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ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ
(ε απάντθςθ του με αρικμό πρωτοκόλλου 1099/23.06.2017 αιτιματοσ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., το οποίο διαβιβάςτθκε μζςω Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ςχετικά με τθ χρονικι
διάρκεια επιβολισ του ειδικοφ τζλουσ 80%)

Ζχοντασ υπόψιν:
1. Τθ διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 3 του ν. 1069/1980 όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει ζχει ωσ εξισ:
«Η ςφςταςισ εκάςτθσ επιχειριςεωσ ενεργείται δι' αποφάςεωσ των οικείων
Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Συμβουλίων, δι' ισ κα ορίηεται θ επωνυμία, ζδρα, οι
δικαιολογοφντεσ τθν ςφςταςιν αυτισ λόγοι, τα παραχωροφμενα εισ αυτιν
περιουςιακά ςτοιχεία, ο τρόποσ εκμεταλλεφςεωσ των ζργων ι υπθρεςιϊν και
τα εξ αυτϊν ζςοδα, ωσ και θ περιοχι τθσ επιχειριςεωσ ….. Η απόφαςθ για
ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ ι μετατροπισ ςυνδζςμου ςε επιχείρθςθ εγκρίνεται
με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».
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2. Τθ διάταξθ του άρκρου 9 του ν. 1069/1980 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 άνευ άλλθσ
διατυπϊςεωσ, μθ επερχομζνθσ εκ τθσ ωσ άνω διαδοχισ βιαίασ διακοπισ
τοφτων…
4. Από τθσ ςυςτάςεωσ τθσ επιχειριςεωσ οι ςυμμετζχοντεσ εισ τθν επιχείρθςιν
Διμοι και Κοινότθτεσ, ωσ και Σφνδεςμοι ςτεροφνται του δικαιϊματοσ
επιβολισ τελϊν και δικαιωμάτων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ».

3. Τθ διάταξθ του άρκρου 10 του ν.1069/1980, ςτο οποίο προβλζπεται:
«Πόροι τθσ επιχείρθςθσ» «1. Πόροι τθσ Επιχειριςεωσ είναι: α. Το ειδικόν
τζλοσ δια τθν μελζτθν και καταςκευιν ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ
β. …»
4. Το άρκρο 11 του ν.1069/1980 «Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων
Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» που ορίηει ότι:
«1. Επιβάλλεται υπζρ των κατά τασ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου
ςυςτακθςομζνων επιχειριςεων, προσ τον 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 υπολόγιηόμενον εισ ποςοςτόν 80% επί τθσ αξίασ του
καταναλιςκομζνου φδατοσ, το αυτό τζλοσ επιβάλλεται και εν περιπτϊςει
επεκτάςεωσ τθσ Επιχειριςεωσ.

5. Το άρκρο 26 παρ. 3 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α’ 102/01.05.2002), κατ’
εξουςιοδότθςθ του οποίου:
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«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’)».

6. Τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν.3013/2002, θ οποία αναφζρει:
«το εν λόγω τζλοσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ζςοδο για τισ Δ.Ε.Υ.Α. δεδομζνου
ότι πολλζσ από αυτζσ για τθν εκτζλεςθ ζργων ζχουν ςυνάψει δάνεια, τα
οποία οφείλουν να εξοφλιςουν. Εξαιτίασ αυτοφ κρίκθκε αναγκαίο το τζλοσ
να ςυνεχίςει να υφίςταται και μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ από τθ
ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ. Για το ςκοπό αυτόν ζγινε νζα νομοκετικι
ρφκμιςθ: Συγκεκριμζνα, με το α. 43 παρ.3 ν.2065/1992 παρατείνεται για
μια δεκαετία από τθν κατά περίπτωςθ λιξθ του ο χρόνοσ επιβολισ του
πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 11
ν.1069/1980. Όπωσ προκφπτει από τα προαναφερκζντα για τισ Δ.Ε.Υ.Α. που
ιδρφκθκαν το 1980 εξζπνευςε και θ δεφτερθ δεκαετία επιβολισ του τζλουσ
και ςυνεπϊσ δεν νομιμοποιοφνται πλζον να το ειςπράττουν. Προκειμζνου
να μθ χακεί αυτι θ ςθμαντικι πθγι εςόδων, τα οποία είναι αναγκαία για
τθν καταςκευι ζργων και επεκτάςεων και τθν αποπλθρωμι δανείων θ
Ζνωςθ Δ.Ε.Υ.Α. εηιτθςε και αυτι να υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ ϊςτε θ
επιβολι του τζλουσ να παρατακεί εκ νζου».

7. Τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 του άρκρου 109 του Ν. 3852/2010, οι
οποίεσ ορίηουν:
«Κοινωφελείσ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α., πρϊτου βακμοφ, που ςυνενϊνονται
ςε ζνα νζο διμο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία κοινωφελι
επιχείρθςθ. Με απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία
λαμβάνεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των
δθμοτικϊν αρχϊν, ορίηεται θ επωνυμία, ο ςκοπόσ, θ διοίκθςθ, το κεφάλαιο, οι
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πόροι, θ διάρκεια, θ ζδρα τθσ κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ και κάκε άλλο
ςτοιχείο αναγκαίο κατά τθν κρίςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου νομιμότθτασ. Κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία
των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν
επιχείρθςθ που προκφπτει, θ οποία υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςε
όλα

τα

δικαιϊματα

και

τισ

υποχρεϊςεισ

των

ςυγχωνευόμενων

επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου
και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ λιξθ τουσ. Οι εκκρεμείσ δίκεσ, ςτισ
οποίεσ διάδικο μζροσ είναι οι ςυγχωνευκείςεσ επιχειριςεισ, ςυνεχίηονται
αυτοδικαίωσ από τθ νζα κοινωφελι επιχείρθςθ χωρίσ να απαιτείται ειδικι
διαδικαςτικι πράξθ ςυνζχιςθσ για κακεμία από αυτζσ. Μζχρι τθ δθμοςίευςθ
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ παρατείνεται αυτοδικαίωσ θ κθτεία των διοικιςεων
των υφιςτάμενων επιχειριςεων.

8. Τθν παρ. 6 του άρκρου 109 του Ν. 3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε αρχικά
με το άρκρο 10 παρ.6 του ν.4071/2012, και εν ςυνεχεία με το άρκρο 3 τθσ
από 31.12.2012 Π.Ν.Π, ορίηεται ότι:
«Οι διατάξεισ των ανωτζρω παραγράφων εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθ
ςυγχϊνευςθ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
(Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρμοδιότθτα τθσ νζασ, μετά τθ ςυγχϊνευςθ, Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ι τθσ προχπάρχουςασ εκτείνεται
υποχρεωτικά ςτο ςφνολο τθσ εδαφικισ περιοχισ του διμου…»

9. Το Π.Δ. 316/1996 (ΦΕΚ 216/Α/04.09.1996), δυνάμει του οποίου μετατράπθκε
ο Σφνδεςμοσ Φδρευςθσ …. ςε διαδθμοτικι επιχείρθςθ Φδρευςθσ –
Αποχζτευςθσ, ςυςτικθκε τθν 21.08.1996 θ ωσ άνω διαδθμοτικι επιχείρθςθ
με τθν επωνυμία «Κοινι επιχείρθςθ Φδρευςθσ – αποχζτευςθσ Ο.Τ.Α.
Λεκανοπεδίου ….. Νομοφ …..» και επεβλικθ το ειδικό τζλοσ 80% ζνα ζτοσ
4

μετά τθ εν λόγω ςφςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 παρ. 1 του Ν. 1069/80,
ιτοι από 1θ Ιανουαρίου 1997.

10. Το Π.Δ. 364/1998 (ΦΕΚ 244/Α/29.10.1998), βάςει του οποίου ςυςτάκθκε ςτο
Διμο ……, ενιαία επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ με τθν επωνυμία
«Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ …….» τθν 29θ Οκτωβρίου
1998 .
11. Τθν υπ’ αρικμόν 157/2000 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου
….., θ οποία εγκρίκθκε από τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 14954/20.09.2000
(ΦΕΚ 1241/Βϋ/11.10.2000) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ και τροποποιικθκε το Π.Δ. 316/1996 και ςυςτάκθκε θ Δ.Ε.Τ.Α. ...
12. Τθν υπ’ αρικμόν 59/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου …,
θ οποία εγκρίκθκε από τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 5423/31174/06.04.2011
(ΦΕΚ 880/Βϋ/19.05.2011) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ και με τθν οποία ζλαβε χϊρα θ ςυγχϊνευςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. με τθ
Δ.Ε.Τ.Α. …., ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ νζασ Δ.Ε.Τ.Α. ….. με
διευρυμζνεσ χωρικζσ αρμοδιότθτεσ.

Είναι δυνατόν να ςυναχκοφν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:
Η πρϊτθ δεκαετία κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ επιβάλλεται το
πρόςκετο ειδικό τζλοσ (τθσ παρ. 1 του α. 11 του ν. 1069/1980) από τισ
δθμοτικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εκκινεί, ςφμφωνα με
γραμματικι ερμθνεία του ςχετικοφ άρκρου του ανωτζρω νόμου, από τθν 1θ
Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ τουσ ζτουσ.
Εν

προκειμζνω,

με

το

υπ’

αρικμόν

Π.Δ.

316/1996

(ΦΕΚ

216/Α/04.09.1996) ςυςτάκθκε τθν 21.08.1996 θ διαδθμοτικι επιχείρθςθ με
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τθν επωνυμία «Κοινι επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Ο.Τ.Α.
Λεκανοπεδίου …. Νομοφ ….» και επεβλικθ το ειδικό τζλοσ 80% ζνα ζτοσ μετά
τθ εν λόγω ςφςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 παρ. 1 του Ν. 1069/80, ιτοι
από 1θ Ιανουαρίου 1997. Εν ςυνεχεία, με το υπ’ αρικμόν Π.Δ. 364/1998 (ΦΕΚ
244/Α/29.10.1998) ςυςτάκθκε τθν 29θ Οκτωβρίου 1998 θ Δ.Ε.Υ.Α. …, οπότε
βάςει του άρκρου 11 παρ. 1 του Ν. 1069/80, το ειδικό τζλοσ 80% εκκινεί να
επιβάλλεται από 1θ Ιανουαρίου 1999.
Ζπειτα, με τθν υπ’ αρικμόν 59/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου του Διμου …. ζλαβε χϊρα θ ςυγχϊνευςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. … με τθ
Δ.Ε.Υ.Α. ….. και δεδομζνων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του
άρκρου 109 του Ν. 3852/2010, θ Δ.Ε.Υ.Α. …., ωσ νζα Δ.Ε.Υ.Α. με διευρυμζνεσ
χωρικζσ αρμοδιότθτεσ, θ οποία προζκυψε από τθν εν λόγω ςυγχϊνευςθ,
υπειςιλκε ωσ κακολικι διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ
τόςο τθσ παλαιάσ Δ.Ε.Υ.Α. …., όςο και τθσ Δ.Ε.Υ.Α. …., και επομζνωσ και τθσ
υποχρϊςεωσ επιβολισ του εν λόγω ειδικοφ τζλουσ 80%, θ οποία επιτάςςεται
ρθτϊσ δια τθσ φράςθσ «και εν περιπτϊςει επεκτάςεωσ τθσ Επιχειριςεωσ»
του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 Ν. 1069/1980.
Εξ όςων προετζκθςαν προκφπτει ςαφϊσ ότι οι κατά τόπουσ Δ.Ε.Τ.Α.
δικαιοφνται, αλλά και υποχρεοφνται να επιβάλουν το ειδικό τζλοσ, το
οποίο προβλζπεται ςτθ διάταξθ του α. 11 Ν.1069/1980 για το
προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάςτθμα αρχισ γενομζνθσ από τθν 1 θ
Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ τουσ ζτουσ, μθ δυνάμενεσ,
μάλιςτα, να μεταβάλουν το ποςοςτό του 80% επί αξίασ τθσ πραγματικισ
κατανάλωςθσ φδατοσ (Εγκ ΤΠΕ 16/19.08.2010), το οποίο προβλζπεται
ευκζωσ ςτο νόμο (ςχετικά με τθν υποχρεωτικότθτα επιβολισ του ειδικοφ
τζλουσ του α. 11 Ν. 1069/1980 βλ. τθν από 26.11.2014 γνωμοδότθςι μου
επί ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. με αρ.πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2113/25.11.2014, τθν
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από 24.10.2013 γνωμοδότθςι μου επί του υπ’ αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
1987/08.10.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. … ).
Επομζνωσ, θ παλαιά Δ.Ε.Υ.Α. … όφειλε να ειςπράττει το ειδικό αυτό
τζλοσ επί μία δεκαετία από τθν 1θ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ
τθσ ζτουσ, ιτοι από τθν 01.01.1997 ζωσ τθν 31.12.2006 με παράταςθ του
χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ δυνατότθτασ είςπραξθσ του ειδικοφ τζλουσ για μία
ακόμθ δεκαετία ςφμφωνα με τον Ν. 3013/2002, ιτοι από 01.01.2007 ζωσ και
τθν 31.12.2016, αν δεν μεςολαβοφςε θ ςφςταςθ τθσ νζασ Δ.Ε.Υ.Α. … με τισ
διευρυμζνεσ χωρικζσ αρμοδιότθτεσ, όπωσ αυτό επιτάςςεται από τθν παρ. 6
του άρκρου 109 του Ν. 3852/2010, θ οποία μεταξφ άλλων ορίηει ότι «Η
αρμοδιότθτα τθσ νζασ, μετά τθ ςυγχϊνευςθ , Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ι τθσ προχπάρχουςασ εκτείνεται υποχρεωτικά
ςτο ςφνολο τθσ εδαφικισ περιοχισ του διμου…»
Αντιςτοίχωσ, όςον αφορά τθν υποχρζωςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. …., πριν τθν
προαναφερκείςα ςυγχϊνευςθ να επιβάλει το εν λόγω τζλοσ, εκίνει από τθν
1θ Ιανουαρίου 1999, ιτοι 1θ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ τθσ
ζτουσ δυνάμει του Π.Δ. 364/1998 (ΦΕΚ 244/Α/29.10.1998), οπότε βάςει του
α. 11 Ν. 1069/1980 το τζλοσ επιβάλλεται ζωσ τθν 31.12.2008 και ςφμφωνα με
τον Ν. 3013/2002 κα παρατεινόταν θ δυνατότθτα είςπραξθσ του ειδικοφ
τζλουσ για μία ακόμθ δεκαετία, ιτοι από 01.01.2009 ζωσ τθν 31.12.2018, αν
δεν είχε λάβει χϊρα εντωμεταξφ θ ςυγχϊνευςθ των δφο Δ.Ε.Υ.Α. και θ
δθμιουργία τθσ νζασ Δ.Ε.Υ.Α. με τισ διευρυμζνεσ πλζον χωρικζσ
αρμοδιότθτεσ.
Εντοφτοισ, με τθν υπ’ αρικμόν 59/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου του Διμου …., θ οποία εγκρίκθκε από τθ με αρικμό
πρωτοκόλλου 5423/31174/06.04.2011 (ΦΕΚ 880/Βϋ/19.05.2011) απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ, ζλαβε χϊρα

θ

ςυγχϊνευςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. με τθ Δ.Ε.Τ.Α. …., ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθ
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δθμιουργία τθσ νζασ Δ.Ε.Τ.Α. ….. με διευρυμζνεσ χωρικζσ αρμοδιότθτεσ.
Κατά ςυνζπεια των ανωτζρω και ςε ςυνδυαςμό με τα όςα ορίηονται ςτο α.
109 παρ. 1 και 6 Ν. 3852/2010 περί αυτοδίκαιθσ υπειςζλευςθσ τθσ νζασ
επιχείρθςθσ που προκφπτει ωσ κακολικισ διαδόχου ςε όλα τα δικαιϊματα
και τισ υποχρεϊςεισ των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων, θ επιβολι του
πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ 80% που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου
11 ν.1069/1980 εκκινεί εκ νζου τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ που ζπεται τθσ
ςυςτάςεωσ τθσ νζασ Δ.Ε.Τ.Α. …, ιτοι τθν 1θ Ιανουαρίου 2012.
Ζτςι, βάςει του α. 11 Ν. 1069/1980, το οποίο προβλζπει τθν επιβολι
του πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ επί μία δεκαετία, θ νζα Δ.Ε.Τ.Α. ….
υποχρεοφται αρχικϊσ να επιβάλει το εν λόγω τζλοσ μζχρι τθν 31.12.2021.
Εν ςυνεχεία, ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτον Ν. 3013/2002 παράταςθ
επιβολισ του εν λόγω τζλουσ για ακόμθ μία δεκαετία, θ νζα Δ.Ε.Τ.Α. ….
δφναται να παρατείνει τθν επιβολι ωσ και τθν 31.12.2031.
Σθμειωτζον είναι ότι, ςφμφωνα με το α. 6 του ςχεδίου νόμου που δεν
ζχει ψθφιςτεί ακόμθ και επίκειται να ψθφιςτεί ςτθ Βουλι αναφζρεται ότι:
«Στο άρκρο 11 του ν.1069/1980 (Α’ 191) προςτίκενται παρ. 3, 4 και 5 ωσ εξισ:
«3. Επιχειριςεισ του παρόντοσ νόμου, κατόπιν λιψθσ απόφαςθσ του
Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου, θ οποία υποβάλλεται ςε υποχρεωτικό ζλεγχο
νομιμότθτασ ςτθν αρχι που τισ εποπτεφει, δφνανται να αναςτείλουν τθν
επιβολι του τζλουσ του παρόντοσ άρκρου, εφόςον δεν υφίςτανται πλζον
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ, που να ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ για τουσ
οποίουσ επιβάλλεται και για τθν εκπλιρωςθ των οποίων χρθςιμοποιείται
το εν λόγω ζςοδο ι να ορίςουν ποςοςτό μικρότερο του 80% επί τθσ αξίασ
του καταναλιςκόμενου φδατοσ. Σε περίπτωςθ, κατά τθν οποία εκλείψει θ
ανωτζρω προχπόκεςθ, θ αναςτολι επιβολισ αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν
απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ο χρόνοσ αναςτολισ επιβολισ του
τζλουσ προςμετράται ςτο ςυνολικό χρόνο επιβολισ του, ςφμφωνα με τα
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οριηόμενα ςτθν παρ. 1. 4. Τα ζςοδα από το τζλοσ του παρόντοσ άρκρου
αποτελοφν επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων των Δ.Ε.Υ.Α. (…)».
Ανακεφαλαιωτικά, διαπιςτϊνεται ότι θ Δ.Ε.Τ.Α. …, θ οποία προζκυψε
από τθ ςυγχϊνευςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. και τθσ Δ.Ε.Τ.Α. …. και πλζον είναι
επιφορτιςμζνθ με διευρυμζνεσ χωρικζσ αρμοδιότθτεσ βάςει των παρ. 1 και
6 του α. 109 του Ν. 3852/2010, υποχρεοφται να επιβάλει το πρόςκετο
ειδικό τζλοσ 80%, αρχικά βάςει του α. 11 του Ν.1069/1980 επί μθ δεκαετία,
αρχόμενθσ τθσ προκεςμίασ τθν 1θ Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ από τθ
ςφςταςι τθσ, ιτοι για το χρονικό διάςτθμα 01.01.2012 ζωσ τθν 31.12.2021.
Τπό το φωσ το διατάξεων του Ν. 3013/2002, προβλζπεται θ δυνατότθτα να
παρατακεί θ επιβολι του εν λόγω τζλουσ για μια ακόμθ δεκαετία. Ωςτόςο,
ςε περίπτωςθ που ψθφιςκεί από τθ Βουλι θ προεκτεκείςα και ειςαχκείςα
προσ ψιφιςθ διάταξθ του α. 6 του ςχεδίου νόμου με τίτλο «Ρυκμίςεισ για
τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.). Ρυκμίςεισ
ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το προςωπικό
των Ο.Σ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικισ υνεργαςίασ. Μθτρϊο Πολιτϊν
και άλλεσ διατάξεισ», τότε είναι δυνατι θ αναςτολι επιβολισ του ειδικοφ
πρόςκετου τζλουσ υπό τισ προχποκζςεισ που κζτει θ διάταξθ, κακόςον θ
επιβολι του ανωτζρω τζλουσ είχε επιβλθκεί πριν τθν εφαρμογι τθσ
διάταξθσ αυτισ.

Ακινα, 12.07.2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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