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(ε απάντθςθ του με αρικμό πρωτοκόλλου 990/03.05.17 ερωτιματοσ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ςχετικά με τθν νομιμότθτα ι μθ του τζλουσ απόρριψθσ
βοκρολυμάτων ςτο ςτακμό υποδοχισ ςτισ Ε.Ε.Λ. Διμου ….)

Ζχοντασ υπόψιν:
1.

Τισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980, κατ’ εξουςιοδότθςθ των
οποίων ρυκμίηεται θ λειτουργία των δθμοτικϊν επιχειριςεων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και ορίηονται ιδιαιτζρωσ ηθτιματα
ςχετικά με του τζλουσ χριςεωσ υπονόμου, και ιδίωσ:

«'Αρκρον 16 (όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 6 άρκρου 6 Ν. 2307/95) Τζλοσ χριςεωσ υπονόμου και τζλοσ υδρεφςεωσ
1. Οι ιδιοκτιται των ακινιτων των ςυνδεομζνων μετά των δικτφων
υποχρεοφνται εισ τθν καταβολιν του τζλουσ χριςεωσ υπονόμου και τζλουσ
υδρεφςεωσ, ειςπραττομζνου 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 από τθσ
ςυςτάςεωσ τθσ επιχειριςεωσ.

Συνοφειλζται εισ ολόκλθρον του τζλουσ

χριςεωσ μετά των Ιδιοκτθτϊν τυγχάνουν και οι οπωςδιποτε ποιοφμενοι
χριςιν του ακινιτου.
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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 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.
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 κακοριςμοφ κάκε φοράσ του φδατοσ,
τθσ διανομισ αυτοφ, τα ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ με το δίκτυο
υδρεφςεωσ, τθ διακοπι ςυνδζςεων, τθν εγγφθςθ χριςεωσ υδρομετρθτϊν, τισ
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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.»

2.

Τον

Κανονιςμό

λειτουργίασ

αποχζτευςθσ,

ο

οποίοσ

καταρτίςτθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ των ανωτζρω και ιδίωσ του
άρκρου 16 παρ. 3, εγκρίκθκε, αφενόσ, με τθ με αρικμό 24/2011
απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και αφετζρου,
με τθ με αρικμό 176/2011 απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου
του Διμου …, κακϊσ και με τθ με αρικμό 13448/11.08.2011 του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ΜακεδονίασΘράκθσ, και οποίοσ ορίηει ςυγκεκριμζνα:
«Άρκρο 10 παρ. 3: Το τζλοσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων, ο τρόποσ
υπολογιςμοφ του και καταβολισ του ορίηεται από το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Για τισ
περιπτϊςεισ ακινιτων που δεν υδρεφονται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. και για κάκε
άλλθ περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό, το τζλοσ
χριςθσ του υπονόμου και ο τρόποσ καταβολισ του κα κακορίηονται με
απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Άρκρο 11: Στισ περιπτϊςεισ που κατά τον παρόντα κανονιςμό επιτρζπεται θ
διατιρθςθ των βόκρων και δεξαμενϊν αποκικευςθσ προσ απομάκρυνςθ,
είναι δυνατι θ μεταφορά του περιεχομζνου τουσ με βυτιοφόρα και θ
απόρριψι τουσ ςε υποδεικνυόμενο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. μζροσ των εγκαταςτάςεων
του εργοςταςίου βιολογικοφ κακαριςμοφ των λυμάτων και μετά από ζλεγχο
τθσ ςφςταςισ τουσ.»
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3.

Τισ αποφάςεισ με αρικμό 39/2009 και 27/2011 αποφάςεισ
των διοικθτικϊν ςυμβουλίων τθσ Δ.Ε.Υ.Α… και Δ.Ε.Υ.Α. .. αντίςτοιχα,
οι οποίεσ όριςαν αρχικά ωσ τζλοσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων ςτθ
μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων το ποςό των 20,00€ πλζον του ΦΠΑ
ανά φορτίο και κατόπιν ςτο ποςό των 10,00€ πλζον του ΦΠΑ ανά
φορτίο.

4.

Τισ αποφάςεισ με αρικμό 5011/09.07.2009 του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ
και 13451/12.08.2011 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, -οι οποίεσ περιείχαν ενθμζρωςθ
ςχετικά με τθ δυνατότθτα προςβολισ των εν λόγω αποφάςεων
ενϊπιον Ειδικισ Επιτροπισ εντόσ μθνόσ από τθν ζκδοςι τουσ
δυνάμει του άρκρου 151 του Ν.3463/2006-, κακϊσ και τισ
αποφάςεισ με αρικμό 101/2009 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του
Διμου …. και 180/2011 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου ….,
οι οποίεσ ενζκριναν τισ με αρικμό 39/2009 και 27/2011 αποφάςεισ
των διοικθτικϊν ςυμβουλίων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. .... και Δ.Ε.Υ.Α. ....
αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ των
άρκρων 225 παρ. 1 Ν.3852/2010 και 25-26 του Ν. 1069/1980 περί
ελζγχου νομιμότθτασ, και ςυγκεκριμζνα:

«Άρκρο 225 Ν.3852/2010 - Υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ
1. Οι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων των διμων και των περιφερειϊν
αποςτζλλονται υποχρεωτικά για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτθν Αυτοτελι Υπθρεςία
Εποπτείασ Ο.Τ.Α., εφόςον αφοροφν: α) ρυκμίςεισ κανονιςτικοφ περιεχομζνου,
β) τθν ανάκεςθ ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν και προμθκειϊν, γ) τθν αγορά
και εκποίθςθ ακινιτων, δ) τθν κιρυξθ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων, ε) τθν
επιβολι φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων, ςτ) τθ ςφναψθ κάκε μορφισ
ςυμβάςεων, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και εκείνεσ που προβλζπονται
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από ειδικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, η) τθ ςφναψθ δανείων, θ) τθ
διενζργεια τοπικοφ δθμοψθφίςματοσ όταν τοφτο προβλζπεται από τθν
κείμενθ νομοκεςία και κ) τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν
προγραμμάτων.
«Επίςθσ, αποςτζλλονται προσ ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ των
κοινωφελϊν επιχειριςεων, των Δ.Ε.Υ.Α. και των μονομετοχικϊν ανωνφμων
εταιρειϊν Ο.Τ.Α. που αφοροφν: α) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, β)
εκποίθςθ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και γ) λιψθ δανείων».
«Ειδικά, ςε ό,τι αφορά τισ Δ.Ε.Υ.Α., εκτόσ από τισ παραπάνω αποφάςεισ,
αποςτζλλονται επιπλζον προσ ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ εκείνεσ που
αφοροφν: α) τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και του
τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, κακϊσ και κάκε τροποποίθςθ τουσ, β) τθν
αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων, γ) τθν επιβάρυνςθ των ακινιτων τθσ
επιχείρθςθσ με εμπράγματα δικαιϊματα και δ) τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ
προμικειεσ.»1

'Αρκρον 25 (όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.11 άρκρου 6 Ν. 2307/95) Τιμολόγια
1. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο
δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο κακορίηονται χωριςτά τιμολόγια για τθν
υπθρεςία υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ.

1

Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 προςτζκθκε με το άρκρο 10 παρ.5 Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Αϋ
85/11.04.2012) και αντικακιςτά το α. 20 του Ν. 1069/80, όπωσ αυτό είχε αντικαταςτακεί με τθν
παραγρ. 8 άρκρου 6 Ν. 2307/95 και τθν παραγρ. 11 του άρκρου 13 Ν. 2503/97 και ςυγκεκριμζνα
προζβλεπε: «Αρκρο 2- Εποπτεία επί των επιχειριςεων
1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ αςκεί ζλεγχο νομιμότθτασ ςτισ εξισ αποφάςεισ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου:
α) Για τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και του τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων,
κακϊσ και για κάκε τροποποίθςι τουσ. β) Για τθν αγορά και εκποίθςθ ακινιτων κτθμάτων.
γ) Για τθν επιβάρυνςθ των ακινιτων τθσ επιχείρθςθσ με εμπράγματα δικαιϊματα. δ) Για τθ
ςφναψθ δανείων. ε) Για τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμικειεσ.
2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ ελζγχει τον ιςολογιςμό, τον απολογιςμό και τθν ζκκεςθ
πεπραγμζνων και μπορεί να διατάξει τθ διενζργεια ζκτακτου διαχειριςτικοφ και ταμειακοφ ελζγχου
από ορκωτοφσ ελεγκτζσ.»
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2. Τα εκ των τελϊν των υπθρεςιϊν υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ ζςοδα
δζον υποχρεωτικϊσ να καλφπτουν τασ αναγκαίασ δαπάνασ προςωπικοφ,
λειτουργίασ και

ςυντθριςεωσ

των

δικτφων,

αποςβζςεισ

Παγίων

εγκαταςτάςεων και τοκοχρεολυςίων ςυναφκζντων δανείων.

3. Τα ζςοδα από τα τζλθ επιτρζπεται να υπερβαίνουν τισ δαπάνεσ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου για τθν εκτζλεςθ ζργων ςφμφωνα με το ςκοπό
τθσ επιχείρθςθσ μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ, όπωσ αναγράφεται ςτα
άρκρα 11 και 12 του νόμου αυτοφ. Το ποςοςτό κακορίηεται με απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δθμοτικό ι κοινοτικό
ςυμβοφλιο.

'Αρκρο 26 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.7 άρκρου 6 Ν. 2307/95) Διαφοροποίθςθ Τελϊν
Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται από το οικείο
δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο μπορεί:
α. να κακορίηεται ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ για τουσ
κάτοικουσ των διμων ι κοινοτιτων ι ςυνοικιςμϊν αυτϊν που μετζχουν ςτθν
επιχείρθςθ, οι οποίοι εξυπθρετοφνται με δικό τουσ δίκτυο ανεξάρτθτο από το
ενιαίο δίκτυο τθσ επιχείρθςθσ και
β. να κεςπίηονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχζσ ανάλογα με τα
εκτελοφμενα ζργα ι με το κόςτοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων τθσ
περιοχισ.»

5.

Το ςκεπτικό τθσ με αρικμό 126/2017 απόφαςθσ του
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καβάλασ, θ οποία απορρίπτει τθ με
αρικμό κατάκεςθσ 14/17.01.2017 αίτθςθ αναςτολισ τθσ με αρικμό
576/06.03.2016 ταμειακισ βεβαίωςθσ του Προϊςταμζνου τθσ ΔΟΥ
Καβάλασ, και ιδίωσ το χωρίο που αναφζρει:
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«Σθμειωτζον ότι θ διάταξθ του άρκρου 16 Ν. 1069/1980, με τθν οποία
ορίηονται ωσ υπόχρεοι για τθν καταβολι των τελϊν χριςεωσ υπονόμου
υδρεφςεωσ, οι ιδιοκτιτεσ και οι ποιοφμενοι χριςθ των ακινιτων αφορά
ςυνδεδεμζνα με το δίκτυο ακίνθτα ι αυκαίρετα με οποιονδιποτε τρόπο
ςυνδεδεμζνα με το δίκτυο ακίνθτα και όχι με τθν εναπόκεςθ φορτίων
λυμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ πρϊτθσ των κακ’ ων, όπωσ εν προκειμζνω,
του αιτοφντοσ.»

Διαλαμβάνοντασ τα ωσ άνω εκτεκζντα, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα
ότι οι εν λόγω αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ πρϊθν Δ.Ε.Υ.Α. ..
και νυν Δ.Ε.Υ.Α. .. είναι νόμιμεσ, διότι:

(α) προκφπτει με πλθρότθτα και ςαφινεια ότι οι εν λόγω αποφάςεισ
εμπίπτουν ςτο πεδίο των αρμοδιοτιτων του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ
Δ.Ε.Υ.Α., κακϊσ προβλζπεται από το άρκρου 10 παρ. 3 του με αρικμό
24/2011 Κανονιςμοφ λειτουργίασ αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ο οποίοσ
καταρτίςτθκε κατ’ εφαρμογι του άρκρου 16 παρ. 3 του Ν. 1069/1980, και
ορίηει ότι το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. είναι αρμόδιο να αποφαςίηει για το τζλοσ
χριςθσ του υπονόμου και τον τρόπο καταβολισ αυτοφ για τισ περιπτϊςεισ
ακινιτων που δεν υδρεφονται από τθ Δ.Ε.Τ.Α. και για κάκε άλλθ περίπτωςθ
που δεν προβλζπεται από τον παρόντα Κανονιςμό, όπωσ επίςθσ, ορίηεται
από το άρκρο 11 του ίδιου Κανονιςμοφ ότι είναι επιτρεπτι θ διατιρθςθ των
βόκρων και θ μεταφορά του περιεχομζνου τουσ με βυτιοφόρα και θ
απόρριψι τουσ ςε υποδεικνυόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. μζροσ των εγκαταςτάςεων
του εργοςταςίου βιολογικοφ κακαριςμοφ των λυμάτων.

(β) διαβιβάςτθκαν, υπεβλικθςαν ςτον προβλεπόμενο από το άρκρο 225 παρ.
1 Ν.3852/2010 ζλεγχο νομιμότθτασ και εγκρίκθκαν με τισ αποφάςεισ με
7

αρικμό 5011/09.07.2009 του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ
Μακεδονίασ και Θράκθσ και 13451/12.08.2011 του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, κακϊσ επίςθσ εγκρίκθκαν
και με τισ αποφάςεισ με αρικμό 101/2009 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του
Διμου … και 180/2011 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου … αντίςτοιχα,
όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 25 και 26 του Ν. 1609/1980. Επιπλζον, παριλκε
άπρακτθ θ τικζμενθ προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν ζκδοςθ των εν λόγω
εγκριτικϊν αποφάςεων, εντόσ τθσ οποίασ ιταν δυνατι θ προςβολι τουσ
ενϊπιον Ειδικισ Επιτροπισ δυνάμει του άρκρου 151 του Ν.3463/2006.

(γ) επικυρϊνεται από το ςκεπτικό τθσ με αρικμό 126/2017 απόφαςθσ του
Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καβάλασ ότι το άρκρο 16 προβλζπει ωσ
υπόχρεουσ καταβολισ τελϊν χριςεωσ υπονόμου και υδρεφςεωσ, μόνο τουσ
ιδιοκτιτεσ ι τουσ ποιοφμενουσ τθ χριςθ ακινιτων που ςυνδζονται κακ’
οιονδιποτε τρόπο με το δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Κατ’
ακολουκίαν, εξ αντιδιαςτολισ ςυνάγεται ότι οι εν λόγω ιδιοκτιτεσ ι
ποιοφμενοι τθ χριςθ ακινιτων που δεν υδρεφονται ι δεν ςυνδζονται με το
δίκτυο

αποχζτευςθσ

εξυπθρετοφνται

μζςω

τθσ
τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

κακ’

διαδικαςίασ

οιονδιποτε
άντλθςθσ,

τρόπο,

μεταφοράσ

αλλά
και

απόρριψθσ των λυμάτων τουσ με βυτιοφόρα - δυνάμει του α.11 του
Κανονιςμοφ λειτουργίασ αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., δεν υποχρεοφνται ςτθν
καταβολι του εν λόγω τζλουσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων.

(δ) ωσ Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. απεφάνκθςαν και ρφκμιςαν
ηθτιματα που ζγκεινται, εντόσ των ορίων που προζβλεψε ο Κανονιςμόσ
λειτουργίασ αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ιτοι ηθτθμάτων ςχετικϊν με το τζλοσ
χριςθσ υπονόμου και τον τρόπο καταβολισ αυτοφ που δεν ρυκμίηονται
ειδικότερα ςτον εν λόγω Κανονιςμό.
Συγκεκριμζνα, κακόριςαν το τζλοσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων να επιβάλλεται
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ανά φορτίο, γεγονόσ που οδθγεί αναπόδραςτα ςτο ςυμπζραςμα ότι θ
τιμολόγθςθ και επιβολι του τζλουσ του ςυγκεκριμζνου φψουσ αναφζρεται
ςε κάκε φορτίο ξεχωριςτά, χωρίσ να αναφζρεται ςτθν προζλευςθ του
περιεχομζνου του εκάςτοτε φορτίου. Κατά ςυνζπεια, από τα ανωτζρω δεν
προκφπτει ότι το εν λόγω τζλοσ επιβάλλεται ςε κάκε ζναν ιδιοκτιτθ ακινιτου
ι ποιοφμενο τθ χριςθ ακινιτου, τα ακίνθτα των οποίων δεν είναι
ςυνδεδεμζνα κακ’ οιονδιποτε τρόπο με το δίκτυο αποχζτευςθσ
τθσ επιχείρθςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Οφτωσ ι άλλωσ κα ιταν άκρωσ δυςχερζσ ζωσ
αδφνατο να διαπιςτωκεί και να επιβλθκεί με εφλογο τρόπο και αςφάλεια το
εν λόγω τζλοσ ςε κάκε ζναν ιδιοκτιτθ ι ποιοφμενο τθ χριςθ ακινιτου,
δεδομζνου ότι κάκε φορτίο είναι δυνατόν να μθν περιλαμβάνει περιεχόμενα
που προζρχονται από ζνα και μοναδικό ακίνθτο, αλλά από περιςςότερα, των
οποίων οι ανάγκεσ διαφζρουν.
Επομζνωσ, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ τθσ επιβολισ του τζλουσ απόρριψθσ
βοκρολυμάτων ανά ακίνθτο, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τθσ αυκαίρετθσ και
δυςανάλογθσ επιβάρυνςθσ των ιδιοκτθτϊν ι των ποιουμζνων τθ χριςθ
ακινιτων με τζλθ για υπθρεςίεσ που δεν απολαμβάνουν, ςε αντίκεςθ με τα
όςα επιτάςςει θ αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ.
(ε) δζον να λθφκεί υπόψιν ότι ο ιδιοκτιτθσ βυτιοφόρου οχιματοσ δεν
προβαίνει ςτθν άντλθςθ, μεταφορά και απόρριψθ των βοκρολυμάτων ςτισ
υποδεικνυόμενεσ εγκαταςτάςεισ αμιςκί, αλλά αμείβεται για τθν εν λόγω
εργαςία του από τουσ εκάςτοτε ιδιοκτιτεσ ι ποιοφμενουσ τθ χριςθ
ακινιτων. Ωσ εκ τοφτου, κα μποροφςε να περιλαμβάνει ςτθ χρζωςθ για κάκε
μεταφορά φορτίου που πραγματοποιεί και το εν λόγω τζλοσ, επιβαρφνοντασ
εμμζςωσ τον κάκε ιδιοκτιτθ ι ποιοφμενο τθ χριςθ ακινιτου ςυμμζτρωσ
και αναλόγωσ με τον όγκο που καταλαμβάνουν ςτο όχθμά του τα
περιεχόμενα λφματα του εκάςτοτε ακινιτου, ζτςι ϊςτε –ναι μεν- να μθν
επωμίηεται ο ίδιοσ το εν λόγω τζλοσ, αλλά να επιμερίηεται -δε- εφλογα και
ορκολογικά ςε κάκε ιδιοκτιτθ ι ποιοφμενο τθ χριςθ ακινιτου.
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Ανακεφαλαιϊνοντασ, ςυνοψίηω ότι οι ωσ άνω εξεταηόμενεσ με αρικμό
39/2009 και 27/2011 αποφάςεισ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
… και Δ.Ε.Τ.Α …. αντίςτοιχα, περί τθσ επιβολισ τζλουσ απόρριψθσ
βοκρολυμάτων ανά φορτίο πλθροφν τουσ τικζμενουσ όρουσ τόςο τυπικισ
όςο και ουςιαςτικισ νομιμότθτασ.

Ακινα, 08.06.2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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