αποδεικνφει ότι μπορεί να ανταποκρικεί
ςτο φψοσ τθσ μθνιαίασ δόςθσ.
2. Κατ` εξαίρεςθ, τα φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ οι οποίοι
αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςε πρόγραμμα δόςεων τθσ περίπτωςθσ 1
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τθσ παροφςασ υποπαραγράφου, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοφλιςουν
ςε περιςςότερεσ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ χωρίσ όμωσ το ευεργζτθμα
τθσ απαλλαγισ των προςαυξιςεων ανάλογα με τα ειςοδιματα τουσ. Για
ποςό βαςικισ οφειλισ άνω των πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ απαιτείται
θ προςκόμιςθ ςτοιχείων που αποδεικνφουν ότι δεν δφνανται να
αποπλθρϊςουν τθν οφειλι τουσ αλλά μποροφν να ανταποκρικοφν ςε
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δόςεων.
3. Η υπαχκείςα ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι από τθν 1.1.2013,
επιβαρφνεται με προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ οι οποίεσ
υπολογίηονται με βάςθ το ιςχφον επιτόκιο αναφοράσ για πράξεισ
αναχρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ κατά τθν
θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, πλζον οκτϊ εκατοςτιαίων μονάδων,
ετθςίωσ υπολογιςμζνο, το οποίο και παραμζνει ςτακερό κακ` όλθ τθ
διάρκεια

τθσ

ρφκμιςθσ,

αντί

των

κατά

ΚΕΔΕ

προςαυξιςεων

εκπρόκεςμθσ καταβολισ.
4. Στθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων και
λθξιπρόκεςμων ζωσ και τθν 31.12.2012 οφειλϊν που δεν ζχουν
τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ
ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων
οφειλϊν, ενϊ δφνανται να υπαχκοφν μετά από επιλογι του οφειλζτθ
και:
α) βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν 31.12.2012 οφειλζσ που
τελοφν ςε διοικθτικι ι δικαςτικι αναςτολι, β) βεβαιωμζνεσ ζωσ και τθν
31.12.2012 οφειλζσ, γ) βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν
31.12.2012 οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ
τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, των οποίων οι όροι
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τθροφνται, εφόςον υφίςτανται και άλλεσ λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν
ανωτζρω θμερομθνία μθ ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ οι οποίεσ υπάγονται
υποχρεωτικά, δ) βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν
31.12.2012 οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ
τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, των οποίων οι όροι
τθροφνται, εφόςον επιλεγεί πρόγραμμα ρφκμιςθσ με μικρότερο ι ίςο
αρικμό δόςεων.
5. Εξαιροφνται και δεν υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ:
α) οφειλζτεσ των οποίων οι οφειλζσ ζχουν υπαχκεί ςε νομοκετικι
ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ θ οποία απωλζςκθ μετά
τθν θμερομθνία κατάκεςθσ του παρόντοσ ςτθ Βουλι των Ελλινων, β)
οφειλζτεσ που ζχουν καταδικαςτεί ι ζχει αςκθκεί κατ` αυτϊν ποινικι
δίωξθ για φοροδιαφυγι…
7. Η πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζα μζςα ςε τρεισ (3)
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι
ςτθ ρφκμιςθ, οι δε επόμενεσ δόςεισ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των
επόμενων

μθνϊν.

Η

καταβολι

τθσ

οφειλισ

δφναται

να

πραγματοποιείται μζςω πάγιασ εντολισ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ. Η
κακυςτζρθςθ πλθρωμισ μίασ δόςθσ ςυνεπάγεται τθν επιβάρυνςθ αυτισ
με προςαφξθςθ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Η δόςθ αυτι με τθν
αναλογοφςα προςαφξθςθ πρζπει να καταβλθκεί το αργότερο μζχρι τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ τθσ επόμενθσ δόςθσ.
8. Η ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ
καταβολι του υπολοίπου τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία
βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ του με όλα τα
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προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, τθρουμζνων και
των διατάξεων περί δθμοςιοποίθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του
άρκρου 9 του ν. 3943/2011 (Α` 66) εάν ο οφειλζτθσ:
α) δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ πζραν τθσ μίασ
φοράσ, β) κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ
ρφκμιςθσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ μινα, γ) δεν
υποβάλλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ, κακ` όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ καταβολισ
των οφειλϊν του και μζχρι τθν εξόφλθςθ τουσ, δ) δεν είναι ενιμεροσ
ςτισ οφειλζσ του από τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και μετά,
ε) ζχει υποβάλει ελλιπι ι αναλθκι ςτοιχεία προκειμζνου να του
χορθγθκεί θ ρφκμιςθ.
9. Η υπαγωγι ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ και θ
ςυνεπισ ςυμμόρφωςθ ςε αυτι παρζχει ςτον οφειλζτθ τα ακόλουκα
ευεργετιματα:
α) χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
μθνιαίασ ιςχφοσ, ςφμφωνα με τισ λοιπζσ προχποκζςεισ του άρκρου 26
του ν. 1882/1990, όπωσ ιςχφει και με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ
παραγράφου, β) αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν. 1882/1990 όπωσ ιςχφει ςιμερα
ι, εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςθ τθσ, διακόπτεται, γ) αναςτζλλεται θ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν ι
ακινιτων με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτζλεςθ αφορά μόνο οφειλζσ που
ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ αυτισ τθσ υποπαραγράφου. Η αναςτολι
αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων
ι ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ παραγγελίεσ, τα αποδιδόμενα όμωσ ποςά
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από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ
ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν
ρυκμιςτεί. Αν ο οφειλζτθσ απολζςει το ευεργζτθμα τθσ ρφκμιςθσ, τα
μζτρα που ζχουν αναςταλεί ςυνεχίηονται, δ) αναςτζλλεται θ εκτζλεςθ
του μζτρου που προβλζπεται από το άρκρο 7 του ν. 2120/1993 (Α` 24),
όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν.
2523/1997 (Α` 179)…».

Ακινα, 17.7.2013
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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