27 Φεβρουαρίου 2018
Αριθµ. Πρωτ.: 238527/8941/2018
Ειδική Επιστήµων: Μυρτώ Παινέση

Κύριο
Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη
Γενικό ∆ιευθυντή Αποχέτευσης
ΕΥ∆ΑΠ
Ιλισίων & Λαοδικείας 29
157 71 Ζωγράφου
Θέµα: ∆ιαµαρτυρία για χρέωση που αφορά σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης
οικοδοµής στα µπετά επί της *** στο Ψυχικό και για αποστολή του σχετικού
λογαριασµού σε λανθασµένη διεύθυνση ***
Σχετ: 1. Το από 25-11-14 ειδοποιητήριο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης & Προγραµµατισµού
Εσόδων Αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ προς τον *** για οφειλή από δικαίωµα σύνδεσης, ύψους
5,304.99€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, αποσταλέν στην ταχυδροµική διεύθυνση ***
2. Απόδειξη των ΕΛΤΑ επιστροφής του ειδοποιητηρίου στην Υπηρεσία Εσόδων Αποχέτευσης
της ΕΥ∆ΑΠ
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3355/01-03-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης & Προγραµµατισµού
Εσόδων Αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ προς τον ***
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4694/17-03-17 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων Αποχέτευσης της
ΕΥ∆ΑΠ προς ***
5. Η υπ’ αρ. πρωτ. 13869/14-06-17 αίτηση του κου. *** προς την Υπηρεσία Εσόδων
Αποχέτευσης
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10274/15-06-17 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων Αποχέτευσης της
ΕΥ∆ΑΠ προς τον ***
7. Η υπ’ αρ. πρωτ. 14447/20-06-17 αίτηση του κου.*** προς την Υπηρεσία Εσόδων
Αποχέτευσης
Αξιότιµε κύριε Γενικέ ∆ιευθυντά,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9
του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4443/2016
(άρθρα 18, 19, 20), εξετάζει την υπ’ αρ. πρωτ. 56190/15-12-17 αναφορά του κου. *** µε
αριθµό φακέλου υπόθεσης 238527 και αντικείµενο διαµαρτυρίας αφενός µεν την επιβολή
από την ΕΥ∆ΑΠ χρέωσης για σύνδεση οικοδοµής στα µπετά στο δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς
επαρκή αιτιολογία και µε αποστολή του σχετικού λογαριασµού σε λανθασµένη διεύθυνση,
αφετέρου δε για την µη προηγούµενη ενηµέρωσή του σχετικά µε την οφειλή.
Όπως αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο υπό στοιχείον (4) σχετικό, «…Επί των οδών ***
έχουν κατασκευαστεί αγωγοί ακαθάρτων, αρµοδιότητας ΕΥ∆ΑΠ για το λόγο αυτό
βεβαιώθηκαν οφειλές δικαιωµάτων σύνδεσης ποσού 4.313,00 πλέον 23% Φ.Π.Α. σύνολο
5.304,99€. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 1068/80 όλα τα παρόδια
σε αποχετευτικούς αγωγούς του οριστικού δικτύου αρµοδιότητας της Ε.Υ∆.Α.Π. ακίνητα,
υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώµατος σύνδεσης, το οποίο είναι τέλος που αφορά την
δαπάνη κατασκευής του αγωγού, καταβάλλεται µια φορά και βαρύνει αποκλειστικά το ακίνητο.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3.8 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου
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Αποχέτευσης (Φ.Ε.Κ. 846 Β/6-5-2009), η οφειλή δικαιωµάτων σύνδεσης δύναται να
βεβαιωθεί και σε υπό ανέγερση κτίρια...». Ο αναφερόµενος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν
έχει κατασκευαστεί αγωγός από την ΕΥ∆ΑΠ και εποµένως, δεν υφίσταται εν προκειµένω
δαπάνη κατασκευής αγωγού, ενώ, σύµφωνα µε την αναφορά, η ΕΥ∆ΑΠ δεν του ζήτησε την
κατάθεση τοπογραφικού, ώστε να προκύψει το ακριβές µήκος των προσόψεων,
σηµειώνοντας επιπροσθέτως ότι το µήκος της πρόσοψης στην *** που αναφέρει η Εταιρεία
είναι λανθασµένο. Επίσης, η προβλεπόµενη από την προαναφερθείσα διάταξη δυνατότητα
της ΕΥ∆ΑΠ να βεβαιώνει οφειλή δικαιωµάτων σύνδεσης σε υπό ανέγερση κτίσµατα, δεν
καθίσταται σαφές σε ποιες περιπτώσεις εφαρµόζεται.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως µας γνωρίσετε πότε συγκεκριµένα έχουν
κατασκευαστεί αγωγοί ακαθάρτων επί των οδών ***, αποστέλλοντας στην Αρχή αντίγραφα
των σχετικών εγγράφων που πιστοποιούν την κατασκευή των αγωγών, καθώς και σε ποιες
περιπτώσεις εφαρµόζεται η επιβολή χρέωσης δικαιωµάτων σύνδεσης σε υπό ανέγερση
κτίσµατα. Περαιτέρω, παρακαλείσθε να µας ενηµερώσετε για τους λόγους που η ΕΥ∆ΑΠ
αποφάσισε εν προκειµένω να χρεώσει τον αναφερόµενο στο στάδιο που η οικοδοµή του
ήταν ακόµη «στα µπετά», εάν του ζήτησε την υποβολή τοπογραφικού, ώστε να προκύψει το
ακριβές µήκος των προσόψεων, καθώς και για τους λόγους που του απέστειλε την
ενηµέρωση για την οφειλή [πρβλ. υπό στοιχεία (1) και (3) σχετικά] στην ταχυδροµική
διεύθυνση *** στη Βουλιαγµένη. Τέλος, παρακαλείσθε, σε συνέχεια του υπό στοιχείον (6)
σχετικού, όπως µας ενηµερώσετε εάν η ΕΥ∆ΑΠ προέβη σε διαγραφή των προσαυξήσεων,
όπως ζήτησε ο κος. Ευστράτιος Χατζόπουλος µε την υπό στοιχείον (5) σχετική.
Ευελπιστώντας στην κατά το δυνατόν συντοµότερη έγγραφη ανταπόκρισή σας, σας
ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με τιµή
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
Υπηρεσία Εσόδων Αποχέτευσης
ΕΥ∆ΑΠ
Σατωβριάνδου 12 & Γ΄ Σεπτεµβρίου
104 32 Αθήνα
***
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