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ΘΕΜΑ: Απαλλαγι του Δθμοςίου από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του
ειδικοφ τζλουσ 80% επί τθσ τιμισ του καταναλιςκόμενου φδατοσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 11 παρ. 1 του ν. 1069/1980

Ερωτάται, με αφορμι το υπ’ αρικμ. Φ.531.8/14-01-2013 ζγγραφο τθσ
Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ …, με το οποίο ηθτείται θ απαλλαγι τθσ από
το ωσ άνω ειδικό τζλοσ ςτουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ:
1) Αν το Δθμόςιο απαλλάςςεται από το εν λόγω τζλοσ
2) Σε καταφατικι περίπτωςθ του ωσ άνω ερωτιματοσ, ποιεσ υπθρεςίεσ
ακριβϊσ του Δθμοςίου απαλλάςςονται;

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

Α. Επί του πρϊτου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ εξισ:
Σφμφωνα με άρκρο 1 του ν.1069/1980 «Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν
Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» ορίηεται ότι:
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«1. Δια τθν άςκθςιν των πάςθσ φφςεωσ δραςτθριοτιτων του
κυκλϊματοσ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ οικιςτικϊν κζντρων τθσ
Χϊρασ, εξαιρζςει των πόλεων Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Βόλου και
των μειηόνων αυτϊν περιοχϊν, δφναται να ςυνιςτϊνται κατά τθν
παράγραφον 3 του παρόντοσ άρκρου εισ εκάςτον Διμον ι Κοινότθτα
τθσ Χϊρασ ι υπό πλειόνων Διμων ι Κοινοτιτων ι Διμων και
Κοινοτιτων ενιαίαι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ.

Αι

ανωτζρω Επιχειριςεισ αποτελοφν ίδια Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ
Δικαίου κοινωφελοφσ χαρακτιροσ, διεπόμενα υπό των κανόνων τθσ
Ιδιωτικισ οικονομίασ, εφ` όςον δεν ορίηεται άλλωσ υπό νόμου.Αι
διατάξεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου δφνανται να εφαρμόηωνται και
εισ περιπτϊςεισ μετατροπισ εισ επιχείρθςιν ςυνεςτθμζνων ςυνδζςμων,
Διμων ι Κοινοτιτων Διμων και Κοινοτιτων. Αι επιχειριςεισ υδρεφςεωσ
και αποχετεφςεωσ λειτουργοφν υπό μορφιν Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ
επιχειριςεωσ και διζπονται ωσ προσ τθν διοίκθςιν, οργάνωςιν,
εκτζλεςιν, λειτουργίαν, ςυντιρθςιν των ζργων τθσαρμοδιότθτόσ 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».

2.

Αι

προβλεπόμεναι υπό τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου επιχειριςεισ
είναι αρμόδιαι δια τθν μελζτθν,

καταςκευιν,

ςυντιρθςιν,

εκμετάλλευςιν, διοίκθςιν και λειτουργίαν των δικτφων υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ ακακάρτων και όμβριων υδάτων, ωσ και μονάδων
επεξεργαςίασ λυμάτων και αποβλιτων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτόσ των.
3. Η ςφςταςισ εκάςτθσ επιχειριςεωσ ενεργείται δι` αποφάςεωσ των
οικείων Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Συμβουλιων, δι` θσ κα ορίηεται θ
επωνυμία, θ ζδρα, οι δικαιολογοφντεσ τθν ςφςταςιν αυτισ λόγοι, τα
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παραχωροφμενα

εισ

αυτιν

περιουςιακά

ςτοιχεία,

ο

τρόποσ

εκμεταλλεφςεωσ των ζργων ι υπθρεςιϊν και τα εξ` αυτϊν ζςοδα ωσ
και θ περιοχι τθσ

επιχειριςεωσ. Προκειμζνου περί μετατροπισ

ςυνδζςμου εισ επιχείρθςιν απαιτείται απόφαςισ των δθμοτικϊν και
κοινοτικϊν ςυμβουλίων των Διμων και Κοινοτιτων των μετεχόντων εισ
τοφτον…»

Περαιτζρω, κατά το άρκρο 9 του ωσ άνω νόμου ορίηεται ότι:
«1. Η επιχείρθςισ άμα τθ ςυςτάςει τθσ υποκακίςταται αυτοδικαίωσ και
άνευ ετζρασ διατυπϊςεωσ εισ άπαντα εν γζνει τα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ των ςυμμετεχόντων εισ ταφτθν Διμων και Κοινοτιτων ι
του Συνδζςμου

και των παρ` αυτοίσ οργανιςμϊν υδρεφςεωσ-

αποχετεφςεωσ, τασ αναφερομζνασ εισ τθν φδρευςιν και αποχζτευςιν. 2.
Αι εκκρεμείσ δίκαι ςυνεχίηονται υπό και κατά τθσ επιχειριςεωσ άνεχ
άλλθσ διατυπϊςεωσ, μθ επερχομζνθσ εκ τθσ ωσ άνω διαδοχισ βιαίασ
διακοπισ τοφτων…4. Από τθσ ςυςτάςεωσ τθσ επιχειριςεωσ οι
ςυμμετζχοντεσ εισ τθν
Σφνδεςμοι

ςτεροφνται

επιχείρθςιν Διμοι και Κοινότθτεσ,
του

δικαιϊματοσ

επιβολισ

ωσ

και

τελϊν

και

δικαιωμάτων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ».

Εν ςυνεχεία, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του ίδιου νόμου ορίηεται ότι «1.
Πόροι τθσ Επιχειριςεωσ είναι: α. Το ειδικόν τζλοσ δια τθν μελζτθν και
καταςκευιν ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ…».

Κατά το επίμαχο άρκρο 11 του ίδιου νόμου «1. Επιβάλλεται υπζρ των
κατά

τασ

διατάξεισ

του

παρόντοσ

νόμου

ςυςτακθςομζνων

επιχειριςεων, προσ τον ςκοπόν μελζτθσ, καταςκευισ ι επεκτάςεωσ
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ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ και δια μίαν δεκαετίαν από τισ
1θσ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ των ζτουσ πρόςκετον
ειδικόν τζλοσ υπολόγιηόμενον εισ ποςοςτόν 80% επί τθσ αξίασ του
καταναλιςκομζνου φδατοσ, το αυτό τζλοσ επιβάλλεται και εν
περιπτϊςει επεκτάςεωσ τθσ Επιχειριςεωσ. 2. Το

κατά

τθν

προθγουμζνθν παράγραφον τζλοσ βεβαιοφται και ειςπράττεται υπό
τθσ επιχειριςεωσ κατά τα οριςκθςόμενα υπό του κανονιςμοφ
λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ αυτισ».
Η ανωτζρω διάταξθ τροποποιικθκε με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 26 του ν. 3013/2002, ςφμφωνα με τθν οποία «Παρατείνεται για
μία δεκαετία από τθν, κατά περίπτωςθ, λιξθ του ο χρόνοσ επιβολισ του
πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ 80% υπζρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλζπεται από
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του ν. 1069/1980».

Περαιτζρω, κατά το άρκρο 16 του ωσ άνω νόμου «1. Οι Ιδιοκτιται των
ακινιτων των ςυνδεομζνων μετά των δικτφων υποχρεοφνται εισ τθν
καταβολιν του τζλουσ χριςεωσ υπονόμου και τζλουσ υδρεφςεωσ,
ειςπραττομζνον δια των λογαριαςμϊν καταναλϊςεωσ φδατοσ κατά τα
εν άρκροισ 25 και 26 του παρόντοσ οριηόμενα…», κατά το άρκρο 17
«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…», ενϊ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 25 «Τα εκ των τελϊν
των

υπθρεςιϊν

υδρεφςεωσ

και

αποχετεφςεωσ

ζςοδα

δζον

υποχρεωτικϊσ να καλφπτουν τασ αναγκαίασ δαπάνασ προςωπικοφ,
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λειτουργιασ και ςυντθριςεωσ των δικτφων,

αποςβζςεισ παγίων

εγκαταςτάςεων και τοκοχρεϊλυςιων ςυναφκζντων δανείων».

Τζλοσ, θ διάταξθ του άρκρου 82 παρ.1 και παρ.2 του ΒΔ 249/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθ διάταξθ του άρκρου 60 του
ν. 1416/1984 «Διοικθτικι Αποκζντρωςθ-Επαρχοι-ΟΤΑ-Υπάλλθλοι-κλπ»,
ορίηει ότι «1. Απαλλάςςονται από κάκε δθμοτικό ι κοινοτικό φόρο,
τζλοσ δικαίωμα και ειςφορά: α) το ελλθνικό δθμόςιο και ο
οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, β) οι ιεροί ναοί και γ) εκείνοι ο
οποίοι ζχουν φορολογικζσ απαλλαγζσ από ςυμβάςεισ που ζχουν
ςυνάψει με το δθμόςιο, εφόςον οι ςυμβάςεισ αυτζσ κυρϊκθκαν με
νόμο και αναφζρουν ρθτά τθν απαλλαγι από δθμοτικοφσ και
κοινοτικοφσ φόρουσ τζλθ, δικαιϊματα και ειςφορζσ. 2. Από τα
ανταποδοτικά τζλθ, που επιβάλλουν οι διμοι και οι κοινότθτεσ δεν
απαλλάςςονται αυτοί που αναγράφονται ςτισ περιπτϊςεισ β και γ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου καθώσ και το ελληνικό δημόςιο από το
τζλοσ φδρευςησ…».

Ενόψει των ανωτζρω ςυνάγονται τα ακόλουκα:
1. 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 περιοχϊν
τθσ χϊρασ 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
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ςυγχρόνωσ τθν ευχζρεια να αςκιςουν τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ μζςω
δθμοτικϊν και κοινοτικϊν 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.
Συνεπϊσ οι επιβαλλόμενοι από αυτζσ τισ επιχειριςεισ φόροι, κακϊσ και
τζλθ που ανάγονται ςτθν φδρευςθ και τθν αποχζτευςθ, μεταξφ των
οποίων και το ωσ άνω ειδικό τζλοσ του άρκρου 11 του ωσ άνω νόμου,
αποτελοφν ίδια ζςοδα αυτϊν, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτο
ανατεκειμζνο ςε αυτζσ από τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ ζργο τθσ
υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ. Δεδομζνου δε ότι, όπωσ προκφπτει από
τθ ρθτι διατφπωςθ τθσ ςχετικισ διατάξεωσ ( βλ. ανωτζρω αρ.9 του ν.
1069/1980), θ υποκατάςταςθ των επιχειριςεων αυτϊν, αφότου
ςυςτακοφν, ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ιδρυόντων ι
ςυμμετεχόντων διμων ι και Κοινοτιτων ι μετατρεπομζνου ςε τζτοια
επιχείρθςθ ςυνδζςμου αυτϊν, λαμβάνει χϊρα αυτοδικαίωσ και χωρίσ
άλλθ οποιαδιποτε διατφπωςθ ι όρο, ςθμαίνει ότι οι επιχειριςεισ αυτζσ
είναι απλά και μόνο οι φορείσ οι νζοι φορείσ των παραπάνω
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςτθ κζςθ των Διμων, ι και των
Κοινοτιτων ι και του ςυνδζςμου αυτϊν.
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Συνεπϊσ, οι κεςμοκετθκείςεσ ζναντι των Διμων και των Κοινοτιτων
απαλλαγζσ, ιτοι μθ καταβολισ δθμοτικοφ και κοινοτικοφ φόρου,
τζλουσ, δικαιϊματοσ και ειςφοράσ εξακολουκοφν να δεςμεφουν ομοίωσ
και τισ επιχειριςεισ υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ του ν. 1069/1980.
2. Το Ελλθνικό Δθμόςιο απαλλάςςεται τόςο από τουσ φόρουσ όςο και
από τα ανταποδοτικά τζλθ που επιβάλλουν οι ωσ άνω επιχειριςεισ,
εξαιρουμζνου του τζλουσ υδρεφςεωσ.
3. Το 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, λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ
δικτφων, αποςβζςεωσ παγίων εγκαταςτάςεων και τοκοχρεολυςίων
ςυναφκζντων δανείων.

Εν προκειμζνω, τθ Δ.Ε.Υ.Α. απαςχολεί το ερϊτθμα εάν το Δθμόςιο
απαλλάςςεται από τθν καταβολι του ωσ άνω ειδικοφ τζλουσ, κακόςον
θ Πυροςβεςτικι Υπθρεςία ηιτθςε με το υπ’ αρικμ. Φ.531.8/14-01-2013
ζγγραφό τθσ τθν απαλλαγι τθσ από αυτό.
Από τθν υπαγωγι των ωσ άνω πραγματικϊν δεδομζνων ςτουσ
προεκτεκζντεσ κανόνεσ δικαίου ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι το
Ελλθνικό Δθμόςιο υποχρεϊνεται μόνο ςτθν καταβολι του τζλουσ
υδρεφςεωσ. υνεπϊσ ςτο πρϊτο εκ των 2 υποβλθκζντων ερωτθμάτων
αρμόηει, κατά τθ γνϊμθ μου, καταφατικι απάντθςθ.

Β. Επί του δεφτερου ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ εξισ:
Όπωσ ανωτζρω αναφζρκθκε, θ διάταξθ του άρκρου 82 παρ.1 και παρ.2
του ΒΔ 24-9/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθ διάταξθ του
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άρκρου 60 του ν. 1416/1984 ορίηει τθν απαλλαγι από κάκε δθμοτικό
ι κοινοτικό φόρο, τζλοσ, δικαίωμα και ειςφορά του ελλθνικοφ
δθμοςίου και των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Σφμφωνα με
τθ κεωρία του γενικοφ διοικθτικοφ δικαίου, το «Δθμόςιο», ςτθ ςτενι
ζννοια του όρου, ςυνιςτά νομικό πρόςωπο που αποτελείται από τα
διοικθτικά όργανα, τα οποία προβλζπει το Σφνταγμα και θ νομοκεςία,
κακϊσ και από τισ ςχετικζσ εξαρτθμζνεσ και αυτοτελείσ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ. Από το Δθμόςιο εν ςτενι εννοία διακρίνονται τα ιδιαίτερα
και ανεξάρτθτα δθμόςια νομικά πρόςωπα (βλ. Ε. ΣπθλιωτόπουλουΕγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, τόμοσ 1, 13θ ζκδοςθ, ςελ. 9).

Περαιτζρω, νομολογιακά ζχει κρικεί ότι, κατά τθν ζννοια τθσ παραπάνω
διατάξεωσ, ςυνάγεται το εξισ: Ο νομοκζτθσ κζλθςε να περιορίςει τισ
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα απαλλάςςονται
από τουσ πάςθσ φφςεωσ δθμοτικοφσ ι κοινοτικοφσ φόρουσ, τζλθ,
ειςφορζσ και δικαιϊματα, ςτα πλαίςια τθσ ενίςχυςθσ τθσ αποκζντρωςθ
και ςυνεπϊσ των εςόδων των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Οι
διατάξεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ απαλλάςςονται οριςμζνα πρόςωπα
από δθμοτικοφσ ι κοινοτικοφσ φόρουσ, τζλθ, ειςφορζσ και
δικαιϊματα, πρζπει να ερμθνευκοφν ςτενά και επομζνωσ θ
προβλεπόμενθ από το παραπάνω άρκρο απαλλαγι υπζρ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου δεν επεκτείνεται και ςτα νομικά πρόςωπα
δθμοςίου δικαίου, τα οποία με διάφορεσ διατάξεισ ζχουν εξομοιωκεί
με το Ελλθνικό δθμόςιο (βλ. 48/1998 ΔΠρωτΚομοτ).

Εξάλλου, ο νομοκζτθσ ςτθν περίπτωςθ που επικυμοφςε τθν απαλλαγι
από φόρουσ, τζλθ ι ειςφορζσ οφείλουν και για τα ΝΠΔΔ, κα το είχε
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δθλϊςει ρθτά, ςτο μζτρο που τζτοιου είδουσ απαλλαγζσ, οφείλουν να
ερμθνεφονται ςτενά, βάςθ γενικισ αρχισ του φορολογικοφ δικαίου (βλ.
ΣτΕ 756/2008, 2252/2008).

Ενόψει των ανωτζρω, επί του δεφτερου ερωτιματοσ αρμόηει θ
απάντθςθ ότι θ διάταξθ του άρκρου 82 παρ.1 και παρ.2 του ΒΔ 249/20.10.1958, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθ διάταξθ του άρκρου 60 του
ν. 1416/1984, κεςπίηει τθν απαλλαγι από φόρουσ, τζλθ ι ειςφορζσ
του Δθμοςίου εν ςτενι εννοία, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και τα
ςϊματα αςφαλείασ, όπωσ εν προκειμζνω θ Πυροςβεςτικι Τπθρεςία,
θ οποία υπάγεται ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ, με τοπικι αρμοδιότθτα, που εκτείνεται ςε όλθ τθν επικράτεια,
ςφμφωνα με το άρκρο 1 του πδ 210/1992 «Κανονιςμόσ Υπηρεςίασ
Πυροςβεςτικοφ Σώματοσ»

υμπεραςματικά:
Οι υπθρεςίεσ του Δθμοςίου εν ςτενι εννοία απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ καταβολισ του ειδικοφ τζλουσ 80% επί τθσ τιμισ του
καταναλιςκόμενου φδατοσ, όπωσ αυτό κεςπίηεται με το άρκρο 11
παρ. 1 του ν. 1069/1980.

Ακινα, 11.02.2013
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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