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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τον Διμο … ερωτιματοσ με αρ. πρωτ. εισ.
12656/27-7-2017:
ΘΕΜΑ: "Υποχρζωςθ απορρόφθςθσ υπθρεςίασ φδρευςθσ Διμου από
υφιςτάμενθ Δ.Ε.Υ.Α."
Κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

***********

Ο ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ), αρκρ. 109 παρ.1 ορίηει ότι "1.
Κοινωφελείσ επιχειριςεισ των Ο.Σ.Α., πρώτου βακμοφ, που ςυνενώνονται
ςε ζνα νζο διμο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία κοινωφελι
επιχείρθςθ. Με απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία
λαμβάνεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνών από τθν εγκατάςταςθ των
δθμοτικών αρχών, ορίηεται θ επωνυμία, ο ςκοπόσ, θ Διοίκθςθ, το

κεφάλαιο, οι 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". Αναλογικά θ παρ.6
προβλζπει ότι "oι διατάξεισ των ανωτζρω παραγράφων εφαρμόηονται
αναλόγωσ και ςτθ ςυγχϊνευςθ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ
και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.). Η αρμοδιότθτα τθσ νζασ, μετά τθ ςυγχώνευςθ,
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ι τθσ προχπάρχουςασ
εκτείνεται υποχρεωτικά ςτο ςφνολο τθσ εδαφικισ περιοχισ του διμου."
Κατ΄αρχιν, όπωσ ςυνάγεται από τα παραπάνω, μια Δ.Ε.Υ.Α. και μια
δθμοτικι υπθρεςία φδρευςθσ- αποχζτευςθσ που ανικαν προ τθσ
εφαρμογισ του ν.3852/2010 ςε διαφορετικοφσ διμουσ, μετά τθ ςυνζνωςθ
των διμων αυτών ςυγχωνεφονται ςε μία ενιαία κοινωφελι υπθρεςία.
Περαιτζρω ο ν. 1069/1980 που ρυκμίηει τα ςχετικά με τισ επιχειριςεισ
φδρευςθσ-αποχζτευςθσ, ςτο αρκρ. 2 παρ. 2 όριηε αναφορικά με τθν
επζκταςθ των ορίων αρμοδιότθτασ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ
φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ότι "Η περιοχι αρμοδιότθτασ ςυνιςτώμενθσ
επιχείρθςθσ διμου ι κοινότθτασ μπορεί να επεκτείνεται: α) ςτισ εδαφικζσ
περιφζρειεσ όμορων δθμοτικών ι κοινοτικών διαμεριςμάτων του
Ν.2539/1997 του ίδιου διμου ι κοινότθτασ ι τμθμάτων αυτών μετά από
απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με
πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, β) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων
διμων ι κοινοτιτων ι δθμοτικών ι κοινοτικών διαμεριςμάτων ι
τμθμάτων αυτών μετά από ςφμφωνθ γνώμθ των οικείων δθμοτικών ι
κοινοτικών ςυμβουλίων με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία
εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Στθν περίπτωςθ που οι
όμοροι διμοι ι κοινότθτεσ ι τα όμορα δθμοτικά ι κοινοτικά διαμερίςματα
υπάγονται ςε όμορουσ διμουσ ι κοινότθτεσ διαφορετικών Περιφερειών θ
ςχετικι απόφαςθ εγκρίνεται με πράξθ των Γενικών Γραμματζων των
οικείων Περιφερειών, που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ

Κυβερνιςεωσ.
Συμπλθρωματικά των ωσ άνω αναφερκζντων, το αρκρ. 8, παρ.7 του ν.
2839/2000 ορίηει ότι "ςτο άρκρο 2 του Ν. 1069/1980, θ παρ. 2
αντικακίςταται και προςτίκεται παρ. 3 ωσ εξισ:
"2. Η περιοχι αρμοδιότθτασ ςυνιςτώμενθσ επιχείρθςθσ διμου ι
κοινότθτασ μπορεί να επεκτείνεται: α) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων
δθμοτικών ι κοινοτικών διαμεριςμάτων του Ν.2539/1997 του ίδιου διμου
ι κοινότθτασ ι τμθμάτων αυτών μετά από απόφαςθ του δθμοτικοφ ι
κοινοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, β) ςτισ εδαφικζσ περιφζρειεσ όμορων διμων ι κοινοτιτων
ι δθμοτικών ι κοινοτικών διαμεριςμάτων ι τμθμάτων αυτών μετά από
ςφμφωνθ γνώμθ των οικείων δθμοτικών ι κοινοτικών ςυμβουλίων με
απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία εγκρίνεται με πράξθ του
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ. Στθν περίπτωςθ που οι όμοροι διμοι ι κοινότθτεσ ι τα
όμορα δθμοτικά ι κοινοτικά διαμερίςματα υπάγονται ςε όμορουσ διμουσ
ι κοινότθτεσ διαφορετικών Περιφερειών θ ςχετικι απόφαςθ εγκρίνεται με
πράξθ των Γενικών Γραμματζων των οικείων Περιφερειών, που
δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ."

Περαιτζρω βάςει του αρκρ.12 του ν.4483/2017 αναφορικά με τθν
παράταςθ προκεςμίασ επζκταςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Δ.Ε.Υ.Α.
προβλζπεται ότι "για τθν επζκταςθ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ των
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ, θ οποία προβλζπεται
ςτθν παρ. 6 του άρκρου 109 του ν. 3852/ 2010, θ προκεςμία για τθν οποία
παρατάκθκε, από τθ λιξθ τθσ, ζωσ τισ 30.6.2016, ςφμφωνα με το άρκρο 45
του ν. 4315/2014 (Α` 269), χορθγείται νζα προκεςμία μζχρι τισ
31.12.2017.

Όπωσ ςυνάγεται από τα παραπάνω, θ αναςτολι τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. του Διμου …. με τθν υπθρεςία φδρευςθσ-αποχζτευςθσ μπορεί
να αναςταλεί με νομοκετικι πρόβλεψθ ζωσ και τισ 31.12.2017.
Όςον αφορά τθν ζκπτωςθ του φόρου, το αρκρ. 33 παρ.2 του ν. 2859/2000
(Κώδικασ ΦΠΑ) ορίηει αναφορικά με τον διακανονιςμό των εκπτώςεων ότι
"ειδικά για τα αγακά επζνδυςθσ, θ ζκπτωςθ του φόρου που ενεργικθκε
υπόκειται ςε πενταετι διακανονιςμό με αφετθρία το ζτοσ
χρθςιμοποίθςισ τουσ. «Ο διακανονιςμόσ ενεργείται κάκε ζτοσ για το ζνα
πζμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγακό, ανάλογα με τισ
μεταβολζσ του δικαιώματοσ ζκπτωςθσ».
Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.2 προςτζκθκε με το άρκρ. 1 παρ.3 του
ν.4281/2014 που προβλζπει ότι "ο διακανονιςμόσ ενεργείται κάκε ζτοσ για
το ζνα πζμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγακό, ανάλογα με τισ
μεταβολζσ του δικαιώματοσ ζκπτωςθσ".
Το ηιτθμα που τίκεται ςε αυτό το ςθμείο είναι εάν ο διμοσ κα δικαιοφται
τθν ζκπτωςθ του φόρου για τθ δθμιουργία ενιαίου αποχετευτικοφ δικτφου
και μετά τθ ςυγχώνευςθ των διμων …. ςε διμο … και μετά τθν επζκταςθ
των αρμοδιοτιτων τθσ υφιςτάμενθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτθ υπθρεςία αποχζτευςθσ
και φδρευςθσ των διμων ….. ωσ είχε ςυςτακεί πριν τθν εφαρμογι του ν.
3852/2010.
Βάςει του άρκρ. 9 του ν. 1069/1980, θ Δ.Ε.Υ.Α. υποκακίςταται ςτα
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των πρώθν υπθρεςιών φδρευςθσαποχζτευςθσ και ωσ εκ τοφτου εξομοιώνεται με κακολικό διάδοχο. Η
κακολικι διαδοχι πρζπει να προβλζπεται από τον νόμο και ςυνίςταται
ςτθν μεταβίβαςθ του ςυνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώςεων του
αρχικοφ δικαιοφχου/ υπόχρεου προσ τον κακολικό διάδοχο. Εφόςον
προβλζπεται θ υποκατάςταςθ γίνεται αυτοδικαίωσ και άμεςα χωρίσ καμία
περαιτζρω ενζργεια από τον κακολικό διάδοχο. Δθλαδι, θ αξίωςθ
ζκπτωςθσ φόρου που διατθροφςε θ υπθρεςία του Διμου μετά τθν
επζκταςθ αρμοδιότθτασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. κα μεταβεί αυτοδικαίωσ ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.

Εν τζλει και όπωσ προκφπτει από τα ωσ άνω αναφερκζντα, ο Διμοσ ςασ
ζλαβε νομίμωσ απόφαςθ (με αφξοντα αρικμό 186/2017) για αναςτολι τθσ
εφαρμογισ τθσ υπ’ αρικμόν 116/2016 απόφαςθσ για τθ χωρικι επζκταςθ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτα τμιματα …., ζωσ τισ 31-12-2017, δυνατότθτα που
προβλζπεται από τον ν.4483/2017. Επομζνωσ, μζχρι τισ 31.12.2017 θ
αρμοδιότθτα τθσ Δθμοτικισ Υπθρεςίασ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
παραμζνει ωσ ζχει. Μετά τθν παρζλευςθ αυτισ τθσ προκεςμίασ και ςε
περίπτωςθ που δεν υπάρξει νεωτζρα νομοκετικι παράταςθ τθσ
προκεςμίασ αναςτολισ τθσ επζκταςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ Δ.Ε.Υ.Α., και
επομζνωσ οφτε νζα απόφαςθ του δθμοτικοφ ςασ ςυμβουλίου,
ςτερουμζνου του νομικοφ ερείςματοσ, θ υπθρεςία των διμων … κα
υποκαταςτακεί από τθν υφιςτάμενθ Δ.Ε.Υ.Α. θ οποία κα αναλάβει και τισ
εκκρεμείσ αρμοδιότθτεσ, δθλαδι κα αναδεχκεί το ςφνολο των
δικαιωμάτων και υποχρεώςεων τθσ δθμοτικισ υπθρεςίασ φδρευςθσαποχζτευςθσ.

Ακινα, 4/10/2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

