ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
Σχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.ΥΑ. 2769/9-9-2021 εηέζε απφ ηελ
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε Γεκνηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξψηεκα:
«Προθύπηεη σποτρέωζε ηες Γ.Δ.Υ.Α. δεκηοσργίας θοηλωληθού ηηκοιογίοσ κε
βάζε θαη ηελ εθδοζείζα ΚΥΑ ποσ δεκοζηεύηεθε ζηο ΦΔΚ 3359/ΤΔΥΦΟΣ Β/287-21 θαη ε οποία ορίδεη ηης εσπαζείς θοηλωληθές οκάδες;»
Ζ απάληεζε πνπ πξνζήθεη θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ε αθφινπζε:

***
Ι. Εθαρμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Καη’ αρζρ. 25 ηοσ ηδρσηηθού λόκοσ ηωλ Γ.Δ.Υ.Α. (λ. 1069/1980) θαζνξίδεηαη ε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ Γ.Δ.Υ.Α. Ζ παράγραθος 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ γελλά
δπλαηφηεηα θαη φρη ππνρξέσζε γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α. αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε εηδηθψλ
ηηκνινγίσλ γηα ηηο εππαζείο νκάδεο. Γίλεη, ινηπφλ, ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε Γ.Δ.Υ.Α.
λα πξνβεί (δπλεηηθά) ζηελ έθδνζε θνηλσληθψλ ηηκνινγίσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο
εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη βάζεη ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 25 νξίδεη φηη « 1.
Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ εγθξίλεηαη από ην νηθείν δεκνηηθό
ζπκβνύιην, θαζνξίδνληαη ρσξηζηά ηηκνιόγηα γηα ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο θαη
1

απνρέηεπζεο. Με ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη
ηα ηηκνιόγηα γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, εηδηθά ηέιε, πάγηεο ρξεώζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο
ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη θάζε ηηκνιόγην γηα ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν
πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Δ.Ε.Υ.Α.. 2. Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ εγθξίλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ νηθείνπ
Δήκνπ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθά ηηκνιόγηα γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο
θαηαλαισηώλ ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, εηδηθώλ ηειώλ, παγίσλ γηα
θάιπςε ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη θάζε ηηκνιόγην ηνπ νπνίνπ ην
αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Δ.Ε.Υ.Α. γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ
δήκσλ ή ΔΕ ή ΤΕ απηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε, νη νπνίνη εμππεξεηνύληαη κε
δίθηπν αλεμάξηεην από ην εληαίν δίθηπν ηεο επηρείξεζεο. 3. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζεζπίδεη εηδηθό ηηκνιόγην γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ησλ
θαηαλαισηώλ, κε βάζε εληαία θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Η απόθαζε απηή εγθξίλεηαη
από ην νηθείν δεκνηηθό ζπκβνύιην. 4. Τα έζνδα από ηέιε ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, από ηα εηδηθά ηέιε, ηα πάγηα γηα θάιπςε ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο
ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη θάζε ηηκνιόγην πνπ αθνξά ζε αληηθείκελν πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαιύπηνπλ ηηο αλαγθαίεο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ην θόζηνο επελδύζεσλ, ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο θαη ην θόζηνο
αλάθηεζεο ππεξεζηώλ ύδαηνο θαη λα είλαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 3199/2003 (Α` 24), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 51/2007 (Α` 54), ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ
ηνπ λ. 4117/2013 (Α` 29) θαη ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Υδάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνύο θαλόλεο θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ
ππεξεζηώλ ύδαηνο. 5. Τα έζνδα από ηα ηέιε επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο
ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ζύκθσλα κε ην ζθνπό ηεο
επηρείξεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηεο δεθαεηίαο όπσο αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λόκνπ
απηνύ. Τν πνζνζηό θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ
εγθξίλεηαη από ην νηθείν δεκνηηθό ζπκβνύιην. 6. Η ηηκνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο
επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηε κειέηε θόζηνπο-νθέινπο ηεο επηρείξεζεο
ηνπ εδαθίνπ ε` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5.».
Δπηπιένλ κε ηε δηάηαμε ηνπ άρζροσ 26 ηοσ λ. 1069/1980 πξνβιέπεηαη ε
«δηαθνξνπνίεζε ηειψλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο
Γ.Δ.Υ.Α. θαη έγθξηζή ηεο απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο
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εηδηθψλ θνηλσληθψλ ηηκνινγίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εππαζείο νκάδεο. Δηδηθφηεξα φηη «
1.Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη από ην νηθείν δεκνηηθό
ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί: α. λα θαζνξίδεηαη εηδηθό ηηκνιόγην ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή ζπλνηθηζκώλ απηώλ πνπ
κεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε νη νπνίνη εμππεξεηνύληαη κε δηθό ηνπο δίθηπν αλεμάξηεην απ’
ην εληαίν δίθηπν ηεο επηρείξεζεο θαη β. λα ζεζπίδνληαη δηαθνξεηηθά ηηκνιόγηα θαηά
πεξηνρέο αλάινγα κε ηα εθηεινύκελα έξγα ή κε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο.»
Αθνινχζσο, δεκνζηεχηεθε Κ.Υ.Α. κε ζέκα «Τροποποίεζε ηωλ όρωλ θαη ηωλ
προϋποζέζεωλ εθαρκογής ηοσ προγράκκαηος Διάτηζηο Δγγσεκέλο Δηζόδεκα»
(ΦΔΚ/Β/3359), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη δηθαηνχρνη, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία
έληαμεο ζην πξφγξακκα ηνπ Διαρίζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο.
Τν Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα (εθεμήο πξφγξακκα) είλαη πξνλνταθφ πξφγξακκα
πνπ ζπλδπάδεη ηξεηο (3) ππιψλεο είλαη 1) Ειζοδημαηική ενίζτσζη: ην ρξεκαηηθφ
πνζφ ελίζρπζεο ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, 2)
Σσμπληρωμαηικές κοινωνικές σπηρεζίες, παροτές και αγαθά: δηαζχλδεζε ησλ
κειψλ ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο έθαζηνπ
πξνγξάκκαηνο, κε: - Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αλαζθαιίζησλ. Παξαπνκπή θαη έληαμε ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη
ππνζηήξημεο. - Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαη θνηλσληθέο δνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο θηψρεηαο. - Έληαμε ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο
άπνξνπο. - Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. - Κοηλωληθό
ηηκοιόγηο παρότωλ ύδρεσζες. - Κοηλωληθό ηηκοιόγηο Γήκωλ θαη Γεκοηηθώλ
Δπητεηρήζεωλ,

3)

Υπηρεζίες

ενεργοποίηζης:

πξνψζεζε

ησλ

κειψλ

ηεο

σθεινχκελεο κνλάδαο, εθφζνλ δχλαληαη λα εξγαζηνχλ, ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ,
κεηαμχ άιισλ: - Τελ θάιπςε πξνηεηλφκελεο ζέζεο εξγαζίαο. - Τε ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα

θνηλσθεινχο

εξγαζίαο.

-

Τε

ζπκκεηνρή

ζε

πξνγξάκκαηα

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. - Τε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. - Τελ έληαμε ή ηελ επηζηξνθή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
θαη ηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο.
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ΙΙ. Επί ηοσ ερωηήμαηος
Καηαξρήλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 λ. 1069/1980 θαζηδξχεηαη δπλαηφηεηα θαη φρη
ππνρξέσζε ηεο Δπηρείξεζεο σο παξφρνπ χδξεπζεο γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθψλθνηλσληθψλ ηηκνινγίσλ γηα εππαζείο νκάδεο.
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε ΚΥΑ πξνθεηκέλνπ έλα πξφζσπν - δηθαηνχρνο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο – ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., λα ππαρζεί ζην
θνηλσληθφ ηηκνιφγην απηήο, πξνυπνηίζεηαη επιφγσο φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαηηνχκελεο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. θαη ηνπ νηθείνπ Γήκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ
εηδηθνχ- θνηλσληθνχ ηηκνινγίνπ.
Από ηο λεόηερο ζεζκηθό πιαίζηο, θαη ηο Πρόγρακκα ηοσ Διατίζηοσ Δγγσεκέλοσ
Δηζοδήκαηος, πσιώλας ηοσ οποίοσ είλαη θαη ηο θοηλωληθό ηηκοιόγηο παρότωλ
ύδρεσζες,

θαηά

ηε

γλώκε

κας

θαη

ηε

δσλαηόηεηα

εθαρκογής

ηοσ

Προγράκκαηος, οθείιεη ε Γ.Δ.Υ.Α. λα προβεί ζηης απαηηούκελες θαη’ άρζρ. 25
λ/.1069/1980 δηαδηθαζίες γηα ηελ έγθρηζε εηδηθού-θοηλωληθού ηηκοιογίοσ ζηο
οποίο ζα εληάζζοληαη ηοσιάτηζηολ οη δηθαηούτοη ηοσ Προγράκκαηος.

Αζήλα, 04/10/2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Π. Επγνχξεο
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