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Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr

Λάξηζα 24-5- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 399–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με απόθαζη ηοσ

Γιοικηηικού ηης Σσμβοσλίοσ ποσ αθορά ηην εθαρμογή μειφμένοσ
ηιμολογίοσ ζε ειδικές ομάδες πληθσζμού.
Στεη. : Το με αριθμό πρφη. 375/31-3-2009 έγγραθο ηης Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1069/1980, όπσο νη § 1 θαη 3
αληηθαηαζηάζεθαλ από ηελ § 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2307/1995, θαζώο
θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Επηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από ηελ § 12 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ν. 2307/1995, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο :
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Άρθρον 25 - Τιμολόγια.
1. Με απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ εγθξίλεηαη από ην νηθείν
δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην θαζνξίδνληαη ρωξηζηά ηηκνιόγηα γηα ηελ ππεξεζία
πδξεύζεωο θαη απνρεηεύζεωο".
2. Σα εθ ηωλ ηειώλ ηωλ ππεξεζηώλ πδξεύζεωο θαη απνρεηεύζεωο έζνδα δένλ
ππνρξεωηηθώο λα θαιύπηνπλ ηαο αλαγθαίαο δαπάλαο πξνζωπηθνύ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληεξήζεωο ηωλ δηθηύωλ, απνζβέζεηο παγίωλ εγθαηαζηάζεωλ θαη ηνθνρξεώιπζηωλ
ζπλαθζέληωλ δαλείωλ.
3. Σα έζνδα από ηα ηέιε επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο ηεο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγωλ ζύκθωλα κε ην ζθνπό ηεο
επηρείξεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηεο δεθαεηίαο, όπωο αλαγξάθεηαη ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ
λόκνπ απηνύ. Σν πνζνζηό θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ
εγθξίλεηαη από ην νηθείν δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην".
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ παξ.5 άξζξ.10 ηνπ παξόληνο λόκνπ, ε νπνία
πξνζηέζεθε
κε ηελ παξ.4 άξζξ.33 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α195/19.10.2004, νξίδεηαη όηη:
"5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1069/1980 εθαξκόδνληαη αλαιόγωο θαη γηα ηα
αληηθείκελα ηεο ηειεζέξκαλζεο, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηωλ άιιωλ δξαζηεξηνηήηωλ,
ζηηο νπνίεο έρεη δηεπξπλζεί ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/1980."

Άρθρο 26 - Διαυοροποίηση τελών.
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
ηωλ δήκωλ ή θνηλνηήηωλ ή ζπλνηθηζκώλ απηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε νη νπνίνη
εμππεξεηνύληαη κε δηθό ηνπο δίθηπν αλεμάξηεην από ην εληαίν δίθηπν ηεο επηρείξεζεο
θαη
β. λα ζεζπίδνληαη δηαθνξεηηθά ηηκνιόγηα θαηά πεξηνρέο αλάινγα κε ηα
εθηεινύκελα έξγα ή κε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ηεο πεξηνρήο".

2.- Σε § 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2946/2001, (Φ.Ε.Κ. Α΄/224/8-102001), «Τπαίζξηα Δηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρο 18.
4. Με απόθαζε ηωλ Δηνηθεηηθώλ πκβνπιίωλ ηωλ Δ.Ε.Τ.Α. κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη εηδηθό κεηωκέλν ηηκνιόγην ύδξεπζεο γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο.
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Β.- Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Η Δ.Ε.Τ.Α., κε απόθαζή ηεο, εθαξκόδεη κεησκέλν ηηκνιόγην γηα
εηδηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο, πιελ ησλ πνιπηέθλσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη έρνληεο κηθξό εηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, νηθνγέλεηεο
πνπ ζπληεξνύλ άηνκα κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% θ.ι.π.
Ωο εθ ηνύηνπ, εξσηάηαη από ηελ επηρείξεζε, εάλ ε απόθαζε απηή
(50/2008 ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.) είλαη ζύλλνκε;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
α.- Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο (ηΕ
1874/1961,211/1963, 3207/1964, 3208/1964, 351/1969), νη δηαηάμεηο πνπ
επηβάιινπλ θνξνινγία ππό ηελ επξύηαηε έλλνηα ηνπ όξνπ απηνύ, ζηελ
νπνία εκπίπηνπλ θαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, απαγνξεύεηαη λα εξκελεύνληαη
θαηά ηξόπν δηαζηαιηηθό ή λα επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο κε αλαινγηθή
εξκελεία.
Εηδηθόηεξα γηα ηα δεκνηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε ην ηΕ έρεη θξίλεη όηη
είλαη αλεπίηξεπηε απνιύησο ε απαιιαγή ή ε εμαίξεζε από απηά ή ε
κείσζή ηνπο, δηόηη ε κείσζε ζεκαίλεη κεξηθή απαιιαγή, εθηόο αλ νξίδεη
ξεηά ην ζρεηηθό λνκνζέηεκα απαιιαγέο, κεηώζεηο ή εμαηξέζεηο.
β.-

Όζνλ

αθνξά

ηηο

δεκνηηθέο

επηρεηξήζεηο

ύδξεπζεο

θαη

απνρέηεπζεο, όπσο πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 25 θαη 26 ηνπ Ν. 1069/1980, ην ηέινο ύδξεπζεο είλαη
αληαπνδνηηθό, ηα έζνδα από ηα ηέιή ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα θαιύπηνπλ ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ, ηε
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηηο
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απνζβέζεηο πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηνθνρξεσιπζίσλ ησλ δαλείσλ
πνπ έρνπλ ζπλαθζεί, και επομένφς ηο ύυος ηοσ ηέλοσς ύδρεσζης
καθίζηαηαι σποτρεφηικό, όηη επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ
ύςνπο κόλνλ εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ § 3
ηνπ άξζξνπ 25 θαη όηη επηηξέπεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηειώλ, ζύκθσλα
κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1069/1980, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε δηάηαμε απηή, δειαδή θαζνξηζκόο εηδηθνύ ηηκνινγίνπ
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ εμππεξεηνύληαη κε δηθό
ηνπο δίθηπν θαη ζέζπηζε δηαθνξεηηθώλ ηηκνινγίσλ αλάινγα κε ηα
εθηεινύκελα έξγα ή κε ην θόζηνο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηαο
Δ.Ε.Τ.Α..
πλεπώο, από ηε ζαθή δηαηύπσζε ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 ηνπ Ν.
1069/1980, δηαπηζηώλεηαη όηη δελ είλαη επηηξεπηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ
ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ,
πιελ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο, παξά κόλν
επηηξέπεηαη ε ζέζπηζε κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ ύδξεπζεο γηα ηηο πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηεο, όπσο ξεηά πξνβιέπεηαη από ηε § 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.
2946/2001.
γ.- Ωο εθ ηνύηνπ ε κε αξηζκό 50/2008 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζα
πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί, ήηνη λα κελ ηζρύεη ην κεησκέλν ηηκνιόγην
ύδξεπζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξαπάλσ απόθαζε θαη λα ηζρύζεη ζην εμήο ην κεησκέλν ηηκνιόγην
ύδξεπζεο κόλν γηα ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

