ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(απ. ππωη. ειζ. ηηρ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. : 2840/16-3-2022)
Δηέζε από ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ην θάησζη εξώηεκα
γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Εάλ γηα ηελ παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ απφ ηέιε πξνο ηηο Δ.Ε.Υ.Α. εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Εηζπξάμεσο Δεκνζίσλ Εζφδσλ (Ν.Δ. 356/1974) ή εθείλεο
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ ΚΠνιΔ;».
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Η ςπ’ απ. 4/2018 Γνωμοδόηηζη ηος Ν.Σ.Κ.
Τν δήηεκα ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαγξαθή νθεηιώλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α.
ηέζεθε ζην Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο κε ην ππ’ αξ. 33044/20.12.2016 έγγξαθν
ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ - Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ θαη
Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο- Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Τκήκα
Δζόδσλ, ην νπνίν εμέδσζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο ππ’ αξ. 4/2018 Γλσκνδόηεζε ηνπ Δ’
Τκήκαηνο.
Με ηελ Γλσκνδόηεζε ην ΝΣΚ έθξηλε όηη «.... Καηά ηε γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο,
...(ςήθνη 7) ...., γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. απφ ηέιε
ππεξεζηψλ πδξεχζεσο, απνρεηεχζεσο, εηδηθά θαη πάγηα ηέιε θαζψο ελ γέλεη
ρξεψζεηο - ηηκνινγήζεηο ππεξεζηψλ Δ.Ε.Υ.Α., δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ην λφκν ε
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παξεκβνιή ηεο δηνηθεηηθήο βεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ εγγξαθήο ησλ
ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ζε ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ελ ζηελή έλλνηα βεβαίσζή
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηνλ Κ.Ε.Δ.Ε.. Αληίζεηα, πέξαλ ηνπ φηη νη Δ.Ε.Υ.Α.
δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, έρεη πεξηιεθζεί ζην λφκν
πξφβιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, κε θαλνληζκνχο, νη νπνίνη εθδίδνληαη απφ ην
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ειέγρνληαη απφ ην νηθείν Δεκνηηθφ Σπκβνχιην,
ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε ησλ Δ.Ε.Υ.Α., σο επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα
κε ηηο γεληθήο παξαδνρήο ινγηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο (άξζξν 21 παξ. 1), ε
πξφβιεςε δε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία νπνηνζδήπνηε ξπζκίζεσο πεξί
δπλαηφηεηαο ελεξγνπνηήζεσο, κέζσ ησλ θαλνληζκψλ, ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, παξαπέκπεη ζε θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ θαη
εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ Δ.Ε.Υ.Α. θαηά ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ θαη φρη κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο βεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ Κ.Ε.Δ.Ε..
Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 167 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβιέπεηαη όηη γηα
ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Δήκσλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε.. Η
πξναλαθεξφκελε, φκσο, δηάηαμε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, δελ δχλαηαη
λα απνηειέζεη έξεηζκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο δηνηθεηηθήο
εθηειέζεσο, θαηά ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., αθνχ, φπσο έρεη
ήδε αλαθεξζεί (βι. αλση. ππφ 10 θαη 11), νη Δ.Ε.Υ.Α., απνηεινχλ ίδηα λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ο.Τ.Α., ώζηε
λα ηύρνπλ εθαξκνγήο, σο πξνο απηέο, νη δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ
Δήκσλ. Σην άξζξν 276 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, έρεη πξνβιεθζεί, επίζεο,
όηη, γηα ηηο Δ.Ε.Υ.Α., εθαξκόδνληαη ηα δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά πξνλόκηα
ηνπ Δεκνζίνπ. Η έιιεηςε, όκσο, εηδηθήο λνκνζεηηθήο πξνβιέςεσο, ζηνλ λ. 1069/1980
αιιά θαη ζηνλ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πεξί εθαξκνγήο ή πεξί δπλαηόηεηαο
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, επάγεηαη όηη
δελ θαηαιείπεηαη δπλαηόηεηα εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε., αθνύ νη δηαηάμεηο απηέο απνηεινύλ εηδηθό θαη εμαηξεηηθό δίθαην
θαη δελ ξπζκίδνπλ θάζε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο αιιά κόλν όζεο
επηζπεύδνληαη από ην Δεκόζην ή αιιά λνκηθά πξόζσπα, ππέξ ησλ νπνίσλ έρεη
πξνβιεθζεί όηη εθαξκόδεηαη ν Κ.Ε.Δ.Ε., ε γεληθή δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 276 ηνπ
Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηηο Δ.Ε.Υ.Α. εθαξκόδνληαη
όια ηα πξνλόκηα ηνπ Δεκνζίνπ (δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά), δελ
πεξηιακβάλεη θαη ηε δπλαηόηεηα εηζπξάμεσο ησλ απαηηήζεώλ ηνπο θαηά ην ζύζηεκα ηνπ
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Κ.Ε.Δ.Ε. (πξβι. ΕθΑζ 3805/1987,1. Μπξίληα, Δηνηθεηηθή Εθηέιεζε 1987, Τόκνο Α παξ.
20, ζει. 50). Με ηε δηάηαμε, επίζεο, ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ λ. 1069/1980 έρεη
πξνβιεθζεί κελ όηη κέρξη ηεο ζπληάμεσο ησλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο,
γηα ηηο Δ.Ε.Υ.Α. εθαξκόδνληαη νη θαλνληζκνί ηνπ νηθείνπ Δήκνπ ή Σπλδέζκνπ θαη, ζε
πεξίπησζε κε ππάξμεσο ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ, νη ηζρύνπζεο πεξί Δήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ δηαηάμεηο, πιελ, όκσο, ε έιιεηςε εηδηθήο λνκνζεηηθήο πξνβιέςεσο, πεξί
εθαξκνγήο ή πεξί δπλαηόηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, θαη ε πξναλαθεξζείζα εηδηθόηεηα θαη εμαηξεηηθόηεηα ησλ
ζρεηηθώλ κε ηε δηνηθεηηθή εθηέιεζε δηαηάμεσλ, δελ θαηαιείπεη δπλαηόηεηα εηζπξάμεσο
θαηά ην ζύζηεκα ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε., ζύκθσλα κε όζα ηζρύνπλ γηα ηνπο Δήκνπο, νύηε ζηηο
πεξηπηώζεηο Δ.Ε.Υ.Α., νη νπνίεο ζηεξνύληαη θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο.
Τέινο, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 παξ. 2 θαη 27 παξ.4 ηνπ λ. 1069/1980 έρεη
πεξηιεθζεί ε πξόβιεςε όηη ην εηδηθό ηέινο κειέηεο, θαηαζθεπήο ή επεθηάζεσο έξγσλ
πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο βεβαηώλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ Δ.Ε.Υ.Α. θαη όηη νη δαπάλεο επαλαθνξάο
ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηαζθεπήο
απνρεηεπηηθνύ έξγνπ, βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ
ησλ Δ.Ε.Υ.Α.. Η αλαθνξά ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζηνλ όξν «βεβαηώλνληαη», εθ`
όζνλ, θαηά ηα ινηπά, γίλεηαη παξαπνκπή ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο
θαη ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., δελ εηζάγεη,
θαηά

παξέθθιηζε,

δπλαηόηεηα

ελεξγνπνηήζεσο

ηεο

δηνηθεηηθήο

βεβαησηηθήο

δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε., γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
κόλν απαηηήζεσλ, αθνύ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρεηξίζεσο θαη νη δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., δελ
πξνβιέπνπλ δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο. Επνκέλσο, ππφ ην
πιέγκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/1980 αιιά θαη ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., δελ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο πεξί δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο (Κ.Ε.Δ.Ε.), νχηε, ζρεηηθψο, ππάξρεη
δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, θαηά ην άξζξν 167 ηνπ Κψδηθα
Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ
Ο.Τ.Α., αιιά εθαξκνζηέεο ηπγράλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΔ... Σην άξζξν 102 ηνπ
πξντζρχζαληνο λ. 2362/1995, είρε πξνβιεθζεί φηη, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, δχλαηαη λα αλαηεζεί ζηηο Δ.Ο.Υ., κεηαμχ άιισλ, θαη ε είζπξαμε ησλ
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εζφδσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
έζνδα ησλ Δ.Ε.Υ.Α.. Πεξαηηέξσ, από ηελ 1.1.2015, έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ νη δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4270/2014, θαη, κε ην άξζξν 177 παξ. 1 ηνπ λόκνπ απηνύ, θαηαξγήζεθε κελ θαη ε
πξναλαθεξόκελε δηάηαμε ηνπ λ. 2362/1995 αιιά επαλαιήθζεθε ε δπλαηόηεηα
αλαζέζεσο ζηηο Δ.Ο.Υ., θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κεηαμύ
άιισλ, θαη ηεο εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, θαη ηα έζνδα ησλ Δ.Ε.Υ.Α.
(άξζξν 98), ελώ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, πξνβιέθζεθε
όηη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη, ήδε, εθδνζείζεο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ, κε βάζε ηηο νπνίεο είρε, ήδε, αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ
Δ.Ε.Υ.Α. ζηηο Δ.Ο.Υ.. Η θαηά ηα πξναλαθεξφκελα αλάζεζε ηεο εηζπξάμεσο ησλ
απαηηήζεσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., σο λνκηθψλ πξνζψπσλ δηεπφκελσλ απφ ην ηδησηηθφ
δίθαην, ζηηο Δ.Ο.Υ., δελ κεηαηξέπεη ηα εηζπξαηηφκελα απφ ηηο Δ.Ο.Υ. πνζά ζε
δεκφζηα έζνδα, αθνχ ε είζπξαμε γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. θαη φρη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ (πξβι. ΔΕθΘεζ 821/2006, ΔΕθΚνκ 33/2016),
ελψ ε παξεκβνιή ηεο δηνηθεηηθήο βεβαησηηθήο δηαδηθαζίαο δελ κεηαβάιιεη ηε
θχζε ησλ βεβαηνχκελσλ απαηηήζεσλ απφ ηδησηηθέο ζε δεκφζηεο (πξβι. ΟιΝΣΚ
398/2013). Μεηά ηελ έθδνζε απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, δπλάκεη ηεο
νπνίαο αλαηίζεηαη ε είζπξαμε ησλ εζόδσλ Δ.Ε.Υ.Α. ζηηο Δ.Ο.Υ., εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε. (άξζξν 91 παξ. 1), ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε θάπνηαο
εηδηθήο (δηνηθεηηθήο) δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ απαηηήζεσλ αιιά αξθεί ν
ππνινγηζκόο ηνπο από ηηο ίδηεο ηηο Δ.Ε.Υ.Α. (πξβι. ΣηΕ 2758/2013), κέζσ ηεο εθδόζεσο
ινγαξηαζκνύ

ή

αληίζηνηρνπ

θνξνινγηθνύ

ζηνηρείνπ

παξνρήο

ππεξεζηώλ

ή

πξνζδηνξηζκνύ δαπαλώλ, ηα νπνία ππνθαζηζηνύλ ηνλ πξνβιεπόκελν, ζηνλ Κ.Ε.Δ.Ε.,
λόκηκν ηίηιν, ελώ αθνινπζεί ζρεηηθή θαηαρώξεζε ηεο απαηηήζεσο-λνκίκνπ ηίηινπ ζηα
βηβιία εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο (ελ ζηελή έλλνηα
βεβαίσζε), είηε θαηόπηλ απνζηνιήο ζηηο Δ.Ο.Υ. ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ από ηηο Δ.Ε.Υ.Α.
είηε θαηόπηλ πεξηειεύζεσο, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζηηο Δ.Ο.Υ. κόλν ηνπ ινγαξηαζκνύ
ή ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ (άξζξα 1 θαη 2 παξ. 2 θαη 3 ηνπ ΚΕΔΕ)... Υπφ ην
πιέγκα, επνκέλσο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/1980 αιιά θαη ηνπ Κψδηθα Δήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., δελ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο πεξί δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο (Κ.Ε.Δ.Ε.), νύηε, ζρεηηθώο, ππάξρεη
δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, θαηά ην άξζξν 167 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ, ην νπνίν εθαξκόδεηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Ο.Τ.Α., αιιά
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εθαξκνζηέεο ηπγράλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΔ. Σε πεξίπησζε, φκσο, αλαζέζεσο
ηεο εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ Δ.Ε.Υ.Α. ζηηο Δ.Ο.Υ., θαηφπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο
ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε., θαη, θαηά
ζπλέπεηα, νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπο βεβαηψλνληαη ηακεηαθψο (ελ ζηελή έλλνηα)
ζηηο Δ.Ο.Υ., ρσξίο ηελ ηήξεζε θάπνηαο εηδηθήο (δηνηθεηηθήο) δηαδηθαζίαο
πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεψλ ηνπο αιιά κε κφλν ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο απφ ηηο
ίδηεο ηηο Δ.Ε.Υ.Α... .Με βάζε ηα αλσηέξσ εθηηζέκελα, νη απαηηήζεηο ησλ Δ.Ε.Υ.Α. δελ
δηέπνληαη, φζνλ αθνξά ηπρφλ απνζβεζηηθή πξνζεζκία ή παξαγξαθή ηνπο, απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 6 ηνπ α.λ. 344/1968, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη
γηα ηα έζνδα ησλ Ο.Τ.Α., αιιά ππάγνληαη ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή ησλ άξζξσλ
250, 251 θαη 253 ηνπ ΑΚ, ε νπνία άξρεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, εληφο
ηνπ νπνίνπ γελλήζεθε ε αμίσζε θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηεο. Σε
φζεο δε πεξηπηψζεηο νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο βεβαηψλνληαη ελ ζηελή έλλνηα ζηηο
Δ.Ο.Υ., θαηφπηλ εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δπλάκεη ηεο
νπνίαο αλαηίζεηαη ζηηο ΔΌ.Υ. ε είζπξαμε ησλ εζφδσλ Δ.Ε.Υ.Α., απηέο ππάγνληαη
ζηελ εηθνζαεηή παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 136 παξ. 3 ηνπ λ. 4270/2014, ε νπνία
άξρεηαη απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ελ ζηελή έλλνηα βεβαίσζε
ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο ελ ζηελή έλλνηα
βεβαηψζεσο ζηηο Δ.Ο.Υ., δελ έρεη, ήδε, ζπκπιεξσζεί ε πεληαεηήο παξαγξαθή ηνπ
ΑΚ, ιακβαλνκέλεο ππ` φςηλ θαη ηεο ηπρφλ δηαθνπήο ή αλαζηνιήο ηεο...».
Με ην ζθεπηηθό απηό ην αξκόδην Τκήκα ηνπ ΝΣΚ γλσκνδόηεζε επί ηεο δηαδηθαζίαο
είζπξαμεο ησλ ηειώλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α., θαη επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο παξαγξαθήο, όηη (ζθ.
25 α θαη γ):
-

Υπό ην πιέγκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1069/1980 θαη ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.), δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί
δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο (Κ.Δ.Γ.Δ.) νύηε, ζρεηηθώο, ππάξρεη δπλαηόηεηα
δηελέξγεηαο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, θαηά ην άξζξν 167 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ, ην νπνίν εθαξκόδεηαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ησλ
Ο.Τ.Α., αιιά εθαξκνζηέεο ηπγράλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ. Σε πεξίπησζε,
όκσο, αλαζέζεσο ηεο εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ Γ.Δ.Υ.Α. ζηηο Γ.Ο.Υ., θαηόπηλ
ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπο βεβαηώλνληαη
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ηακεηαθώο (ελ ζηελή έλλνηα) ζηηο Γ.Ο.Υ., ρσξίο ηελ ηήξεζε θάπνηαο εηδηθήο
(δηνηθεηηθήο) δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ απαηηήζεώλ ηνπο αιιά κε κόλν
ηνλ ππνινγηζκό ηνπο από ηηο ίδηεο ηηο Γ.Δ.Υ.Α..
-

Οη απαηηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(Γ.Δ.Υ.Α.) δελ δηέπνληαη, όζνλ αθνξά ηπρόλ απνζβεζηηθή πξνζεζκία ή ηελ
παξαγξαθή ηνπο, από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 6 ηνπ α.λ.
344/1968, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη γηα ηα έζνδα ησλ Ο.Τ.Α., αιιά ππάγνληαη
ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή ησλ άξζξσλ 250, 251 θαη 253 ηνπ ΑΚ, ε νπνία
άξρεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθαλ νη
αμηώζεηο θαη ήηαλ δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηνπο. Σε όζεο δε πεξηπηώζεηο
νη ελ ιόγσ απαηηήζεηο βεβαηώλνληαη ελ ζηελή έλλνηα ζηηο Γ.Ο.Υ., θαηόπηλ
εθδόζεσο απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, δπλάκεη ηεο νπνίαο
αλαηίζεηαη ζηηο Γ.Ο.Υ. ε είζπξαμε ησλ εζόδσλ Γ.Δ.Υ.Α., απηέο ππάγνληαη
ζηελ εηθνζαεηή παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 136 παξ. 3 ηνπ λ. 4270/2014, ε νπνία
άξρεηαη από ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ελ ζηελή έλλνηα
βεβαίσζε ηνπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη, θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηαο ηεο ελ
ζηελή έλλνηα βεβαηώζεσο ζηηο Γ.Ο.Υ., δελ έρεη, ήδε, ζπκπιεξσζεί ε
πεληαεηήο παξαγξαθή ηνπ ΑΚ, ιακβαλνκέλεο ππ` όςηλ θαη ηεο ηπρόλ
δηαθνπήο ή αλαζηνιήο ηεο.

ΙΙ. Εκηελεζηόηηηα γνωμοδοηήζεων ηος ΝΣΚ
Σύκθσλα κε ηνλ πξνγελέζηεξν ν. 3086/2002 «Οπγανιζμόρ Νομικού Σςμβοςλίος
ηος Κπάηοςρ και καηάζηαζη ηων Λειηοςπγών και ηων Υπαλλήλων ηος» νξηδόηαλ
ζην άξζξν 7 παξ. 4. όηη «4. Οη γλσκνδνηήζεηο δελ δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα ππέξ
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πξηλ από ηελ απνδνρή ηνπο κε επηζεκεησκαηηθή πξάμε από ηνλ
Πξόεδξν ηεο Βνπιήο, ηνλ αξκόδην Υπνπξγό, ή ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή άιιν θαηά λόκν αξκόδην όξγαλν απηνύ ή
Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. Μεηά
ηελ απνδνρή ηνπο νη γλσκνδνηήζεηο απνηεινχλ πξάμεηο, πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο
γηα ηε Δηνίθεζε ήην Ννκηθφ Πξφζσπν ή ηελ Αλεμάξηεηε Δηνηθεηηθή Αξρή.».
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Ήδε ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα ν. 4831/2021

«Οπγανιζμόρ ηος Νομικού

Σςμβοςλίος ηος Κπάηοςρ (ΝΣΚ) και καηάζηαζη ηων λειηοςπγών και ηων
ςπαλλήλων ηος και άλλερ διαηάξειρ» (Α’ 170) ζην άπθπο 9 «Γνωμοδοηική
απμοδιόηηηα ΝΣΚ» νξίδεηαη όηη «1. Τν Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, κε ηα
αξκόδηα όξγαλά ηνπ, γλσκνδνηεί ζύκθσλα κε ηηο πεξ. α` θαη β` ηεο παξ. 4 ησλ
άξζξσλ 7, 8, 9, 20 θαη ηελ πεξ. δ` ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21, ζε εξσηήκαηα: α) ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, β) ηεο Γηνίθεζεο, πνπ
ππνγξάθνληαη από Υπνπξγό, Αλαπιεξσηή Υπνπξγό, Υθππνπξγό, θαζώο επίζεο θαη
από Γεληθό, Δηδηθό ή Υπεξεζηαθό Γξακκαηέα, εθόζνλ νη ηειεπηαίνη είλαη εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνύην θαη κόλν γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, γ) ησλ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, ησλ νπνίσλ ε λνκηθή ππνζηήξημε αλήθεη ζην
ΝΣΚ, πνπ ππνγξάθνληαη από ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην όξγαλν δηνίθεζήο ηνπο,
εθόζνλ αθνξνύλ ζε δεηήκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, ελώ εξσηήκαηά ηνπο, κε
γεληθόηεξε ζεκαζία ππνγξάθνληαη κόλν από ηνλ αξκόδην Υπνπξγό, δ) ησλ
Σπληνληζηώλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα απεπζύλνπλ, γηα
ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, ηνπηθνύ κόλν ελδηαθέξνληνο, εξσηήκαηα ζηηο
ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ΝΣΚ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ έδξα ηνπο. Εεηήκαηα
γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηίζεληαη ππόςε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ, ην νπνίν, αλ
ην θξίλεη αλαγθαίν, δηαηππώλεη ζρεηηθό εξώηεκα, θαη ε) ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ησλ
νπνίσλ ε λνκηθή ππνζηήξημε δελ αλήθεη ζην ΝΣΚ, εθόζνλ ηα εξσηήκαηα απηά
ππνβάιινληαη από ηνλ επνπηεύνληα Υπνπξγό θαη αθνξνύλ ζε ζέκαηα άζθεζεο
ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ ζην λνκηθό πξόζσπν ή είλαη γεληθόηεξεο ζεκαζίαο.».
Πεξαηηέξσ ζην άπθπο 9 παπ. 6 όηη «6. Ζ γλσκνδόηεζε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο,
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2, δηαβηβάδεηαη ζην αξκόδην γηα ηελ απνδνρή ηεο όξγαλν. Ζ
απνδνρή ή κε ηεο γλσκνδόηεζεο δηαηππώλεηαη ξεηά ζην ζώκα ηνπ αληηηύπνπ ηεο, κε
επηζεκεησκαηηθή πξάμε, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία θαη ππνγξαθή. Τν αξκόδην πξνο
απνδνρή όξγαλν επηζηξέθεη ζην Γξαθείν ΝΣΚ πνπ ρεηξίζηεθε ην εξώηεκα ηε
γλσκνδόηεζε κε ηελ παξαπάλσ επηζεκεησκαηηθή πξάμε. Μεηά ηελ απνδνρή ηεο, ε
γλσκνδφηεζε απνηειεί πξάμε δεζκεπηηθή γηα ηε Δηνίθεζε, ην Ν.Π.Δ.Δ. ή ηελ
Αλεμάξηεηε Αξρή θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν.».
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ΙΙΙ. Επί ηος επωηήμαηορ
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην δήηεκα ηεο αθνινπζνύκελεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο
ηειώλ ησλ Γ.Δ.Υ.Α., θαη ηεο παξαγξαθήο απηώλ, θαηόπηλ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ έρεη απαληεζεί κε ηελ ππ’ αξ. 4/2018 Γλσκνδόηεζε ηνπ
ΝΣΚ. Ζ γλσκνδόηεζε απηή έρεη γίλεη δεθηή από ηνλ Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη κε ην
ππ’ αξ. 50218/21-09-2018 έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΔΣ. δόζεθε εληνιή

άκεζεο

γλσζηνπνίεζεο ηεο Γλσκνδόηεζεο ζηηο Γ.Δ.Υ.Α., γηα νκνηόκνξθε εθαξκνγή. Δλόςεη
ηνπ όηη από ηελ απνδνρή ηεο Γλσκνδόηεζεο ηνπ ΝΣΚ κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη
ππάξμεη αληίζεηε γλσκνδόηεζε, ή κεηαβνιή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζηα ζρεηηθά
δεηήκαηα, ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξ. 4/2018 είλαη δεζκεπηηθό γηα ηηο Γ.Δ.Υ.Α.

Αζήλα, 23-3-2022
Οη γλσκνδνηνύληεο δηθεγόξνη
Πάλνο Επγνύξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε

8

