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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. … προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α υπ’ αρίκμ.
πρωτ. 2447/07-05-2018 ερωτιματοσ ωσ εξισ:

«Εάν ςτουσ λογαριαςμοφσ που προτίκεται να εκδϊςει άμεςα θ
Δ.Ε.Υ.Α. για τθ Δθμοτικι Ενότθτα … και για τουσ τρείσ οικιςμοφσ, είναι
υποχρεωμζνθ να επιβάλλει το ειδικό τζλοσ 80% του ν. 1069/1980
όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4483/2017;»

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

Κ. Γενικά επί του Ειδικοφ Πρόςκετου τζλουσ 80% του άρκρ. 11 ν.
1069/1980

Α. Ιεςμικό πλαίςιο
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Σο άρκρ. 11 του ν. 1069/1980 προβλζπει τθν επιβολι Ειδικοφ
πρόςκετου τζλουσ 80% επί τθσ αξίασ του καταναλιςκόμενου φδατοσ
όταν πρόκειται να εκπονιςει μελζτεσ, καταςκευζσ ι επεκτάςεισ ζργων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Συγκεκριμζνα:
«1 .Επιβάλλεται υπζρ των κατά τασ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου
ςυςταθηςομζνων επιχειρήςεων, προσ τον
ςκοπόν
μελζτησ,
καταςκευήσ ή επεκτάςεωσ ζργων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ και δια
μίαν δεκαετίαν από τθσ 1θσ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ
ςυςτάςεϊσ των ζτουσ πρόςκετον ειδικόν τζλοσ υπολόγιηόμενον εισ
ποςοςτόν 80% επί τθσ αξίασ του καταναλιςκομζνου φδατοσ, το αυτό
τζλοσ επιβάλλεται και εν περιπτϊςει επεκτάςεωσ τθσ Επιχειριςεωσ.
2. Το κατά την προηγουμζνην παράγραφον τζλοσ βεβαιοφται και
ειςπράττεται υπό τησ επιχειρήςεωσ κατά τα οριςθηςόμενα υπό του
κανονιςμοφ λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ αυτήσ.

Εν ςυνεχεία με το άρκρ. 43 του ν. 2065/1992, παρ. 3. «Παρατείνεται
για μια δεκαετία από την κατά περίπτωςη λήξη του ο χρόνοσ επιβολήσ
του προςθζτου ειδικοφ τζλουσ, που προβλζπεται από την παράγραφο 1
του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`).». Με τθν ωσ άνω
διάταξθ, παρετάκθ θ υποχρεωτικι επιβολι του πρόςκετου ειδικοφ
τζλουσ 80% του άρκρ. 11 του ιδρυτικοφ νόμου περί Επιχειριςεων
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ (ν. 1069/1980) για ακόμθ μία δεκαετία,
πζραν τθσ αρχικϊσ προβλεπόμενθσ, δθλαδι για μία εικοςαετία από
τθ ςφςταςθ μίασ Δθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ- αποχζτευςθσ.
Παρατείνεται για ακόμθ μία δεκαετία θ ωσ άνω προκεςμία, με τθ
διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρ. 26 του ν. 3013/2002 και ςυγκεκριμζνα
«Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωςη, λήξη του ο
χρόνοσ επιβολήσ του πρόςθετου ειδικοφ τζλουσ 80% υπζρ των Δ.Ε.Υ.Α.,
που προβλζπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του
ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`).». Δθλαδι μετά τθν δεφτερθ αυτι παράταςθ
το διάςτθμα για το οποίο υποχρεοφται μία δθμοτικι επιχείρθςθ
φδρευςθσ- αποχζτευςθσ να επιβάλλει το πρόςκετο τζλοσ του 80% επί
τθσ αξίασ του καταναλιςκόμενου φδατοσ, εφόςον διενεργεί μελζτεσ,
καταςκευζσ και επεκτάςεισ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, το χρονικό
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διάςτθμα υποχρεωτικισ επιβολισ του τζλουσ φτάνει τα τριάντα (30)
ζτθ από τθ ςφςταςθ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ.
Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν. 3013/2002: «το εν λόγω
τζλοσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ζςοδο για τισ Δ.Ε.Τ.Α. δεδομζνου ότι
πολλζσ από αυτζσ για τθν εκτζλεςθ ζργων ζχουν ςυνάψει δάνεια, τα
οποία οφείλουν να εξοφλιςουν. Εξαιτίασ αυτοφ κρίκθκε αναγκαίο το
τζλοσ να ςυνεχίςει να υφίςταται και μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ
από τθ ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ. Για το ςκοπό αυτόν ζγινε νζα
νομοκετικι ρφκμιςθ: Συγκεκριμζνα, με το ά. 43 παρ. 3 ν. 20658/1992παρατείνεται για μια δεκαετία από τθν κατά περίπτωςθ λιξθ του ο
χρόνοσ επιβολισ του πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ που προβλζπεται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 11 ν.1069/1980. Όπωσ προκφπτει από τα
προαναφερκζντα για τισ Δ.Ε.Υ.Α. που ιδρφκθκαν το 1980 εξζπνευςε και
θ δεφτερθ δεκαετία επιβολισ του τζλουσ και ςυνεπϊσ δεν
νομιμοποιοφνται πλζον να το ειςπράττουν. Προκειμζνου να μθ χακεί
αυτι θ ςθμαντικι πθγι εςόδων, τα οποία είναι αναγκαία για τθν
καταςκευι ζργων και επεκτάςεων και τθν αποπλθρωμι δανείων θ
Ζνωςθ Δ.Ε.Υ.Α. εηιτθςε και αυτι να υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ ϊςτε
θ επιβολι του τζλουσ να παρατακεί εκ νζου.»

Τελικϊσ, με το άρκρ. 6 του ν. 4483/2017 προςτζκθκαν παράγραφοι
ςτθν αρχικι διάταξθ του άρκρ. 11 του ν. 1069/ 1980 ωσ εξισ:
«1. Στο άρθρο 11 του ν. 1069/1980 (Α` 191) προςτίθενται παράγραφοι
3, 4 και 5 ωσ εξήσ:
«3. Επιχειριςεισ του παρόντοσ νόμου, κατόπιν λήψησ απόφαςησ του
Διοικητικοφ τουσ Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο ή τα
οικεία Δημοτικά Συμβοφλια και υποβάλλεται ςε υποχρεωτικό ζλεγχο
νομιμότητασ ςτην αρχή που τισ εποπτεφει, μποροφν να αναςτείλουν
τθν επιβολι του τζλουσ του παρόντοσ άρκρου, εφόςον δεν υφίςτανται
πλζον οικονομικζσ υποχρεϊςεισ, που να ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ
για τουσ οποίουσ επιβάλλεται και για τθν εκπλιρωςθ των οποίων
χρθςιμοποιείται το εν λόγω ζςοδο ή να ορίςουν ποςοςτό μικρότερο
του 80% επί τθσ αξίασ του καταναλιςκόμενου φδατοσ. Σε περίπτωςη
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κατά την οποία εκλείψει η ανωτζρω αρνητική προχπόθεςη, η αναςτολή
επιβολήσ αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν απόφαςησ του Διοικητικοφ
Συμβουλίου. Ο χρόνοσ αναςτολήσ επιβολήσ του τζλουσ προςμετράται
ςτο ςυνολικό χρόνο επιβολήσ του, ςφμφωνα με την παράγραφο 1.
4. Τα ζςοδα από το τζλοσ του παρόντοσ άρθρου αποτελοφν
επιχορηγήςεισ παγίων επενδφςεων των Δ.Ε.Υ.Α..
5. Αποφάςεισ Διοικητικϊν Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α. περί αναςτολήσ
είςπραξησ του τζλουσ τησ παραγράφου 1, που ζχουν ληφθεί μζχρι την
ζναρξη ιςχφοσ του παρόντοσ, θεωροφνται νόμιμεσ και αναςτζλλεται
κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικαςία ή διαδικαςία καταλογιςμοφ ςε
βάροσ των μελϊν των οικείων Διοικητικϊν ή Δημοτικϊν Συμβουλίων...».
Με τθν ωσ άνω διάταξθ ειςάγεται θ δυνατότθτα αναςτολισ ι άρςθσ
τθσ προθγουμζνωσ υποχρεωτικισ επιβολισ του ειδικοφ τζλουσ 80%,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςτανται πλζον οικονομικζσ
υποχρεϊςεισ και εκκρεμότθτεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α για μελζτεσ, καταςκευζσ ι
επζκταςθ του δικτφου φδρευςθσ - αποχζτευςθσ, δθλαδι εφόςον
εκλείψουν οι ςκοποί για τουσ οποίουσ είχε επιβλθκεί το ειδικό
πρόςκετο τζλοσ. Θ εκτόσ από τθν άρςθ τθσ επιβολισ εναπόκειται ςτθν
διακριτικι ευχζρεια τθσ Δ.Ε.Τ.Α όχι να άρει εντελϊσ τθν επιβολι του
τζλουσ, αλλά να το μειϊςει ορίηοντασ ποςοςτό μικρότερο τθσ τάξεωσ
του 80% που είχε αρχικϊσ επιβλθκεί υποχρεωτικά εκ τθσ διάταξθσ του
άρκρ. 11 του ν. 1069/1980.

Όμωσ, προκειμζνου να εφαρμοςτεί θ διάταξθ του άρκρ. 6 του ν.
4483/2017, δθλαδι να αρκεί ο υποχρεωτικόσ χαρακτιρασ επιβολισ
του ειδικοφ τζλουσ 80% πρζπει να εκλείψει ο ςκοπόσ για τον οποίο
επεβλικθ αρχικϊσ, δθλαδι να μθν διενεργοφνται το παρόν
οικονομικό ζτοσ οφτε να ζχουν προβλεφκεί ςτο τεχνικό πρόγραμμα
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. τυχόν μελζτεσ, καταςκευζσ και ζργα επζκταςθσ του
δικτφου. Ειδάλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που ζχει προβλεφκεί θ
διενζργεια τζτοιων εργαςιϊν θ επιβολι του τζλουσ κακίςταται
υποχρεωτικι.
4

Κακίςταται δε υποχρεωτικι για το διάςτθμα των τριάντα (30) ετϊν,
όπωσ προκφπτει από τισ παραπάνω διατάξεισ, από «τθσ 1θσ
Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ...» ζτουσ. Επαγωγικά, θ
υποχρεωτικι αυτι επιβολι επί 30 ζτθ μπορεί να αρκεί μόνον εφόςον
παφει να υφίςταται ο ςκοπόσ για τον οποίο ζχει προβλεφκεί, δθλαδι
δεν διενεργοφνται μελζτεσ και ζργα καταςκευισ και επζκταςθσ των
δικτφων.

υγκεφαλαιϊνοντασ,
Προχποκζςεισ για τθν υποχρεωτικι επιβολι του πρόςκετου τζλουσ
80% από μία Δ.Ε.Υ.Α του άρκρ. 11 του ν. 1069/1980 είναι :
1) να επιβάλλεται υπζρ των ςυςτακθςομζνων από τον ν.
1069/1980 επιχειριςεων
2) με ςκοπό τθ μελζτθ, τθ καταςκευι ι τθν επζκταςθ ζργων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
3) θ επιβολι υφίςταται για τριάντα (30) ζτθ, όπωσ τελικϊσ
προκφπτει και από τισ επερχόμενεσ παρατάςεισ, από τθν 1θ
Ιανουαρίου του επόμενου τθσ ςυςτάςεωσ τθσ επιχείρθςθσ ζτουσ
4) δφναται να αρκεί θ υποχρεωτικότθτα τθσ επιβολισ του τζλουσ,
μόνον εφόςον εκλείπουν οι ωσ άνω ςκοποί, βάςει του άρκρ. 6
του ν. 4483/2017.

Β. Σο ηιτθμα τθσ επιβολισ επί 30 ζτθ για τισ νζεσ Δ.Ε.Τ.Α. που
ςυςτάκθκαν μετά τον ν. 3852/2010
Με τθν εφαρµογι του Ν. 3852/10 (Πρόγραµµα Καλλικράτθσ), µε τον
οποίο, είτε καταργικθκαν οι ∆.Ε.Υ.Α. και οι αρμοδιότθτεσ τουσ πζραςαν
ςτισ Υπθρεςίεσ Φδρευςθσ των ∆ιµων, είτε οι διάφορεσ ∆.Ε.Τ.Α.
ςυγχωνεφκθκαν δθμιουργϊντασ µία νζα ∆.Ε.Τ.Α. ανά ∆ιµο,
ανακφπτει το ηιτθµα εάν οι νεοςυςτακείςεσ ∆.Ε.Τ.Α.,
νομιμοποιοφνται να επιβάλλουν το εν λόγω ειδικό τζλοσ και εάν ναι,
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για πόςο χρονικό διάςτθµα. Κατά ςυνζπεια, πρζπει να διαςαφθνιςτεί
εάν θ προκφψαςα από τθν εφαρµογι του Προγράµµατοσ Καλλικράτθ,
νζα ∆.Ε.Υ.Α., δφναται να εφαρµόηει τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1, του άρκρου
11 του Ν.1069/1980, ϊςτε να επιβάλλει το εν λόγω ειδικό τζλοσ για 30
ζτθ ι για το χρονικό διάςτθµα που υπολείπεται ϊςτε να ςυµπλθρωκεί θ
τριακονταετία επιβολισ του από τισ καταργθκείςεσ ∆.Ε.Υ.Α.

Είναι ζνα ηιτθμα που άπτεται μεγάλθσ ςοβαρότθτασ και μάλιςτα ετζκθ
και από τθν Αρχι του Συνθγόρου του Πολίτθ ςτθν από 10/2014 Ειδικι
Ζκκεςθ, «Θζµατα ∆ηµοτικϊν Επιχειρήςεων Φδρευςησ & Αποχζτευςησ
(∆.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεςιϊν Φδρευςησ & Αποχζτευςησ ∆ήµων», ςελ.4.

Κατά τθ γνϊμθ μου, λαμβάνοντασ υπόψιν τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του
νόμου 3013/2002, με τον οποίο παρατάκθκε για μία ακόμθ δεκαετία
ςτα 30 ζτθ θ επιβολι του ειδικοφ τζλουσ, ςφμφωνα με τθν οποία «το εν
λόγω τζλοσ αποτελεί ζνα ςημαντικό ζςοδο για τισ Δ.Ε.Υ.Α. δεδομζνου
ότι πολλζσ από αυτζσ για την εκτζλεςη ζργων ζχουν ςυνάψει δάνεια, τα
οποία οφείλουν να εξοφλήςουν. Εξαιτίασ αυτοφ κρίκθκε αναγκαίο το
τζλοσ να ςυνεχίςει να υφίςταται και μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ
από τθ ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ...», καθϊσ και το γεγονόσ ότι,
αναφορικά με την περίπτωςη τησ ςυγχϊνευςησ διαφόρων Δ.Ε.Υ.Α. ςε
μία ενιαία (όπωσ ςυνζβη εν προκειμζνω με τη Δ.Ε.Υ.Α.), πρόκειται για
μία νζα Δ.Ε.Υ.Α., δηλαδή για ζνα νζο νομικό πρόςωπο (ανεξαρτιτωσ
του ότι προζκυψε από ςυγχϊνευςθ άλλων επιμζρουσ), κρίνω ότι και
για τισ νεοςυςτακείςεσ μετά τον ν. 3852/2010 Δ.Ε.Τ.Α. θ επιβολι του
τζλουσ 80% ξεκινά από τθν 1θ Κανουαρίου του επομζνου τθσ
ςυςτάςεωσ ζτουσ, για 30 ζτθ.

Αυτό προκφπτει από τθν ερμθνεία τθσ βοφλθςθσ του νομοκζτθ, ο
οποίοσ, όπωσ φαίνεται από τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 3013/2002,
ζκρινε ότι ζπρεπε να επιβλθκεί για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα το
πρόςκετο τζλοσ 80%, διότι αποτελεί ζςοδο, αναγκαίο για τισ Δ.Ε.Υ.Α.,
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κακότι οι περιςςότερεσ υφίςτανται άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ και
για το λόγο λιψθσ δανείων προκειμζνου να διεκπεραιϊςουν τα ζργα
επζκταςθσ και καταςκευισ, και τα οποία πρζπει να εξοφλθκοφν. Η
εξόφλθςθ αυτι και θ αποφυγι του κινδφνου να καταςτοφν οι Δ.Ε.Τ.Α.
λθξιπρόκεςμοι οφειλζτεσ , μθ δυνάμενοι να αποπλθρϊςουν τισ, αιτία
δανείου, οφειλζσ τουσ, οδιγθςε ςτθν παράταςθ τθσ αρχικϊσ
δεκαετίασ ςε εν τζλει 30 ζτθ.

Επομζνωσ, και για τισ νεοςυςτακείςεσ Δ.Ε.Τ.Α., με ςυγχϊνευςθ από
προθγοφμενεσ μικρότερεσ, ιςχφει θ ίδια αναγκαιότθτα, δθλαδι τθσ
επιβολισ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, ιτοι 30 ετϊν, του
πρόςκετου τζλουσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ςαν ζςοδο για τθν
αποπλιρωςθ χρεϊν και οφειλϊν, ςτα οποία υπειςζρχεται θ νζα
Δ.Ε.Τ.Α. ωσ κακολικόσ διάδοχοσ των επιμζρουσ οι οποίεσ
ςυγχωνεφτθκαν. ( άρκρ. 109 ν. 3852/2010 ). Γι’ αυτό είναι απολφτωσ
ςφμφωνθ με τθ βοφλθςθ του νομοκζτθ, θ οποία διατθρείται και
ςιμερα, θ ερμθνεία τθσ επιβολισ του τζλουσ 80% από τθ
νεοςυςτακείςα με τον Καλλικράτθ Δ.Ε.Υ.Α. για ακόμθ 30 ζτθ.

Γ. Σο ηιτθμα τθσ επιβολισ του τζλουσ 80% επί πραγματικισ
κατανάλωςθσ
Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιβολι του ειδικοφ πρόςκετου τζλουσ
80% αποτελεί, θ φπαρξθ πραγµατικισ κατανάλωςθσ φδατοσ, επί τθσ
αξίασ τθσ οποίασ υπολογίηεται το εν λόγω τζλοσ. Κατά τθν άποψθ του
υνθγόρου του Πολίτθ1, το τζλοσ αυτό, πρζπει να αφορά µόνο ςτισ
περιπτϊςεισ πραγµατικισ κατανάλωςθσ και όχι ςτισ περιπτϊςεισ κατά
τισ οποίεσ επιβάλλεται από τισ ∆.Ε.Υ.Α. ελάχιςτθ κατανάλωςθ, θ οποία
εν τοισ πράγµαςι δεν υφίςταται.
Σθµειϊνεται ότι και το Τπουργείο Εςωτερικϊν ςυµµερίηεται αυτι τθ
κζςθ τθσ Αρχισ, ςτθν υπ’ αρικµ. 16898/19-8-10 εγκφκλιο. Σε αυτιν,
1

Ειδικι ζκκεςθ, Οκτϊβριοσ 2014, «Θζµατα ∆θµοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ
(∆.Ε.Υ.Α.) και Υπθρεςιϊν Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ ∆ιµων», ςελ. 3
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µεταξφ άλλων αναφζρεται ότι, το ειδικό τζλοσ, υπολογίηεται ςε
ποςοςτό 80% επί τθσ αξίασ του καταναλιςκόµενου φδατοσ, δθλαδι επί
τθσ πραγµατικισ κατανάλωςθσ νεροφ και εποµζνωσ όχι επί
πλαςµατικισ, οριηόµενθσ ωσ ελάχιςτθσ, παγίασ κατανάλωςθσ νεροφ.

ΚΚ. Επί του υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ
Εν προκειμζνω, θ Δ.Ε.Τ.Α. είναι μία Δθμοτικι Επιχείρθςθ φδρευςθσαποχζτευςθσ που ςφμφωνα με τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ
τθσ, άρκρ. 1, «...ςυςτάκθκε δυνάμει του ΦΕΚ Βϋ 1396/16-6-2011 και
αποτελεί προϊόν ςυγχϊνευςθσ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Ύδρευςθ
- Αποχζτευςθσ …. (ΦΕΚ 44 Aϋ/10.3.1998) και …. (ΦΕΚ
1226Βϋ/9.10.2000) ςε μία (1) νζα Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ύδρευςθ Αποχζτευςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ύδρευςθσ Αποχζτευςθσ …» (Δ.Ε.Υ.Α.)».

Περαιτζρω, ςτο τεχνικό τθσ πρόγραμμα για το ζτοσ 2018 ζχουν
ενταχκεί δράςεισ- ζργα που αφοροφν:
- τθν ανόρυξθ νζων υδρευτικϊν γεωτριςεων και ςτισ τρεισ
κοινότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ….. Ήδθ θ Δ.Ε.Υ.Α. ζχει
επιχορθγθκεί με 150.000,00 ευρϊ από το Υπουργείο
Εςωτερικϊν για το ςκοπό αυτό
- τθν τοποκζτθςθ υδρομετρθτϊν ςτα δίκτυα φδρευςθσ των τριϊν
οικιςμϊν
- επεκτάςεισ δικτφου φδρευςθσ ενταγμζνεσ ςε γενικό ζργο που
αφορά το ςφνολο του Διμου

Επομζνωσ, όπωσ ςυνάγεται από τα παραπάνω πλθροφται οι
προχποκζςεισ για τθν επιβολι του ειδικοφ τζλουσ 80% και θ Δ.Ε.Τ.Α.
υποχρεοφται να το επιβάλλει.
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Συγκεκριμζνα:
1) θ Δ.Ε.Τ.Α. ζχει προβλζψει ςτο Σεχνικό τθσ Πρόγραμμα για το
ζτοσ 2018 ζργα καταςκευισ και επζκταςθσ των δικτφων τθσ,
δθλαδι ςκοποφσ για τουσ οποίουσ κακίςταται υποχρεωτικι θ
επιβολι του ειδικοφ τζλουσ.

Η επιβολι αυτι είναι υποχρεωτικι για 30 ζτθ, εκτόσ αν ςυντρζχει ο
λόγοσ άρςθσ τθσ διάταξθσ του άρκρ. 6 του ν. 4483/2017, δθλαδι
διεκπεραίωςθ ζργων καταςκευισ και επζκταςθσ και μθ διενζργεια
άλλων περαιτζρω. Σα 30 ζτθ αρχίηουν από τθν 1θ Κανουαρίου του
επομζνου τθσ ςυςτάςεωσ ζτουσ, που είναι το 2011, ιτοι από
1/01/2012 ζωσ 1/01/2042, και το τζλοσ μπορεί να αρκεί ι να μειωκεί
μόνο εφόςον εκλείψει ο ςκοπόσ τθσ διάταξθσ , δθλαδι θ διενζργεια
εργαςιϊν καταςκευισ και επζκταςθσ του υπάρχοντοσ δικτφου.

Για το ζτοσ 2018:
Η Δ.Ε.Τ.Α. είναι υποχρεωμζνθ να επιβάλλει το ειδικό τζλοσ 80% όπωσ
προζκυψε από τα παραπάνω, για τθ Δθμοτικι Ενότθτα … και τισ τρεισ
ενότθτεσ που τθν απαρτίηουν, ςτουσ λογαριαςμοφσ που προτίκεται να
εκδϊςει άμεςα.

Για τα ζτθ 2016-2017:
Όπωσ προκφπτει από τα ςχετικά ζγγραφα, εκκρεμεί ςιμερα θ ζκδοςθ
των λογαριαςμϊν για το Β’ εξάμθνο του 2016, το Α’ εξάμθνο του 2017
και το Β’ εξάμθνο του 2017. Σίκεται λοιπόν το ηιτθμα τθσ δυνατότθτασ
ι μθ αναδρομικισ επιβολισ του τζλουσ με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Καταρχιν αναδρομικι επιβολι υποχρεϊςεων ςε βάροσ των
διοικουμζνων απαγορεφεται από τισ γενικζσ αρχζσ του διοικθτικοφ
δικαίου, και κυρίωσ τθσ αρχισ τθσ φανεροφσ δράςεωσ τθσ διοίκθςθσ και
9

τθσ αναγκαιότθτασ
διοικουμζνου.

τθσ

προςταςίασ

τθσ

εμπιςτοςφνθσ

του

Ωςτόςο, εν προκειμζνω, το ειδικό τζλοσ 80% επεβλικθ τελολογικά, ωσ
αναφζρκθ παραπάνω, και μάλιςτα παρατάκθκε θ επιβολι για 30 ζτθ,
ϊςτε και για τισ νεοςυςτακείςεσ Δ.Ε.Τ.Α, με ςυγχϊνευςθ από
προθγοφμενεσ μικρότερεσ, ιςχφει θ αναγκαιότθτα τθσ επιβολισ για
μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, ιτοι 30 ετϊν, του πρόςκετου τζλουσ το
οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ςαν ζςοδο για τθν αποπλθρωμι χρεϊν και
οφειλϊν, ςτα οποία υπειςζρχεται θ νζα Δ.Ε.Τ.Α. ωσ κακολικόσ
διάδοχοσ των επιμζρουσ οι οποίεσ ςυγχωνεφτθκαν (άρκρ. 109 ν.
3852/2010). Για να αντιμετωπιςτοφν επομζνωσ οι ωσ άνω ανειλθμμζνεσ
υποχρεϊςεισ δικαιολογείται θ αναδρομικι επιβολι του τζλουσ
80%, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ να ζχουν ενεργθκεί για τα ζτθ για τα
οποία αυτό επιβάλλεται αναδρομικά μελζτεσ, καταςκευζσ ι
επεκτάςεισ ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.

υμπεραςματικά, προσ απάντθςθ του τεκζντοσ ερωτιματοσ,

Η Δ.Ε.Υ.Α. είναι υποχρεωμζνθ, να επιβάλλει το ειδικό πρόςκετο τζλοσ
του ν. 1069/1980 για το 2018 και μζχρι 1/01/2042, (εφόςον δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι άρςθσ ι μείωςθσ του ποςοςτοφ βάςει του άρκρ.
6 του ν. 4483/2017). Δφναται δε να το επιβάλλει και για τουσ και για
τουσ εκκρεμείσ λογαριαςμοφσ για το Β’ εξάμθνο του 2016, το Α’
εξάμθνο του 2017 και το Β’ εξάμθνο του 2017 υπό τθν προχπόκεςθ να
είχαν εκπονθκεί κατά το χρονικό εκείνο διάςτθμα μελζτεσ,
καταςκευζσ ι επεκτάςεισ ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, όπωσ
ορίηει το άρκρ. 11 ν. 1069/1980.

Μπορεί δε να άρει τθν επιβολι ςε μελλοντικό χρονικό διάςτθμα, ι να
μειϊςει το ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 80%, εφόςον ζχει ολοκλθρϊςει
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τυχόν ανειλθμμζνεσ μελζτεσ και ζργα καταςκευισ και επζκταςθσ του
δικτφου φδρευςθσ - αποχζτευςθσ, και δεν αναλαμβάνει τθν διενζργεια
περαιτζρω ςχετικϊν εργαςιϊν, βάςει του άρκρ. 6 του ν. 4483/2017,
εφόςον δθλαδι εκλείψει ο ςκοπόσ που εξ αρχισ επεβλικθ το ειδικό
τζλοσ 80%.

Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ,
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
31/05/2018
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