ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ετέθη την 04-11-2020 από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, προς την
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ερώτημα για την
παροχή νομικής γνωμοδότησης ως εξής:
«1. Έχουν εφαρμογή στις Δ.Ε.Υ.Α. οι διατάξεις περί διοικητικής εκτέλεσης;
2. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις υπάγονται σε 5ετή παραγραφή, πότε και υπό ποιες
προϋποθέσεις μπορεί αυτή να ανακοπεί;
3. Είναι δυνατή η αποστολή απαιτήσεων στην αρμόδια ΔΥΟ προς είσπραξη όταν στην
πλειοψηφία των οφειλετών διαθέτουμε ελλιπή στοιχεία;
4. Πέρα από τη διακοπή υδροδότησης ως μέτρο πίεσης τι άλλο δύναται ή είναι
υποχρεωμένη να εφαρμόσει η Επιχείρηση;»
Κατά τη γνώμη μας προσήκει η κάτωθι απάντηση.

***
Επί του 1ου ερωτήματος
Α. Νομοθετικό πλαίσιο
Οι διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α 191), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με
τις διατάξεις του ν. 4483/2017, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
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«Άρθρο 1-Σύσταση-Ανπκείμενο
1.Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α ` 114),
έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις
του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α ` 87).
2.. .
3. Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: α) την
παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη
συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων
Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα,
κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα
νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς
νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων
υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του
προϊόντος της περίπτωσης β, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του
υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς
τους...»
Άρθρο 3-Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
που αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη,
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου,....

Άρθρο 5-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

2

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους
πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) μεριμνά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα
της επιχείρησης, β) διορίζει τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές Υπηρεσιών της
επιχείρησης, γ) εγκρίνει, κατά το πρώτο έτος της θητείας του, το πενταετές
επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, στο οποίο αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της
επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των
λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών
ύδατος,... δ) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και
συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής,
συμπλήρωσης

και

συντήρησης

των

πόσης

φύσεως

εγκαταστάσεων

των

δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 2, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων, ε) εγκρίνει, έναν
(1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των εξόδων το οποίο
προσαρμόζεται στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων....
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α., στον
προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επενδύσεων, επισυνάπτεται μελέτη κόστουςοφέλους στην οποία αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8
παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα
επενδύσεων και οι δαπάνες επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη
την πορεία των εσόδων και τις ανάγκες που παρουσιάζονται, μπορεί δε να αποφασίζει
για τη χορήγηση έκτακτων και συμπληρωματικών πιστώσεων, στ) αποφασίζει για την
εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο
εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες... ζ) αποφασίζει για κάθε
εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση,
η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, για την
παραίτηση από αυτά, καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους,
θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.,
ι) αποφασίζει για τη σύναψη πόσης φύσεως δανείων της επιχείρησης, καθώς και για
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την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης σε
ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων, ια) εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός εσόδων-εξόδων, ο
ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογιστική και φορολογική
νομοθεσία, ιβ) εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής
αγωγών, των οποίων η κατασκευή ζητείται κατά προτεραιότητα από τους ανωτέρω και
καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής, τις τυχόν εγγυήσεις και
κάθε συναφή λεπτομέρεια....

Άρθρον 8- Περιουσία της επιχειρήσεως
1. Εις την περιουσίαν της επιχειρήσεως ανήκουν τα επί τη βάσει των εγκεκριμένων ή
εγκριθησομένων μελετών εκτελεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα υδρεύσεως και
αποχετεύσεως των περιοχών αρμοδιότητας της επιχειρήσεως, άπασαι αι υπόρχουσαι
υπόνομοι και εγκαταστάσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή όμβριων
υδάτων, ως επίσης και άπασαι αι εκβάλλουσαι αμέσως ή εμμέσως εις το δίκτυον
υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί, και οι μονάδες επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών
αποβλήτων.
2. Αι εκ της εκτελέσεως των έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως προκύπτουσαι
επιφάνειαι περιέρχονται εις την επιχείρησιν, ήτις δύναται να τας διαθέτη και έναντι
συμβολικού τιμήματος εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα προς δημιουργίαν
κοινοχρήστων χώρων η προς εκπλήρωσιν άλλου κοινωφελούς σκοπού.
3. Αι διατάξεις περί προστασίας των δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων εφαρμόζονται
και επί της περιουσίας της επιχειρήσεως.

Άρθρον 9-Υποκατάστασις εις δικαιώματα και υποχρεώσεις
1. Η επιχείρησις άμα τη συστάσει της υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας
διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων
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εις ταύτην Δήμων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσμου και των παρ`αυτοίς οργανισμών
υδρεύσεως- αποχετεύσεως, τας αναφερομένας εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν....

Άρθρο 10- Πόροι της επιχείρησης
1. Πόροι της επιχείρησης είναι: α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11,
β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, γ) η δαπάνη διακλάδωσης και
σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης, δ) το τέλος σύνδεσης με το
δίκτυο ύδρευσης, ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους
λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του
άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α` 85), στ) το τέλος χρήσης υπονόμου, ζ) το τέλος χρήσης
δικτύων αποχέτευσης-ομβρίων, η) η αξία του νερού που καταναλώνεται, θ) η εγγύηση
χρήσης υδρομετρητή, ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή, ια η δαπάνη
μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης
υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών...
2. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης
και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση
τοκοχρεωλυσίων από δάνεια...

Άρθρον 16-Τέλος χρήσεως υπονόμου και τέλος υδρεύσεως
1.Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την
καταβολήν του τέλους χρήσεως υπονόμου και τέλους υδρεύσεως, εισπραττομένον δια
των λογαριασμών καταναλώσεως ύδατος κατά τα εν άρθροις 25 και 26 του παρόντος
οριζόμενα.... ,
2. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και υπό ιδιοκτήτου ακινήτου, συνδεθέντος
αυθαιρέτως, καθ`οιονδήποτε τρόπον αμέσως ή εμμέσως μετά του δικτύου
αποχετεύσεως της επιχειρήσεως και δι` όσον χρόνον διαρκεί ή μέλλει να διαρκέση η
τοιαύτη σύνδεσις...
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Άρθρον 17-Διαχείρισις
1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ίδιου
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Η επιχείρησις έχει ιδίαν ταμιακήν υπηρεσίαν,
διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυντής εν συμπράξει μετά του
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών της επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι
αναπληρωταί των....
ii) Στα άρθρα 75, 167, 254, 260 και 276 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο οποίος
κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (Α 114), προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Άρθρο 75-Αρμοδιότητες
Ι. Οι δημοτικές... αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα
με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της
τοπικής κοινωνίας.
Οι. αρμοδιότητες των Δήμων... αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
α)...
β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:...1...2...3...4....η κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού....
γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον
οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και
διαχείριση συστημάτων ύδρευσης,

Άρθρο 167-Είσπραξη εσόδων
1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος, για την είσπραξη των
εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Τα ταμειακά όργανα
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες
που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές...
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iii) Στα άρθρα 2 και 6 του α.ν. 344/1968 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους
οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (Α 71), όπως ισχύει, προβλέπονται, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
«Άρθρον 2-Αποσβεσπκή προθεσμία βεβαιώσεως εσόδων
1. Η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής
εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας
πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ο ανάγονται. Κατ` εξαίρεση είναι
δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος
ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή
για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε
πρόσωπο που δεν είναι μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε
για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση...

Άρθρον 6-Παραγραφή αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων
Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών,
αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν
αύται οριστικώς. Κατ` εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ φόρων εν γένει, τελών,
δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά
πενταετίαν ως ανωτέρω.».

iv) Στα άρθρα 1, 2 και 91 του ν.δ. 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων» (Α 90), όπως ισχύει, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Άρθρον 1-Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων
1. Η είσπραξις των εκ πάσης αιτίας δημοσίων εσόδων ενεργείται κατά τας διατάξεις του
παρόντος Ν. Διατάγματος.
2. Ως δημόσια έσοδα θεωρούνται και αι απαιτήσεις ων κατέστη δικαιούχον το
Δημόσιον εκ καθολικής ή ειδικής διαδοχής.
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Άρθρον 2- Οργανα εισπράξεως-Νόμιμος τίτλος
1.... η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην αρμοδιότητα της Φορολογικής
Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που ορίζονται με ειδικές διατάξεις για το σκοπό
αυτόν ή των ειδικών ταμιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών
εσόδων...,
2. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος... Νόμιμο τίτλο
αποτελούν: α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής. β) Τα
δημόσια ή ιδιωτικό έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή. γ) Τα δημόσια ή
ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθανολογείται η οφειλή, ως προς την ύπαρξη και το
ποσό αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται από
τη Φορολογική Διοίκηση μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων, είτε κατόπιν αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση
χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε το νόμιμο τίτλο είτε με βάση μόνο
το νόμιμο τίτλο, εφόσον αυτός έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στη Φορολογική
Διοίκηση. Ο χρηματικός κατάλογος περιέχει τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής,
του υπόχρεου και των τυχόν συνυποχρέων ευθυνόμενων τρίτων....

Άρθρον 91-Εσοδα τρίτων
1. Σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες η είσπραξη των
εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
νομοθετικού διατάγματος... Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων
εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται μόνον οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, από
την ημερομηνία που το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσμο στη Φορολογική Διοίκηση
επιβάλλονται επ` αυτού τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος.....
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2. Τα όργανα του Δημοσίου που κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν αρμοδιότητα για
παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών ή αναστολή
εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά οφειλετών του Δημοσίου, έχουν την αυτή
αρμοδιότητα και προκειμένου περί εσόδων και οφειλετών του άρθρου αυτού....
3. Επί των συμβεβαιουμένων μετά των δημοσίων εσόδων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται εις πάσαν περίπτωσιν αι διατάξεις του παρόντος Ν.
Διατάγματος και αι περί παραγραφής των δημοσίων εσόδων διατάξεις».

v) Στο άρθρο 106 του προϊσχύσαντος ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό» (Α 247),
προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Άρθρο 106-Ταμειακές υπηρεσίες Ο. Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και τρίτων από Δ.Ο. Υ.
1.. .2...3...
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών,
καθώς και των Ειδικών Ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με
τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή
με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το
ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για
λογαριασμό τους.

vi) Στα άρθρα 98, 136, 177 και 183 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) και δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως ισχύει, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:
«Άρθρο 98-Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων
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Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία
απόδοσης των εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Με τις αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου ή όμοιες μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων ειδικών δημόσιων υπηρεσιών και Ειδικών Ταμείων,
εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα, καθώς και
η είσπραξη εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, Α.Δ.Α. και τρίτων....

Άρθρο 136-Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου
1.. ..
2. Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με τα πρόστιμα, τους τόκους και τις
προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας
από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε με στενή έννοια και
κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη.
3. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που: α. απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει
καταρτίσει, στην οποία περιλαμβάνεται και η σύμβαση εκείνη που βασίζεται σε
πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξωπτωχευτικής ρύθμισης του
τρόπου καταβολής πτωχευτικών προς το Δημόσιο χρεών και η οποία εξομοιώνεται
πλήρως με την μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού,... παραγράφεται μετά
εικοσαετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η με στενή έννοια βεβαίωση
αυτής...

vii) Στα άρθρα 247, 250, 251 και 253 του Αστικού Κώδικα, προβλέπονται, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
«Άρθρο 247-Παραγραφή της αξίωσης
Το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον μια πράξη ή μια παράλειψη (αξίωση)
παραγράφεται.
Άρθρο 250-Πενταετής Παραγραφή
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Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: Ι. των εμπόρων, των βιομηχάνων και των
χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την
επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν 2..
3...4....5.εκείνων που, χωρίς να ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον αριθμό 1,
ασκούν κατ` επάγγελμα την επιμέλεια ξένων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών, για
τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους...
Άρθρο 251-Έναρξη Παραγραφής
Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική
επιδίωξή της.

Άρθρο 253
Η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 250 αρχίζει μόλις λήξει το
έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής που ορίζεται στα δύο
προηγούμενα άρθρα.

Β. Ερμηνεία και εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου
Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), στις
αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, οι οποίες, κατά το άρθρο 102 παρ. 1 του
Συντάγματος, ανάγονται στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, έχουν περιληφθεί,
μεταξύ άλλων, και εκείνες οι οποίες αφορούν την οργάνωση συστημάτων υδρεύσεως
και αποχετεύσεως, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών προς τους κατοίκους
(ΣτΕ 1897/2014). Με τις διατάξεις του ν. 1069/1980, προβλέφθηκαν οι Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), υπό τη μορφή νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου-κοινωφελούς επιχειρήσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι
οποίες διέπονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην κείμενη νομοθεσία, από τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1). Οι Δ.Ε.Υ.Α., μετά τη σύστασή τους, ασκούν
δραστηριότητες και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την ύδρευση και την αποχέτευση,
οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων (ΣτΕ 1897/2014),
υποκαθιστάμενες, αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως, σε όλα τα δικαιώματα
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και τις υποχρεώσεις του οικείου Δήμου, όσον αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση
(άρθρα 1 και 9). Περαιτέρω, οι Δ.Ε.Υ.Α. θεωρούνται επιχειρήσεις ειδικού δημοσίου
σκοπού, οι οποίες ασκούν, κατά παραχώρηση, ζωτικής σημασίας δημόσιες
υπηρεσίες, συνδεόμενες, κατ’ αρχήν, με τη λειτουργία των δικτύων και την παροχή
υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, και τελούν σε στενή σύνδεση με τους
Ο.Τ.Α., οι οποίοι τις συστήνουν (πρβλ. ΕλΣυν 7424/2015), όμως κατά τα λοιπά,
ιδρύονται και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς
χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, αποτελούν,
κατά το μέρος αυτό, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΟλΣτΕ 108/1991), δεν
υπάγονται στην κατηγορία των Ο.Τ.Α. (ΑΠ 113/2017), τα όργανά τους δεν
θεωρούνται διοικητικά όργανα και οι πράξεις ή παραλείψεις τους δεν αφορούν την
ενάσκηση δημόσιας εξουσίας (ΣτΕ 4947/2013, ΠΠΡΤΡ 24/2020). Με τις διατάξεις των
άρθρων 10, 11, 16 και 27 του ν. 1069/1980, έχουν προβλεφθεί ως έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α.:
α) το ειδικό τέλος μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και
αποχετεύσεως, β) το τέλος συνδέσεως με το δίκτυο υδρεύσεως και αποχετεύσεως, γ) η
δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με τον αγωγό υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δ)
το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου
υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ε) το τέλος χρήσεως υπονόμου, στ) το τέλος χρήσεως
δικτύων αποχετεύσεως - ομβρίων, ζ) το αντίτιμο της αξίας του καταναλισκόμενου
ύδατος, η) το αντίτιμο της εγγυήσεως χρήσεως και το τέλος αντικαταστάσεως
υδρομετρητή, θ) η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεως και συνδέσεων
υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών και ι) οι
δαπάνες επαναφοράς του αποχετευτικού δικτύου στην προτέρα κατάσταση. Η επιβολή
των τελών, των ειδικών και παγίων τελών και λοιπών χρεώσεων γίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου των Δ.Ε.Υ.Α., η οποία εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό
Συμβούλιο (άρθρο 25 παρ. 1) και τα έσοδα από τα εν λόγω τέλη και τις λοιπές
χρεώσεις εισπράττονται, από τους καταναλωτές υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α., στο πλαίσιο
εκτελέσεως συμβάσεων, οι οποίες διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (πρβλ. ΣτΕ
2216/2003, 2854/1988), και ως αντάλλαγμα για παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες
(πρβλ. ΣτΕ 2216/2003) και δαπάνες, μετά από απόφαση καθορισμού της τιμολογιακής
βάσεως,

μέσω

της

εκδόσεως

λογαριασμών

καταναλώσεως

ή

αντίστοιχων,

προβλεπόμενων σε κείμενες διατάξεις, φορολογικών στοιχείων - τιμολογίων των
Δ.Ε.Υ.Α. (ιδίως άρθρα 15, 16, 25, 26 του ν. 1069/1980 και 260 παρ. 6 του ΚΔΚ).
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Η έλλειψη, όμως, ειδικής νομοθετικής προβλέψεως, στον ν. 1069/1980 αλλά και στον
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περί εφαρμογής ή περί δυνατότητας εφαρμογής του
συστήματος ή των διατάξεων της διοικητικής εκτελέσεως, επάγεται ότι δεν
καταλείπεται δυνατότητα εισπράξεως των απαιτήσεων των Δ.Ε.Υ.Α. κατά τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε., αφού οι διατάξεις αυτές αποτελούν ειδικό και εξαιρετικό δίκαιο και δεν
ρυθμίζουν κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως αλλά μόνο όσες επισπεύδονται
από το Δημόσιο ή αλλά νομικά πρόσωπα, υπέρ των οποίων έχει προβλεφθεί ότι
εφαρμόζεται ο Κ.Ε.Δ.Ε., η γενική δε διάταξη του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, σύμφωνα με την οποία για τις Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόζονται όλα τα προνόμια του
Δημοσίου (δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά), δεν περιλαμβάνει και τη δυνατότητα
εισπράξεως των απαιτήσεών τους κατά το σύστημα του Κ.Ε.Δ.Ε. (πρβλ. ΕφΑθ
3805/1987,1. Μπρίνια, Διοικητική Εκτέλεση 1987, Τόμος Α παρ. 20, σελ. 50). Με τη
διάταξη, επίσης, του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 1069/1980 έχει προβλεφθεί μεν ότι μέχρι
της συντάξεως των κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσεως, για τις Δ.Ε.Υ.Α.
εφαρμόζονται οι κανονισμοί του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου και, σε περίπτωση μη
υπάρξεως σχετικών κανονισμών, οι ισχύουσες περί Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεις,
πλην, όμως, η έλλειψη ειδικής νομοθετικής προβλέψεως, περί εφαρμογής ή περί
δυνατότητας εφαρμογής του συστήματος ή των διατάξεων της διοικητικής εκτελέσεως,
και η προαναφερθείσα ειδικότητα και εξαιρετικότητα των σχετικών με τη διοικητική
εκτέλεση διατάξεων, δεν καταλείπει δυνατότητα εισπράξεως κατά το σύστημα του
Κ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους Δήμους, ούτε στις περιπτώσεις Δ.Ε.Υ.Α., οι
οποίες στερούνται κανονισμού λειτουργίας και διαχειρίσεως. Τέλος, στις διατάξεις των
άρθρων 11 παρ. 2 και 27 παρ.4 του ν. 1069/1980 έχει περιληφθεί η πρόβλεψη ότι το
ειδικό τέλος μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως
βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας και
διαχειρίσεως των Δ.Ε.Υ.Α. και ότι οι δαπάνες επαναφοράς των πραγμάτων στην
προτέρα κατάσταση, σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής αποχετευτικού έργου,
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό
λειτουργίας και διαχειρίσεως και τις διατάξεις περί εισπράξεως των εσόδων των
Δ.Ε.Υ.Α.. Η αναφορά στις παραπάνω διατάξεις στον όρο «βεβαιώνονται», εφ` όσον,
κατά τα λοιπά, γίνεται παραπομπή στον κανονισμό λειτουργίας και διαχειρίσεως και τις
διατάξεις οι οποίες διέπουν την είσπραξη των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α., δεν εισάγει, κατά
παρέκκλιση, δυνατότητα ενεργοποιήσεως της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας και
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των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε., για την είσπραξη των συγκεκριμένων και μόνο απαιτήσεων,
αφού, όπως προαναφέρθηκε, ο κανονισμός λειτουργίας και διαχειρίσεως και οι
διατάξεις περί εισπράξεως των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α., δεν προβλέπουν δυνατότητα
διενέργειας διοικητικής εκτελέσεως. Επομένως, υπό το πλέγμα των διατάξεων του ν.
1069/1980 αλλά και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για την είσπραξη των
εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α., δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διοικητικής εκτελέσεως
(Κ.Ε.Δ.Ε.), ούτε, σχετικώς, υπάρχει δυνατότητα διενέργειας διοικητικής εκτελέσεως,
κατά το άρθρο 167 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται για την
είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α., αλλά εφαρμοστέες τυγχάνουν οι διατάξεις του
ΚΠολΔ. (βλ. Γνμδ ΝΣΚ 4/2018 αποδεκτή με α.π. 50218/2018 έγγραφο ΥΠΕΣ).

Επί του 2ου ερωτήματος
Με βάση τα ανωτέρω εκτιθέμενα, οι απαιτήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. δεν διέπονται, όσον
αφορά τυχόν αποσβεστική προθεσμία ή παραγραφή τους, από τις ισχύουσες διατάξεις
των άρθρων 2 και 6 του α.ν. 344/1968, οι οποίες εφαρμόζονται για τα έσοδα των
Ο.Τ.Α., αλλά υπάγονται στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του
ΑΚ, η οποία άρχεται κατά τη λήξη του οικείου έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε η
αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Σε όσες δε περιπτώσεις οι εν λόγω
απαιτήσεις βεβαιώνονται εν στενή έννοια στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως
του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας ανατίθεται στις ΔΌ.Υ. η είσπραξη των
εσόδων Δ.Ε.Υ.Α., αυτές υπάγονται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 136 παρ. 3
του ν. 4270/2014, η οποία άρχεται από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έγινε η εν
στενή έννοια βεβαίωση τους, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο διενέργειας της
εν στενή έννοια βεβαιώσεως στις Δ.Ο.Υ., δεν έχει, ήδη, συμπληρωθεί η πενταετής
παραγραφή του ΑΚ, λαμβανομένης υπ` όψιν και της τυχόν διακοπής ή αναστολής της
(βλ. Γνμδ ΝΣΚ 4/2018).
Καθόσον αφορά το ζήτημα αναστολής ή διακοπής της παραγραφής απαιτήσεων των
Δ.Ε.Υ.Α. η είσπραξη των οποίων δεν έχει ανατεθεί στην οικεία ΔΟΥ, και σύμφωνα με
τα ανωτέρω, εφόσον δεν έχει ανατεθεί η είσπραξη τους στην οικεία ΔΟΥ,
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και όχι του Δημοσίου
Λογιστικού (ν. 4270/2014).
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Ενδεικτικά:
Κατ’ άρθρ. 255 ΑΚ περί αναστολής παραγραφής ορίζεται ότι «Η παραγραφή
αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εμποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από άλλο
λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του
χρόνου της παραγραφής. Αναστέλλεται επίσης η παραγραφή για όσο χρονικό διάστημα
μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το
δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση.».
Κατ’ άρθρ. 261 ΑΚ ότι «Την παραγραφή διακόπτει η άσκηση της αγωγής. Η παραγραφή
που διακόπηκε με τον τρόπο αυτόν αρχίζει και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης ή την κατ' άλλον τρόπο περάτωση της δίκης. 2. Στην περίπτωση που οι
διάδικοι δεν επισπεύδουν την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη
προθεσμία για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτούς, η παραγραφή αρχίζει
και πάλι έξι μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του
δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγραφή διακόπτεται εκ νέου εφόσον
κάποιος διάδικος επισπεύσει την πρόοδο της δίκης. 3. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται
και στις εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.»
Κατ’ άρθρ. 258 ΑΚ ότι «Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα
ή έχουν περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν
επίτροπο ή δικαστικό συμπαραστάτη, η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν
περάσουν έξι μήνες αφότου έγιναν απεριορίστως ικανά ή απέκτησαν επίτροπο ή
δικαστικό συμπαραστάτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εφόσον ο ανίκανος ή ο
περιορισμένα ικανός έχει την ικανότητα να παραστεί στο δικαστήριο.»
Κατ’ άρθρ. 260 ΑΚ «Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την
αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο.»

Επί του 3ου ερωτήματος
Στο άρθρο 102 του προϊσχύσαντος ν. 2362/1995, είχε προβλεφθεί ότι, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ., μεταξύ άλλων, και η είσπραξη
των εσόδων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α.. Περαιτέρω, από την 1.1.2015, έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του
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ν. 4270/2014, και, με το άρθρο 177 παρ. 1 του νόμου αυτού, καταργήθηκε μεν και η
προαναφερόμενη διάταξη του ν. 2362/1995 αλλά επαναλήφθηκε η δυνατότητα
αναθέσεως στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, μεταξύ
άλλων, και της εισπράξεως των εσόδων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα
οποία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και τα έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α.
(άρθρο 98), ενώ, με τη διάταξη του άρθρου 177 παρ. 2 του ίδιου νόμου,
προβλέφθηκε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι, ήδη, εκδοθείσες αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, με βάση τις οποίες είχε, ήδη, ανατεθεί η είσπραξη των
εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α. στις Δ.Ο.Υ. Η κατά τα προαναφερόμενα ανάθεση της εισπράξεως
των απαιτήσεων των Δ.Ε.Υ.Α., ως νομικών προσώπων διεπόμενων από το ιδιωτικό
δίκαιο, στις Δ.Ο.Υ., δεν μετατρέπει τα εισπραττόμενα από τις Δ.Ο.Υ. ποσά σε δημόσια
έσοδα, αφού η είσπραξη γίνεται για λογαριασμό των Δ.Ε.Υ.Α. και όχι για λογαριασμό
του Ελληνικού Δημοσίου (πρβλ. ΔΕφΘεσ 821/2006, ΔΕφΚομ 33/2016), ενώ η
παρεμβολή της διοικητικής βεβαιωτικής διαδικασίας δεν μεταβάλλει τη φύση των
βεβαιούμενων απαιτήσεων από ιδιωτικές σε δημόσιες (πρβλ. ΟλΝΣΚ 398/2013). Μετά
την έκδοση αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας ανατίθεται
η είσπραξη των εσόδων Δ.Ε.Υ.Α. στις Δ.Ο.Υ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
(άρθρο 91 παρ. 1), χωρίς να απαιτείται η τήρηση κάποιας ειδικής (διοικητικής)
διαδικασίας προσδιορισμού των απαιτήσεων αλλά αρκεί ο υπολογισμός τους από τις
ίδιες τις Δ.Ε.Υ.Α. (πρβλ. ΣτΕ 2758/2013), μέσω της εκδόσεως λογαριασμού ή
αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου παροχής υπηρεσιών ή προσδιορισμού δαπανών, τα
οποία υποκαθιστούν τον προβλεπόμενο, στον Κ.Ε.Δ.Ε., νόμιμο τίτλο, ενώ ακολουθεί
σχετική καταχώρηση της απαιτήσεως-νομίμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων
απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης (εν στενή έννοια βεβαίωση), είτε κατόπιν
αποστολής στις Δ.Ο.Υ. χρηματικού καταλόγου από τις Δ.Ε.Υ.Α. είτε κατόπιν
περιελεύσεως, με οποιονδήποτε τρόπο, στις Δ.Ο.Υ. μόνο του λογαριασμού ή του
οικείου φορολογικού στοιχείου (άρθρα 1 και 2 παρ. 2 και 3 του ΚΕΔΕ).
Υπό την συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων του ν. 1069/1980 αλλά και του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για την είσπραξη των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α., δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διοικητικής εκτελέσεως (Κ.Ε.Δ.Ε.), ούτε, σχετικώς,
υπάρχει δυνατότητα διενέργειας διοικητικής εκτελέσεως, κατά το άρθρο 167 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται για την είσπραξη των εσόδων
των Ο.Τ.Α., αλλά εφαρμοστέες τυγχάνουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ. Σε περίπτωση,
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όμως, αναθέσεως της εισπράξεως των εσόδων Δ.Ε.Υ.Α. στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής
αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., και,
κατά συνέπεια, οι σχετικές απαιτήσεις τους βεβαιώνονται ταμειακώς (εν στενή έννοια)
στις Δ.Ο.Υ., χωρίς την τήρηση κάποιας ειδικής (διοικητικής) διαδικασίας προσδιορισμού
των απαιτήσεών τους αλλά με μόνο τον υπολογισμό τους από τις ίδιες τις Δ.Ε.Υ.Α..

Επί του 4ου ερωτήματος
Όπως εξετέθη ανωτέρω, υπό την συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων του ν.
1069/1980 αλλά και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για την είσπραξη των εσόδων
των Δ.Ε.Υ.Α., δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διοικητικής εκτελέσεως (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ούτε, σχετικώς, υπάρχει δυνατότητα διενέργειας διοικητικής εκτελέσεως, κατά το
άρθρο 167 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο εφαρμόζεται για την είσπραξη
των εσόδων των Ο.Τ.Α., αλλά εφαρμοστέες τυγχάνουν οι διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, και ειδικότερα οι διατάξεις περί Αναγκαστικής Εκτέλεσης
(άρθρα 904 επ. ΚΠολΔ, κατάσχεση ακίνητης και κινητής περιουσίας εις χείρας του
οφειλέτη, η κατάσχεση εις χείρας τρίτων και η προσωπική κράτηση).
Οι διατάξεις διοικητικής εκτέλεσης του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
ενεργοποιούνται μόνο εφόσον με ΥΑ έχει ανατεθεί η είσπραξη των απαιτήσεων των
Δ.Ε.Υ.Α. στις κατά τόπο αρμόδιες ΔΟΥ (παρ. 1 και 3 άρθρ. 91 ΝΔ 356/2974).

Αθήνα, 27-01-2021
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης
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