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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με
αρ.πρωτ. εισ. 2475/3-10-2018 :
ΘΕΜΑ: «Είναι νόμιμοσ ο καταλογιςμόσ ή όχι των ληξιπρόθεςμων
οφειλϊν προηγοφμενου ιδιοκτήτη υδροδοτοφμενου ακινήτου ςτο νζο
ιδιοκτήτη;
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γνωμοδοτήςεισ ςασ 133/2012 και 290/2017 ςε απάντηςη ερωτημάτων
τησ Δ.Ε.Υ.Α.».
κατά τθ γνώμθ μασ προςικει θ εξισ απάντθςθ

******

Α) ο κανονιςμόσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί κανονιςτικι διοικθτικι
πράξθ θ οποία εξοπλίηεται με τεκμιριο νομιμότθτασ, γεγονόσ το οποίο
ςθμαίνει ότι παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ μζχρισ ώτου
ακυρωκεί από τα αρμόδια δικαςτιρια.
Δθλαδι τα όςα αναγράφονται ςτο ά. 20 του Κανονιςμοφ Ύδρευςθσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. και ςυγκεκριμζνα : «(…) 4. Σε περίπτωςθ αλλαγισ ιδιοκτιτθ, ο
νζοσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου υποχρεοφται να δθλώςει
ςτθν 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
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φδρευςθσ και να παραλάβει το ακίνθτο, αφοφ εξοφλθκοφν οι οφειλζσ
αυτζσ. Σε περίπτωςθ παραλαβισ του ακινιτου χωρίσ προθγοφμενθ
εκκακάριςθ χρεών 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 οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο τθν
καταβολι των χρεών» δεν μποροφν να αμφιςβθτθκοφν ειμι μόνο αν
κρικεί το ςφννομο ι μθ του Κανονιςμοφ Ύδρευςθσ από τα αρμόδια
δικαςτιρια ενώ ουδζποτε ζωσ ςιμερα ζχει προςβλθκεί θ ιςχφσ του ωσ
άνω Κανονιςμοφ Ύδρευςθσ. Είναι προφανζσ ότι τα δικαςτιρια είναι
εκείνα τα οποία μπορεί να αςκιςουν παρεμπίπτοντα ζλεγχο
νομιμότθτασ
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διαφορετικά, δθλαδι με βάςθ αυτά τα οποία είχαμε επικαλεςκεί με τθν
αρχικι μασ γνωμοδότθςθ με αρ. 133/2012. Εφόςον όμωσ δεν ζχει
ακυρωκεί ο Κανονιςμόσ Ύδρευςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω
εξακολουκεί αυτόσ να ιςχφει .
Β) Ωσ προαναφζρκθ, ςφμφωνα με το ά. 20 του Κανονιςμοφ Ύδρευςθσ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ο νζοσ ιδιοκτιτθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ
ολόκλθρον με τον παλαιό για χρζθ του παλαιοφ ιδιοκτιτθ από τζλθ
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ προσ τθν Δ.Ε.Υ.Α., γεγονόσ το οποίο
ςυνεπάγεται ότι ο νζοσ ιδιοκτιτθσ δφναται να ςτραφεί αναγωγικά
βάςει του ΑΚ 4881 ζναντι του παλαιοφ ιδιοκτιτθ για χρζθ τα οποία
ανικαν ςτον παλαιό ιδιοκτιτθ και τα οποία αποπλιρωςε ο νζοσ.

1

Ά. 488 ΑΚ: «Εφόςον ζνασ από τουσ ςυνοφειλζτεσ ικανοποίηςε το δανειςτή και ζχει

δικαίωμα Αναγωγήσ κατά των λοιπϊν υποκαθίςταται ςτα δικαιϊματα του
δανειςτι».
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Καταλιγουμε ςτο ότι:
Α) Κατά τθν άποψι μασ, ο κανονιςμόσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ωσ
κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ παράγει τεκμιριο νομιμότθτασ και
εξακολουκεί να ιςχφει εφόςον δεν ζχει ακυρωκεί. Σφμφωνα με το ά.
20 του εν λόγω κανονιςμοφ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ ευκφνεται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με τον παλαιό ιδιοκτιτθ για τα χρζθ
του παλαιοφ ιδιοκτιτθ από τζλθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ προσ τθν
Δ.Ε.Υ.Α.
Β) Ωσ προσ το ηιτθμα του αν εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ ι όχι ι
διαφορετικά οι διατάξεισ του ΑΚ τισ οποίεσ επικαλοφμαςτε ςτθν
αρχικι μασ γνωμοδότθςθ, αρμόδια να αποφανκοφν γι’ αυτό είναι τα
δικαςτιρια.

Ακινα, 8/10/2018
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

