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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί του με αριθμ. πρωτ.

ΕΔΕΥΑ ………………….. ερωτήματος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: Η προηγούμενη διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδας (ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΔΕΥΑΕΡ Β΄648/22-5-2000), δεν είχε εκδώσει λογαριασμούς ύδρευσης

για το έτος 2012 (3 τετράμηνα) για το έτος 2013 (3 τετράμηνα) για το

έτος 2014 (3 τετράμηνα) για την Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου του

Δήμου Ερμιονίδας.

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στα υδρόμετρα της περιοχής από τον

υδρονομέα της επιχείρηση και σύμφωνα με την Απόφαση 17/2015 του

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. η νέα διοίκηση αποφάσισε

ομόφωνα τα εξής:

α. Την έκδοση των λογαριασμών της Τοπικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου

ανά έτος, 3 φύλλα (ένα για κάθε έτος), με επιμερισμό των κυβικών της

κατανάλωσης με σκοπό την ευκολότερη καταβολή του αντιτίμου για

τους πολίτες.
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β. Οι λογαριασμοί να αποσταλούν σε έναν φάκελο.

γ. Οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στον νέο διακανονισμό των

οφειλών σύμφωνα με την απόφαση 110/2014 του Διοικητικού

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων ερωτάται εάν είναι νόμιμη η

ενσωμάτωση στους λογαριασμούς του τέλους του ά. 11 Ν. 1069/1980;

*****************

Νομοθετικό πλαίσιο

Στη διάταξη του άρθρου 11 του ν.1069/1980 προβλέπεται ότι: «Περί

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

ορίζεται ότι: «1.  Επιβάλλεται  υπέρ  των κατά τας διατάξεις του

παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον  σκοπόν

μελέτης,  κατασκευής  ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και

αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από τής  1ης  Ιανουαρίου  του

επομένου  της συστάσεώς των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος

υπολόγιζόμενον  εις  ποσοστόν  80%  επί  της  αξίας  του

καταναλισκομένου ύδατος, το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν

περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως…»

Κατά το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): «Παρατείνεται  για

μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του

προσθέτου ειδικού τέλους, που προβλέπεται από  την παράγραφο 1 του

άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`)»
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Περαιτέρω, κατά το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ

Α`102/1.5.2002): «Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά

περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους

80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του

άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`)»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3013/2002: «το εν λόγω

τέλος αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο για τις ΔΕΥΑ δεδομένου ότι πολλές

από αυτές για την εκτέλεση έργων έχουν συνάψει δάνεια, τα οποία

οφείλουν να εξοφλήσουν. Εξαιτίας αυτού κρίθηκε αναγκαίο το τέλος να

συνεχίσει να υφίσταται και μετά την πάροδο της δεκαετίας από τη

σύσταση της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτόν έγινε νέα νομοθετική

ρύθμιση: Συγκεκριμένα, με το ά. 43 παρ. 3 ν. 20658/1992-

παρατείνεται για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο

χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους που προβλέπεται στην

παράγραφο 1 του άρθρου 11 ν.1069/1980. Όπως προκύπτει από τα

προαναφερθέντα για τις ΔΕΥΑ που ιδρύθηκαν το 1980 εξέπνευσε και

η δεύτερη δεκαετία επιβολής του τέλους και συνεπώς δεν

νομιμοποιούνται πλέον να το εισπράττουν. Προκειμένου να μη χαθεί

αυτή η σημαντική πηγή εσόδων, τα οποία είναι αναγκαία για την

κατασκευή έργων και επεκτάσεων και την αποπληρωμή δανείων η

Ένωση ΔΕΥΑ εζήτησε και αυτή να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε η

επιβολή του τέλους να παραταθεί εκ νέου.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 790/1986 γνωμοδότηση του

Ν.Σ.Κ. η φύση του ειδικού τέλους νέων κατασκευών είναι αμιγώς

φορολογική. Τούτο διότι «… επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων
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και τους καταναλωτές των υπηρεσιών υδρεύσεως χωρίς να υφίσταται

κάποια υποτυπώδης ή έστω χαλαρά αναλογία μεταξύ των δαπανών

μελέτης, κατασκευής, ανακατασκευής ή επεκτάσεως των έργων

υδρεύσεως και του ύψους των επιβαλλομένων τελών, τα οποία ούτε

και χρονικώς συνδέονται ή εξαρτώνται με την έναρξη ή αποπεράτωση

αυτών των μελετών και έργων».

Εξ όσων προεξετέθησαν προκύπτει σαφώς ότι οι κατά τόπους ΔΕΥΑ

δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται να επιβάλουν το ειδικό τέλος το

οποίο προβλέπεται στη διάταξη του ά. 11 Ν.1069/1980 για τρείς

δεκαετίες αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της

συστάσεώς τους έτους. Επομένως, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΕΡ

συστάθηκε το έτος 2000, οφείλει στους λογαριασμούς που θα

εκδώσει για τα έτη από 2012 έως και 2014 να ενσωματώσει και το εν

λόγω ειδικό τέλος.

Επισημαίνεται ότι το κρίσιμο τέλος υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί

της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος, δηλαδή επί της πραγματικής

κατανάλωσης νερού και όχι επί πλασματικής, οριζόμενης ως

ελάχιστης/πάγιας κατανάλωσης νερού (Εγκ ΥΠΕΣ 16/19.08.2010).

Αθήνα, 05.02.2015

Πάνος Ζυγούρης
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