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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ

Επί του με αρικμ. πρωτ. 2326/10-2-2017 υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ από τθν
Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α.:

ΘΕΜΑ: «1. Είναι ι όχι νόμιμθ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. θ διεκδίκθςθ οφειλϊν από
ανεξόφλθτουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ από νυν ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ,
οφειλζσ οι οποίεσ γεννικθκαν από διαφορετικά πρόςωπα από αυτοφσ
(παλαιότεροι ιδιοκτιτεσ ι προθγοφμενοι ι νυν ενοικιαςτζσ), κακϊσ και αν
είναι νόμιμθ θ εφαρμογι κυρϊςεων (π.χ. άρνθςθ υδροδότθςθσ ι διακοπι);
2. Υπάρχει νομικι υποχρζωςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. για επαναβεβαίωςθ παλαιότερων
οφειλϊν ςε τρίτουσ (νζουσ ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ) όταν ο νυν ιδιοκτιτθσ
προςκομίςει τα απαραίτθτα ζγγραφα (π.χ. ςυμβόλαια αγοράσ, ενοικιαςτιρια
κλπ.), εκ των υςτζρων, κακϊσ και άρςθ των κυρϊςεων με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ διαδικαςίασ, ανεξαρτιτου καταβολισ των οφειλϊν;»
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Κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
φμφωνα με το άρ.1 του ν.1069/1980 προβλζπεται 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…»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του ωσ άνω νόμου «1. 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 οικοδομϊν. γ. Το τζλοσ ςυνδζςεωσ μετά του δικτφου 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 αγωγϊν διακλαδϊςεων και
ςυνδζςεων υδρεφςεωσ ι αποχετεφςεωσ υδρομετρθτϊν ι άλλων ςυναφϊν
εργαςιϊν. ι. Αι ςυνειςφοραί τρίτων προσ εκτζλεςιν κατά προτεραιότθτα
ζργων. ια. Επιχοριγθςισ εκ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων δια τθν
μελζτθν και καταςκευιν ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ. Ιβ. Αι
πρόςοδοι εκ τθσ περιουςίασ ι το τίμθμα εκ τθσ εκποιιςεωσ ταφτθσ. Ιγ.
Δάνεια, κλθρονομίαι, δωρεαί και λοιπαί επιχορθγιςεισ, 2. Οι πόροι τθσ
επιχειριςεωσ τθσ παραγράφου 1 εδάφια (α) και (β) χρθςιμοποιοφνται
αποκλειςτικϊσ δια τθν μελζτθν, καταςκευιν, ανακαταςκευιν ι επζκταςιν
υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ ι τθν εξόφλθςιν ζργων τοκοχρεωλυςίων εκ
δανείων, ο δε του εδαφίου (ια) αποκλειςτικϊσ, δια τθν μελζτθν, καταςκευιν,
ανακαταςκευιν ι επζκταςιν ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ. 3. Στουσ
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πόρουσ τθσ επιχείρθςθσ, που διευρφνεται με το αντικείμενο τθσ
τθλεκζρμανςθσ, περιλαμβάνονται: α) θ χρζωςθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο
τθλεκζρμανςθσ , β) τα ειςπραττόμενα ποςά για τθ δαπάνθ τθσ μετατόπιςθσ
αγωγϊν και ςυνδζςεων τθλεκζρμανςθσ, εναλλακτϊν ι άλλων ςυναφϊν
εργαςιϊν , γ) θ αξία των καταναλιςκόμενων κερμικϊν μονάδων, δ) οι
ςυνειςφορζσ τρίτων για εκτζλεςθ ζργων τθλεκζρμανςθσ κατά προτεραιότθτα
και ε) τα ειςπραττόμενα ποςά για οποιαδιποτε απαραίτθτθ δαπάνθ ςχετικι
με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από το νζο αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. Τα
ανωτζρω εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ διευρφνςεωσ του
αντικειμζνου των επιχειριςεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2
του ν.1069/1980. 4. Στουσ πόρουσ τθσ επιχείρθςθσ, τθσ οποίασ διευρφνεται ο
ςκοπόσ

και

περιλαμβάνει

και

τθ

μελζτθ,

καταςκευι,

ςυντιρθςθ,

εκμετάλλευςθ, επίβλεψθ, διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων φυςικοφ
αερίου, τθν εμφιάλωςθ και εμπορία του νεροφ και τθ διαχείριςθ, αξιοποίθςθ
και εμπορία των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ περιλαμβάνονται : α) το
τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φυςικοφ αερίου, β) τα ειςπραττόμενα ποςά για
τθ δαπάνθ μετατόπιςθσ αγωγϊν και ςυνδζςεων του φυςικοφ αερίου, γ) θ
αξία του καταναλιςκόμενου φυςικοφ αερίου, δ) οι ςυνειςφορζσ τρίτων για
εκτζλεςθ ζργων φυςικοφ αερίου κατά προτεραιότθτα, ε) τα ειςπραττόμενα
ποςά για οποιαδιποτε απαραίτθτθ δαπάνθ ςχετικι με τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ από τα νζα αντικείμενα τθσ επιχείρθςθσ και ςτ) τα ζςοδα από τθν
εμπορία εμφιαλωμζνου νεροφ και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 5. Οι
διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.1069/1980 εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τα
αντικείμενα τθσ τθλεκζρμανςθσ, του φυςικοφ αερίου και των άλλων
δραςτθριοτιτων, ςτισ οποίεσ ζχει διευρυνκεί το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 του Ν.1069/1980».

Επίςθσ, κατά το άρκρο 11 του ωσ άνω νόμου «Επιβάλλεται υπζρ των κατά τασ
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ςυςτακθςομζνων επιχειριςεων, προσ τον
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ςκοπόν μελζτθσ, καταςκευισ ι επεκτάςεωσ ζργων υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ και δια μίαν δεκαετίαν από τθσ 1θσ Ιανουαρίου του επομζνου
τθσ ςυςτάςεϊσ των ζτουσ πρόςκετον ειδικόν τζλοσ υπολογιηόμενον εισ
ποςοςτόν 80% επί τθσ αξίασ του καταναλιςκομζνου φδατοσ, το αυτό τζλοσ
επιβάλλεται και εν περιπτϊςει 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 191 Α’)’’.
2. Το κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον τζλοσ βεβαιοφται και
ειςπράττεται υπό τθσ επιχειριςεωσ κατά τα οριςκθςόμενα υπό του
κανονιςμοφ λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ αυτισ».

Εν ςυνεχεία, κατά το άρκρο 17 του ωσ άνω νόμου προβλζπεται 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. Το οικονομικό 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».

4

Σο άρκρο 21 του ωσ άνω νόμου προβλζπει τα εξισ: «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 προβλεπομζνων
κανονιςμϊν λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ τθσ επιχειριςεωσ, εφαρμόηονται οι
υπάρχοντεσ αντίςτοιχοι κανονιςμοί του Διμου ι Συνδζςμου και εν
περιπτϊςει μθ υπάρξεωσ τοιοφτων αι ςχετικαί περί Διμων και Κοινοτιτων
διατάξεισ».

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 2358/13-3-2009 ςυςτατικι πράξθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α., «Η
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ είναι νομικό πρόςωπο
ιδιωτικοφ δικαίου με κοινωφελι χαρακτιρα και διζπεται ωσ προσ τθ
διοίκθςθ, οργάνωςθ, εκτζλεςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ζργων τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ κακϊσ και τισ πθγζσ χρθματοδότθςισ τθσ από τισ διατάξεισ
του ν.1069/1980 «περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν επιχειριςεων υδρεφςεωσ
και αποχετεφςεωσ». Για τα λοιπά κζματα εφαρμόηονται διατάξεισ του
ν.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» και οι κανόνεσ τθσ
ιδιωτικισ οικονομίασ (άρκρο 1 παρ. 1 ν.1069/80)».
φμφωνα δε με το άρκ.1 τελευταίο εδάφιο του ν.1069/1980, όπωσ ανωτζρω
αναφζρκθκε, «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
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διατάξεων του παρόντοσ νόμου, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των
ςχετικϊν διατάξεων του «Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ…»

Επίςθσ, ςτο άρκρο 21 του ιδίου ωσ άνω νόμου ορίηεται ότι: «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 προβλεπομζνων κανονιςμϊν λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ
τθσ επιχειριςεωσ, εφαρμόηονται οι υπάρχοντεσ αντίςτοιχοι κανονιςμοί του
Διμου ι Συνδζςμου και εν περιπτϊςει μθ υπάρξεωσ τοιοφτων αι ςχετικαί
περί Διμων και Κοινοτιτων διατάξεισ».
Επειδι λοιπόν, δεν ορίηεται από τον Ν. 1069/1980 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 των
Κανονιςμϊν Υδρευςθσ, κακϊσ επίςθσ και οι ρυκμίςεισ του Δθμοτικοφ και
Κοινοτικοφ Κϊδικα για όςα ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από τουσ παραπάνω
Κανονιςμοφσ.
1ο ερϊτθμα:
Εφόςον δεν προβλζπεται κάτι ειδικότερο από το ν.1069/1980 ωσ προσ τθν
είςπραξθ των ανταποδοτικών τελών φδρευςθσ ςε περίπτωςθ αρνιςεωσ
καταβολισ τουσ, κα εφαρμοςτοφν οι ρυκμίςεισ του Κανονιςμοφ Υδρευςθσ
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τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και οι διατάξεισ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα
ςυμπλθρωματικά.
φμφωνα με το ά. 20 του Κανονιςμοφ Υδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. «(…) 4.Σε
περίπτωςθ αλλαγισ ιδιοκτιτθ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου
ακινιτου υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. τθν αλλαγι τθσ ιδιοκτθςίασ,
προςκομίηοντασ το ςχετικό ςυμβόλαιο ι υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου ιδιοκτιτθ. 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. (…) 6. 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. 7. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου, κακίςταται ςυνυπεφκυνοσ
απζναντι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. και ςυνοφειλζτθσ εισ ολόκλθρο 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 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 δυνατότθτά 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
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του υποχρζωςθ ζπεται αυτισ του καταναλωτι. Το δικαίωμα επιλογισ
ανικει αποκλειςτικά ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.».
Ο ωσ άνω Κανονιςμόσ Υδρευςθσ αποτελεί εφαρμογι του πρότυπου
κανονιςμοφ φδρευςθσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. του 2010.
ΖΜΜΕΑ ΜΕΣΡΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΜΟΤ ΣΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣΩΝ ΣΩΝ Δ.Ε.Τ.Α.
Α) Διακοπι φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ του ακινιτου όπωσ προκφπτει από τον
Κανονιςμό Υδρευςθσ.

Β) Προςαυξιςεισ εκπρόκεςμου καταβολισ
Σα βεβαιωμζνα χρζθ

προσ τισ Δ.Ε.Τ.Α. που κακίςτανται λθξιπρόκεςμα,

επιβαρφνονται με προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ. Κατά τθν είςπραξθ
των εςόδων των Δ.Ε.Τ.Α., ειςπράττεται υποχρεωτικά μαηί με το ποςό τθσ
οφειλισ και θ αναλογοφςα προςαφξθςθ εκπροκζςμου καταβολισ. Εν
προκειμζνω, οι προςαυξιςεισ εκπροκζςμου καταβολισ προκφπτουν από τον
Κανονιςμό Υδρευςθσ.
Επομζνωσ, εκ των ανωτζρω ςυνάγεται ότι είναι νόμιμθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. θ
διεκδίκθςθ τζτοιων οφειλϊν από νυν ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ, οφειλζσ οι
οποίεσ γεννικθκαν από διαφορετικά πρόςωπα από αυτοφσ (παλαιότεροι
ιδιοκτιτεσ ι προθγοφμενοι ι νυν ενοικιαςτζσ) όπωσ νόμιμεσ είναι και οι
κυρϊςεισ που εφαρμόηονται, ιτοι τθσ άρνθςθσ ι διακοπισ υδροδότθςθσ.

2 ο ερϊτθμα:
Δεν είναι δυνατι θ επαναβεβαίωςθ των οφειλϊν διότι προχποκζτει
διαγραφι χρεϊν θ οποία δεν είναι νόμιμθ κακόςον προβλζπεται ςε
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ που ωςτόςο δεν ςυντρζχουν εν προκειμζνω.
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Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το ά. 174 του ν.3463/2006 «1. Κάκε είδουσ χρζθ
προσ τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ διαγράφονται ολόκλθρα ι εν μζρει:

α) Οταν οι οφειλζτεσ απεβίωςαν χωρίσ να αφιςουν περιουςία ι οι
κλθρονόμοι τουσ αποποιικθκαν τθν κλθρονομιά.
β) Οταν οι οφειλζτεσ δεν ζχουν κακόλου περιουςία και θ επιδίωξθ τθσ
είςπραξθσ δεν ζφερε κανζνα αποτζλεςμα επί τρία χρόνια, αφότου ζλθξε θ
χριςθ κατά τθν οποία βεβαιϊκθκαν.
γ) Οταν οι οφειλζτεσ δεν ζχουν περιουςία και είναι αγνϊςτου διαμονισ,
εφόςον οι προςπάκειεσ, που ζγιναν επί μία τριετία για τθν ανεφρεςθ τθσ
διαμονισ τουσ, δεν ζφεραν αποτζλεςμα, και
δ) Οταν θ εγγραφι ςτουσ οριςτικοφσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ δθμοτικϊν ι
κοινοτικϊν φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν ζγινε κατά τρόπο
προφανϊσ λανκαςμζνο ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ ι το πρόςωπο του
φορολογουμζνου ι όταν ζγινε λανκαςμζνθ πολλαπλι εγγραφι για το ίδιο
είδοσ εςόδου και για το ίδιο πρόςωπο.

2. Η διαγραφι των χρεϊν γίνεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου».
Εκ των ανωτζρω ςυνάγεται θ ζλλειψθ νομικισ υποχρζωςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για
επαναβεβαίωςθ παλαιότερων οφειλϊν ςε τρίτουσ (νζουσ ιδιοκτιτεσ ι
ενοικιαςτζσ) όταν ο νυν ιδιοκτιτθσ προςκομίςει τα απαραίτθτα ζγγραφα
(π.χ. ςυμβόλαια αγοράσ, ενοικιαςτιρια, κλπ) εκ των υςτζρων κακϊσ και για
άρςθ των κυρϊςεων με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, ανεξαρτιτου
καταβολισ των οφειλϊν.
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ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Α. Είναι νόμιμθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. θ διεκδίκθςθ οφειλϊν από ανεξόφλθτουσ
λογαριαςμοφσ φδρευςθσ από νυν ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ, οφειλζσ οι
οποίεσ γεννικθκαν από διαφορετικά πρόςωπα από αυτοφσ (παλαιότεροι
ιδιοκτιτεσ ι προθγοφμενοι ι νυν ενοικιαςτζσ) κακόςον εφαρμόηεται εν
προκειμζνω ο Κανονιςμόσ Υδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ο οποίοσ ουςιαςτικά είναι
εφαρμογι του πρότυπου κανονιςμοφ φδρευςθσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. του 2010
κακϊσ επίςθσ και οι διατάξεισ του ΔΚΚ ςυμπλθρωματικά εφόςον δεν
προβλζπεται κάτι ειδικότερο ςτο ν. 1069/80.
Σο ίδιο ιςχφει και για τθν εφαρμογι των κυρϊςεων τθσ άρνθςθσ ι
διακοπισ υδροδότθςθσ θ οποία κατά τθ γνϊμθ μου είναι νόμιμθ.
Β. Δεν υπάρχει υποχρζωςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για επαναβεβαίωςθ παλαιότερων
οφειλϊν ςε τρίτουσ (νζουσ ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ) όταν ο νυν ιδιοκτιτθσ
προςκομίςει

τα

απαραίτθτα

ζγγραφα

(π.χ.

ςυμβόλαια

αγοράσ,

ενοικιαςτιρια, κλπ) εκ των υςτζρων κακϊσ και για άρςθ των κυρϊςεων με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, ανεξαρτιτου καταβολισ των οφειλϊν
αντικζτωσ θ επαναβεβαίωςθ ζχει τθν ζννοια τθσ διαγραφισ χρεϊν που εν
προκειμζνω κρίνεται ωσ παράνομθ δεδομζνου ότι δεν ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ για τθ διαγραφι των χρεϊν.

Ακινα, 01/03/2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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