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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Επί του με αριθμ. πρωτ. 

ΕΔΕΥΑ 2163/10.2.2015 ερωτήματος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ) προς 

την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 

ΘΕΜΑ: Ύπαρξη ή μη δυνατότητας αναδρομικής τροποποίησης 

κανονιστικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του τέως δήμου 

Ερμιονίδας (καποδιστριακού δήμου), με σκοπό την ενοποίηση του 

τιμολογίου ύδρευσης σε όλη την εδαφική περιφέρεια που εξυπηρετεί 

πλέον η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Ο Καλλικρατικός δήμος Ερμιονίδας αποτελείται από τους δύο τέως 

Καποδιστριακούς δήμους Κρανιδίου και Ερμιόνης. Η υπηρεσία της 

ύδρευσης και της αποχέτευσης του τέως Δήμου Κρανιδίου 

εξυπηρετούνταν από την ΔΕΥΑ Κρανιδίου με τιμολόγιο ύψους 0,19 € ανά 

κυβικό μέτρο ύδατος συν το ειδικό τέλος 80% επί του καταναλισκόμενου 
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ύδατος. Η ίδια υπηρεσία του τέως Δήμου Ερμιόνης εξυπηρετούνταν από 

τον ίδιο το Δήμο με τιμολόγιο ύψους 0,35 € ανά κυβικό μέτρο ύδατος. 

Με την υπ’ αριθμ. 8838/1351 (ΦΕΚ Β΄1656/2011) απόφαση του ΓΓ 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων 

νήσων τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου κατά 

τρόπο ώστε να επεκταθεί η περιοχή αρμοδιότητας της νέας ΔΕΥΑ 

Ερμιονίδας καταλαμβάνοντας πλέον ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια 

του καλλικρατικού δήμου Ερμιονίδας. Ωστόσο, ουδέποτε ελήφθη 

απόφαση για την ενοποίηση των τιμολογίων ύδρευσης με αποτέλεσμα 

στην εδαφική περιοχή της δημοτικής ενότητας Κρανιδίου να επιβάλλεται 

τέλος ύδρευσης ύψους 0,19 € ανά κυβικό μέτρο ύδατος συν το ειδικό 

τέλος ποσοστού  80% (ά. 11 Ν. 1069/1980) και στην εδαφική περιοχή της 

δημοτικής ενότητας Ερμιόνης να πρέπει από 26.07.2011 να επιβάλλεται 

τέλος ύδρευσης ύψους 0,35 € ανά κυβικό  μέτρο ύδατος συν το ειδικό 

τέλος ποσοστού 80%. Όμως, η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας δεν είχε εκδώσει μέχρι 

και τις αρχές του έτους 2015 λογαριασμούς που αφορούν στους 

καταναλωτές της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας 

Ερμιόνης, για καταναλώσεις ύδατος κατά τα έτη 2012 έως 2014. 

Έτσι, κατόπιν λήψεως των υπ’ αριθμ. 105/2014, 17 και 18/2015 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΡ εξεδόθησαν 

λογαριασμοί για το ως άνω χρονικό διάστημα, χρεώνοντας τους 

καταναλωτές της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης με ποσό ύψους 0,35 € 

ανά κυβικό  μέτρο καταναλισκόμενου ύδατος συν το ειδικό τέλος 

ποσοστού 80%. 

Ερωτάται από τη ΔΕΥΑΕΡ εάν δύναται να τροποποιήσει σήμερα τις 

παραπάνω αποφάσεις και να εκδώσει νέους λογαριασμούς για τα τρία 

προηγούμενα έτη μειώνοντας το τιμολόγιο των καταναλωτών της 
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δημοτικής ενότητας Ερμιόνης στο ποσό των 0,19€ ανά κυβικό  μέτρο 

ύδατος (το οποίο βέβαια επιβαρύνεται με το συν το ειδικό τέλος 

ποσοστού 80%) εξισώνοντάς το έτσι με το αντίστοιχο που ισχύει για τους 

καταναλωτές της δημοτικής ενότητας Κρανιδίου. 

 

 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος επάγομαι τα κάτωθι: 

 

Στη διάταξη του ά. 25 Ν. 1069/1980 προβλέπεται ότι: «1. Με απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως». 

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει σαφώς ότι η απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου των ΔΕΥΑ που αφορά στα τιμολόγια ύδρευσης 

οφείλει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου. Έτσι, 

η εν λόγω απόφαση λαμβάνει την μορφή κανονιστικής διοικητικής 

πράξης. 

Εν προκειμένω, πρέπει να εξετασθεί εάν είναι νόμιμη η αναδρομική 

κατάργηση ή ανάκληση κανονιστικής πράξης (δηλαδή της πράξης του 

δημοτικού συμβουλίου τέως δήμου Ερμιονίδας) με νεότερη κανονιστική 

πράξη (δηλαδή την πράξη του δημοτικού συμβουλίου καλλικράτειου 

δήμου Ερμιονίδας, η οποία εγκρίνει τη σχετική απόφαση του ΔΣ της 

ΔΕΥΑΕΡ). 

 

Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου (σχετ. βλ. Εγχειρίδιο 

Διοικητικού Δικαίου, τόμος 1, 13η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 

179 επ.), τόσο οι κανονιστικές όσο και οι συστατικές ατομικές 
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διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ (ΣΤΕ 3000/1983, 

4306/1985, 2359/1988, 669/1995), δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά 

τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την 

έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους.  

Κατ’ εξαίρεση αναγνωρίζεται η αναδρομική ισχύς στις εξής περιπτώσεις: 

α. εάν ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις (πχ από τον 

εξουσιοδοτικό νόμο, ΣΤΕ 1659/1980) ή σαφώς προκύπτει από αυτές (ΣΤΕ 

1462/1970), β. όταν πρόκειται για ατομικές πράξεις που εκδίδει η 

διοίκηση για να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του ΣΤΕ ή 

διοικητικών δικαστηρίων. Οι πράξεις αυτές ισχύουν από τον χρόνο που 

εκδόθηκε η πράξη η οποία ακυρώθηκε (ΣΤΕ 107/1991, 1832/2009) γ. σε 

περίπτωση που, μετά την ακύρωση πράξης για λόγους τυπικούς (πχ 

ανεπαρκή αιτιολογία) εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρόνο, νέα ατομική 

πράξη που έχει το ίδιο περιεχόμενο με εκείνη που ακυρώθηκε, βάσει των 

ίδιων πραγματικών περιστατικών και νομικών διατάξεων. Η ισχύς της 

νέας πράξης ανατρέχει στον χρόνο έκδοσης της αρχικής πράξης που 

ακυρώθηκε ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζει η νέα πράξη, 

δ. στην περίπτωση ανάκλησης παράνομης ατομικής πράξης. 

Περαιτέρω, η ισχύς των διοικητικών πράξεων λήγει όταν: α. παρήλθε η 

χρονική περίοδος (προθεσμία) ισχύος της…. β. εκλείψει το αντικείμενο 

της πράξης, λόγω θανάτου του προσώπου που αφορά η πράξη όταν αυτή 

έχει προσωποπαγή χαρακτήρα ή λόγω εξαφάνισης του πράγματος με το 

οποίο συνδέεται η ρύθμιση που περιέχει η πράξη, γ. καταργηθεί εν όλω 

ή εν μέρει με νομοθετική διάταξη είτε με νεότερη πράξη αντίθετου ή 

διαφορετικού περιεχομένου, δ. ανακληθεί και η ανάκληση ενεργεί για 

το μέλλον,… . 
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Από την γενική αρχή της μη αναδρομικής ισχύος των διοικητικών 

πράξεων παρέπεται ότι η αναδρομική κατάργηση κανονιστικής πράξης 

με νεότερη κανονιστική εξαρχής δεν είναι επιτρεπτή (ΣΤΕ 1616/1972). 

 

Εξ όσων προεξετέθησαν προκύπτει ότι είναι δυνατή η λήψη απόφασης 

από το ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ βάσει της οποίας θα εξισώνονται τα τέλη 

ύδρευσης που χρεώνονται στους καταναλωτές ολόκληρης της 

εδαφικής περιφέρειας της ΔΕΥΑΕΡ. Η απόφαση αυτή όμως θα έχει ισχύ 

για το μέλλον και μόνον. Τυχόν πρόβλεψη σε αυτή περί αναδρομικής 

ισχύος της θα είναι μη νόμιμη. 

 

 

 

Αθήνα, 05.03.2015 

Πάνος Ζυγούρης 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


