ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2059/11.07.2014
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: Ο ιδιοκτιτθσ ι ο ενοικιαςτισ ενόσ ακινιτου ευκφνεται απζναντι
ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. για τισ κάκε είδουσ οφειλζσ, που ζχουν ςχζςθ με τθν
υδροδότθςι αυτοφ; Δφναται να τροποποιθκεί ο Κανονιςμόσ Ύδρευςθσ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ϊςτε να ευκφνεται αποκλειςτικά ο ενοικιαςτισ του
ακινιτου;

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σφμφωνα με το αρ. 16 του ν. 1069/198, ιδρυτικοφ νόμου των Δ.Ε.Υ.Α.,
ορίηονται τα κάτωκι:

1

«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. Δια τουσ ιδθ ςυνδεδεμζνουσ μετά των δικτφων το τζλοσ
χριςεωσ

οφείλεται

Συνοφειλζται

από

τθσ

ςυςτάςεωσ

εισ ολόκλθρον του τζλουσ

τθσ

επιχειριςεωσ.

χριςεωσ μετά των

Ιδιοκτθτϊν τυγχάνουν και οι οπωςδιποτε ποιοφμενοι χριςιν του
ακινιτου.
2. Το τζλοσ χριςεωσ υπονόμου οφείλεται και υπό Ιδιοκτιτου
ακινιτου, ςυνδεκζντοσ αυκαιρζτωσ, κακ` οιονδιποτε τρόπον αμζςωσ
ι εμμζςωσ μετά του δικτφου αποχετεφςεωσ τθσ επιχειριςεωσ και δι`
όςον χρόνον διαρκεί ι μζλλει να διαρκζςθ θ τοιαφτθ ςφνδεςισ. Η εισ
τασ περιπτϊςεισ αυκαιρζτου ςυνδζςεωσ καταβολι του τζλουσ χριςεωσ
υπονόμου υπό του υποχρζου δεν απαλλάςςει τοφτον των λοιπϊν
ςυνεπειϊν. Δια τθν ςφνδεςιν τθσ εςωτερικισ εγκαταςτάςεωσ,
αποχετεφςεωσ των ακινιτων μετά του δικτφου υπονόμου, ορίηεται
προκεςμία τριάκοντα θμερϊν από τθσ περατϊςεωσ τθσ καταςκευισ
τθσ εξωτερικισ διακλαδϊςεωσ, μετά τθν πάροδον τθσ οποίασ άρχεται
θ υποχρζωςισ καταβολισ του

τζλουσ

χριςεωσ

υπονόμου. Στισ

περιπτϊςεισ ακινιτων που χρθςιμοποιοφνται από βιομθχανίεσ,
βιοτεχνίεσ,

εκπαιδευτιρια,

επιχειριςεισ

λουτρϊν,

ξενοδοχείων,

νοςοκομείων, κοινωφελϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ ακινιτων, που κακορίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο,
κατά κατθγορίεσ και αναλόγωσ του υδραυλικοφ και ρυπαντικοφ φορτίου
το τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ, κακϊσ και το τζλοσ
χριςθσ υπονόμου, κακορίηονται με αποφάςεισ του διοικθτικοφ
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ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ. Τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα Ιδιωτικοφ ι
δθμοςίου δικαίου ι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ ι επιχειριςεισ
κοινισ ωφελείασ, επικυμοφντα τθν εκτζλεςιν υπό τθσ επιχειριςεωσ
ζργων αποχετεφςεωσ κατά προτεραιότθτα,

υποχρεοφνται

εισ

ςυνειςφοράν αυτϊν εισ τθν δαπάνθν εκτελζςεωσ των ζργων τοφτων».

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του ωσ άνω νόμου προβλζπονται
τα ακόλουκα:
«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 τα τθσ λειτουργίασ του δικτφου αποχετεφςεωσ,
και ιδίωσ οι πρόςκετεσ 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
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ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ, για τθ διακοπι των 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».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ του ωσ άνω άρκρου θ Δ.Ε.Υ.Α. ζχει εκδϊςει τον
«Κανονιςμό Δικτφου Ύδρευςθσ του Διμου … », αντικείμενο του οποίου
είναι οι όροι και ο τρόποσ λειτουργίασ του δικτφου φδρευςθσ τθσ
περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ Δθμοτικισ

Επιχείρθςθσ

Ύδρευςθσ

Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.).

Σφμφωνα με το άρ. 21 του εν λόγω Κανονιςμοφ προβλζπονται τα
ακόλουκα:
«1. Ιδιοκτιτθσ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ κεωρείται
εκείνοσ που κατά τθ ςυναλλαγι του με τθ Δ.Ε.Υ.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.Υ.Α. κατά
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εξετάηει τίτλουσ ιδιοκτθςίασ και τυχόν
διεκδικιςεισ πάνω ςτο ακίνθτο που πρόκειται να υδρευτεί, οφτε ι
φδρευςθ ακινιτου αποτελεί ςτοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτθςίασ υπζρ του
αιτοφντοσ.
2. Σε περίπτωςθ αλλαγισ ιδιοκτιτθ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου
ακινιτου υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. τθν αλλαγι τθσ
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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. Σε 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.Υ.Α. μπορεί να διεκδικιςει από αυτόν με οποιοδιποτε νόμιμο
τρόπο τθν καταβολι των χρεϊν.
3. Ο δθλωκείσ ωσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου δεν μπορεί να
αντιτάξει ςτθν ΔΕΥΑ ελαττϊματα τθσ κυριότθτασ ι απϊλεια τθσ
παροχισ. Η Δ.Ε.Υ.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.
4. Η Δ.Ε.Υ.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.
5. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου, κακίςταται ςυνυπεφκυνοσ απζναντι ςτθ
Δ.Ε.Υ.Α. και ςυνοφειλζτθσ εισ ολόκλθρον με τον καταναλωτι που
χρθςιμοποιεί το ακίνθτό του με οποιοδιποτε τρόπο, για τισ κάκε
είδουσ οφειλζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν υδροδότθςθ αυτοφ και ωσ εκ
τοφτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε κατά τθν
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απόδοςθ του ακινιτου του να μθν εγκαταλείπονται χρζθ προσ τθ
Δ.Ε.Υ.Α. Η Δ.Ε.Υ.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. Το δικαίωμα επιλογισ ανικει
αποκλειςτικά ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.
6. Οι ιδιοκτιτεσ και εκείνου που χρθςιμοποιοφν το ακίνθτο
υποχρεοφνται να επιτρζπουν τθν είςοδο των υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
ςϋ αυτό προσ ζλεγχο ι λιψθ ςτοιχείων που αφοροφν τθν υδραυλικι
τουσ εγκατάςταςθ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ τουσ, θ Δ.Ε.Υ.Α. δικαιοφται να
διακόψει τθν υδροδότθςθ του ακινιτου».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Σφμφωνα με το αρ. 16, υπόχρεοι για τουσ λογαριαςμοφσ φδρευςησ τησ
Δ.Ε.Υ.Α. είναι εισ ολόκληρον ο ιδιοκτήτησ του ακινήτου και εκείνοσ
που το χρηςιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, ςυνεπώσ και ο
ενοικιαςτήσ του.
Με τθ διάταξθ αυτι ζχει ςυμμορφωκεί πλιρωσ και ο κατ’
εξουςιοδότθςθ του ν. 1069/1980 εκδοκείσ Κανονιςμόσ Δικτφου
Ύδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτο άρκρο 21 παρ. 5.
Οι νομοκετικζσ διατάξεισ που αφοροφν ςτθν εισ ολόκλθρον οφειλι
ςυνοψίηονται ςτα άρκρα 481 επ., και ζχουν ωσ ακολοφκωσ:
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«Άρκρο 481
Πακθτικι ενοχι εισ ολόκλθρον
Οφειλι εισ ολόκλθρον υπάρχει όταν ςε περίπτωςθ περιςςότερων
οφειλετϊν τθσ ίδιασ παροχισ κακζνασ απ αυτοφσ ζχει

τθν

υποχρζωςθ να τθν καταβάλει ολόκλθρθ, ο δανειςτισ όμωσ ζχει το
δικαίωμα να τθν απαιτιςει μόνο μια φορά.

Άρκρο :482
Δικαίωμα του δανειςτι
Σε περίπτωςθ οφειλισ εισ ολόκλθρον ο δανειςτισ ζχει το δικαίωμα
να απαιτιςει τθν παροχι κατά τθν προτίμθςι
οποιονδιποτε
καταβολι

ςυνοφειλζτθ

είτε

ολικά

του

είτε μερικά.

από

Ζωσ τθν

ολόκλθρθσ τθσ παροχισ παραμζνουν υπόχρεοι όλοι οι

οφειλζτεσ.

Άρκρο :483
Γεγονότα που ενεργοφν αντικειμενικά
Η καταβολι που ζγινε από ζνα ςυνοφειλζτθ απαλλάςςει και τουσ
λοιποφσ. Το ίδιο ιςχφει και ςε περίπτωςθ δόςθσ ι υπόςχεςθσ αντί
καταβολισ, δθμόςιασ κατάκεςθσ, ανανζωςθσ και ςυμψθφιςμοφ.
Απαίτθςθ ενόσ από τουσ ςυνοφειλζτεσ δεν μπορεί να προτακεί ςε
ςυμψθφιςμό κατά του δανειςτι από τουσ λοιποφσ.
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Άρκρο :484
Άφεςθ χρζουσ
Η άφεςθ χρζουσ προσ ζνα από τουσ οφειλζτεσ ιςχφει και για τουσ
λοιποφσ μόνο εφόςον ςυμφωνικθκε με τζτοιο ςκοπό. Το ίδιο ιςχφει
και για τθν παροχι προκεςμίασ ςε ζναν από τουσ οφειλζτεσ.

Άρκρο :485
Υπερθμερία του δανειςτι
Η υπερθμερία του δανειςτι απζναντι ςε ζναν από τουσ οφειλζτεσ
ενεργεί υπζρ όλων.

Άρκρο :486
Γεγονότα που ενεργοφν υποκειμενικά
Άλλα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςε ζναν από τουσ ςυνοφειλζτεσ
εφόςον δεν προκφπτει κάτι άλλο από τθ ςχζςθ, δεν ενεργοφν υπζρ ι
κατά των λοιπϊν. Αυτό ιςχφει ιδίωσ για τθν όχλθςθ, τθγ καταγγελία,
τθν υπερθμερία, το πταίςμα, τθν αδυναμία παροχισ ςτο πρόςωπο
ενόσ ςυνοφειλζτθ, τθν Παραγραφι, τθ διακοπι και τθν αναςτολι
τθσ, τθ ςφγχυςθ και το δεδικαςμζνο.
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Άρκρο :487
Αναγωγι μεταξφ των ςυνοφειλετϊν
Μεταξφ τουσ οι περιςςότεροι ςυνοφειλζτεσ ευκφνονται κατά ίςα
μζρθ, εκτόσ αν προκφπτει κάτι άλλο από τθ ςχζςθ. Ό,τι

ο

ςυνοφειλζτθσ που κατζβαλε δεν μπόρεςε να ειςπράξει από κάποιο
ςυνοφειλζτθ, κατανζμεται με τθν ίδια αναλογία ανάμεςα ς αυτόν
και τουσ λοιποφσ.

Άρκρο :488
Υποκατάςταςθ
Εφόςον ζνασ από τουσ ςυνοφειλζτεσ ικανοποίθςε το δανειςτι και
ζχει δικαίωμα Αναγωγισ κατά των λοιπών

υποκαθίςταται

ςτα

δικαιώματα του δανειςτή».

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςυνάγεται ςαφϊσ ότι, εν προκειμζνω, η
Δ.Ε.Υ.Α. δφναται, κατά διακριτική ευχζρειά τησ και βάςει των
διατάξεων του αρ. 16 του ν. 1069/1980 αλλά και του Κανονιςμοφ
Φδρευςησ, να ειςπράξει τισ κάθε είδουσ οφειλζσ που ζχουν ςχζςη με
την υδροδότηςη ενόσ ακινήτου είτε από τον ιδιοκτήτη του είτε από
τον ενοικιαςτή του (από αυτόν που χρηςιμοποιεί το ακίνητο με
οποιονδήποτε τρόπο).
Στθν περίπτωςθ που θ Δ.Ε.Υ.Α. επιλζξει να ςτραφεί κατά του ιδιοκτιτθ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθν πακθτικι εισ ολόκλθρον οφειλι,
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εκείνοσ ζχει το δικαίωμα, μετά τθν εξόφλθςι τθσ, να ςτραφεί κατά του
ενοικιαςτι.
Κακόςον αφορά ςτο δεφτερο ερϊτθμα τθσ ΔΕΥΑΧ, ιτοι ςτο αν δφναται
τροποποιθκεί ο Κανονιςμόσ Ύδρευςισ τθσ, ϊςτε να ευκφνεται
αποκλειςτικά ο ενοικιαςτισ του ακινιτου και όχι ο ιδιοκτιτθσ, χωρεί
αρνητική απάντηςη, διότι μία τζτοια ρφκμιςθ κα βριςκόταν εκτόσ
νομοθετικήσ εξουςιοδότηςησ ζκδοςησ του Κανονιςμοφ, ο οποίοσ
πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τισ διατάξεισ του ιδρυτικοφ των Δ.Ε.Υ.Α.
νόμου 1069/1980.

Ακινα, 17.07.2014
Ο γνωμοδοτϊν Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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