Ιδπςηικόρ νόμορ
Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)
Πεπί κινήηπυν δια ηην ίδπςζιν Επισειπήζευν Τδπεύζευρ και Αποσεηεύζευρ
'Απθπον 1
(όπυρ διαμοπθώθηκε με ηην παπ.5 απθπ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α' 196)
Ανηικείμενον - θοπείρ - απμοδιόηηηερ
1. Γηα ηελ άζθεζηλ ησλ πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπθιψκαηνο πδξεχζεσο
θαη απνρεηεχζεσο νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Φψξαο, εμαηξέζεη ησλ πφιεσλ Αζελψλ,
Θεζζαινλίθεο θαη Βφινπ θαη ησλ κεηδφλσλ απηψλ πεξηνρψλ, δχλαηαη λα ζπληζηψληαη
θαηά ηελ παξάγξαθνλ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηο έθαζηνλ Γήκνλ ή Κνηλφηεηα ηεο
Φψξαο ή ππφ πιεηφλσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εληαίαη
επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. Αη αλσηέξσ Δπηρεηξήζεηο απνηεινχλ ίδηα
Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξνο, δηεπφκελα ππφ ησλ
θαλφλσλ ηεο Ιδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθ' φζνλ δελ νξίδεηαη άιισο ππφ λφκνπ.
Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δχλαληαη λα εθαξκφδσληαη θαη εηο
πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο εηο επηρείξεζηλ ζπλεζηεκέλσλ ζπλδέζκσλ, Γήκσλ ή
Κνηλνηήησλ
ή
Γήκσλ
θαη
Κνηλνηήησλ.
Αη επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ιεηηνπξγνχλ ππφ κνξθήλ Γεκνηηθήο ή
Κνηλνηηθήο επηρεηξήζεσο θαη δηέπνληαη σο πξνο ηελ δηνίθεζηλ, νξγάλσζηλ, εθηέιεζηλ,
ιεηηνπξγίαλ, ζπληήξεζηλ ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηφο ησλ θαζψο θαη ηαο πεγάο ηεο
ρξεκαηνδνηήζεψο ησλ ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκνδνκέλσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ "Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο".
2. Αη πξνβιεπφκελαη ππφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ επηρεηξήζεηο είλαη αξκφδηαη
δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, ζπληήξεζηλ, εθκεηάιιεπζηλ, δηνίθεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ
ησλ δηθηχσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ θαη φκβξησλ πδάησλ, σο θαη
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηφο ησλ.
3. Η ζχζηαζηο εθάζηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη δη' απνθάζεσο ησλ νηθείσλ
Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Σπκβνπιίσλ, δη' εο ζα νξίδεηαη ε επσλπκία, ε έδξα, νη
δηθαηνινγνχληεο ηελ ζχζηαζηλ απηήο ιφγνη, ηα παξαρσξνχκελα εηο απηήλ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ν ηξφπνο εθκεηαιιεχζεσο ησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ θαη ηα εμ
απηψλ έζνδα σο θαη ε πεξηνρή ηεο επηρεηξήζεσο. Πξνθεηκέλνπ πεξί κεηαηξνπήο
ζπλδέζκνπ εηο επηρείξεζηλ απαηηείηαη απφθαζηο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ησλ κεηερφλησλ εηο ηνχηνλ.
Η απφθαζε γηα ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο ή κεηαηξνπήο ζπλδέζκνπ ζε επηρείξεζε
εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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'Απθπον 2
(άπθπο 8 παπ. 5 και 6 Ν. 2839/2000),(άπθπο 57 παπ. 7 Ν. 2218/1994) (ΦΕΚ Α 90)
και (άπθπο 33 παπ. 1 Ν. 3274/2004-ΦΕΚ Α 195)
Διεύπςνζιρ ανηικειμένος και επέκηαζιρ πεπιοσήρ απμοδιόηηηορ

1. Με απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα δηεπξπλζεί ν ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα
πεξηιάβεη, εθηφο απφ ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ άξδεπζε θαη ηνπο
αθφινπζνπο ηνκείο ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο:
α)
ηε
ζπγθέληξσζε,
κεηαθνξά
θαη
δηάζεζε
απνξξηκκάησλ,
β) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
δηθηχσλ
ηειεζέξκαλζεο,
γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία,
δ)ηελ
εκθηάισζε
θαη
εκπνξία
λεξνχ,
ε) ηε δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο,
ζχκθσλα
κε
ηελ
θείκελε
λνκνζεζία.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ,
ππνρξεψζεσλ, πφξσλ θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
παξαπάλσ έξγσλ. Αλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ε κειέηε,
θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, κπνξεί ε ηπρφλ πθηζηάκελε ακηγήο δεκνηηθή ή δηαδεκνηηθή
επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ λα απνξξνθάηαη απφ ηε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ.
2. Η πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ζπληζηψκελεο επηρείξεζεο δήκνπ ή θνηλφηεηαο κπνξεί λα
επεθηείλεηαη:
α) ζηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Ν.
2539/1997 ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή ηκεκάησλ απηψλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
β) ζηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ
δηακεξηζκάησλ ή ηκεκάησλ απηψλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ
ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία
εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη φκνξνη δήκνη ή
θνηλφηεηεο ή ηα φκνξα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα ππάγνληαη ζε φκνξνπο
δήκνπο ή θνηλφηεηεο δηαθνξεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ ε ζρεηηθή απφθαζε εγθξίλεηαη κε
πξάμε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
3. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο λεζηψλ πνπ γεηηληάδνπλ ζεσξνχληαη φκνξνη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

'Απθπον 3
(Όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 1 άπθπος 6 Ν. 2307/95-ΦΕΚ Α' 113 , παπ. 11
απ. 13 Ν. 2503/97-ΦΕΚ Α' 107, παπ. 8,9 άπθπος 8 ηος Ν. 2839/2000)
Διοικηηικόν ςμβούλιον ηηρ Επισειπήζευρ
1. Η ππφ ελφο κφλνπ Γήκνπ ζπληζησκέλε επηρείξεζηο δηνηθείηαη ππφ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνλ νπνίνπ ηα κέιε, ν Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο νξίδνληαη θαηά ηαο
πεξί ζπγθξνηήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ
Κψδηθνο
δηαηάμεηο.
Δλα απφ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδνληαη σο κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία.
2. Πξνθεηκέλνπ πεξί επηρεηξήζεσο ζπληζησκέλεο ππφ πιεηφλσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ
ή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή κεηαηξνπήο ζπλδέζκνπ εηο επηρείξεζηλ, αχηε δηνηθείηαη,
ππφ ζπκβνπιίνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη δηα ησλ πεξί ζπζηάζεσο
ηεο επηρεηξήζεσο ή κεηαηξνπήο ηνπ ζπλδέζκνπ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή
Κνηλνηηθψλ
Σπκβνπιίσλ.
Οη εθπξφζσπνη εθάζηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηνο θαη νη αλαπιεξσηαί απηψλ νξίδνληαη
δη' απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Τν Σπκβνχιηνλ ζπγθαινχκελνλ ππφ ηνπ Γεκάξρνπ ε Πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηνο ηεο
έδξαο ηεο επηρεηξήζεσο εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ Πξφεδξνλ θαη ηνλ
Αληηπξφεδξνλ απηφλ θαηά ηαο πεξί εθινγήο Πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο.
"Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηρείξεζε άιινπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ν αξηζκφο
ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο νξίδεηαη κε
ηελ θαηά ηελ παξ. 2 πεξ. β) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο εθδηδφκελε πξάμε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο."
3. Τνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κεηέρεη, άλεπ ςήθνπ, σο εηζεγεηήο ησλ πξνο
ζπδήηεζηλ ζεκάησλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρεηξήζεσο.
4. Καζήθνληα γξακκαηέσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αζθεί εηο ησλ ππαιιήισλ
ηεο επηρεηξήζεσο, νξηδφκελνο ππφ ηνλ Πξφεδξνπ ηνχηνπ.
5. Γηα ηα εθ Γεκάξρσλ θαη Πξνέδξσλ θνηλνηήησλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαη ηνπο αλαπιεξσηάο απηψλ ηζρχνπλ αη πεξί κε εθινγηκφηεηνο θαη αζπκβηβάζησλ
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο.

6. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δελ δχλαηαη λα είλαη ζπγγελείο κεηαμχ ησλ εμ
αίκαηνο ή αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, νπδέ λα είλαη
πθ' νηαλδήπνηε κνξθήλ εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηαί ηεο επηρεηξήζεσο ή κέιε
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ππάιιεινη νκνεηδνχο επηρεηξήζεσο.
7. Σηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
Γήκαξρνο κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη γηα ηηο παξερφκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο
ηνπ απνδεκίσζε θαζνξηδφκελε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκαξρνο
ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνηηθή επηρείξεζε ην 50% ησλ εμφδσλ
παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή άδεηαο πέξαλ ηνπ κελφο, ε
απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηφλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Καηά
ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, κπνξεί λα παξέρεηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ,
απνδεκίσζε.
Η απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ, ηνπ εηζεγεηή θαη γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. ηεο
επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
κπνξεί λα νξίδεηαη φηη έλα απφ ηα κέιε ηνπ έρεη πιήξε απαζρφιεζε κε ακνηβή ζηελ
επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ.

'Απθπον 4

Λειηοςπγία Διοικηηικού ςμβοςλίος, απαπηία και λήτιρ αποθάζευν
1. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο ηνπ πξψηνπ
πελζεκέξνπ εθάζηνπ κελφο, σο θαη φηαλ αη ππνζέζεηο ηεο επηρεηξήζεσο απαηηνχλ
ηνχην.
2. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπγθαιείηαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ δη' εγγξάθνπ
πξνζθιήζεσο πξνο ελ έθαζηνλ ησλ κειψλ επηδηδνκέλεο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξαο πξν ηεο νξηδνκέλεο δηα ηελ ζπλεδξίαζηλ. Δπίζεο ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθψο
νζάθηο δεηήζε ηνχην ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η πξφζθιεζηο δένλ λα αλαθέξε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηαηάμεσο. Δηο θαηεπεηγνχζαο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζηο δχλαηαη λα επηδνζή ηελ
απηήλ εκέξαλ ηεο ζπλεδξηάζεσο.
3. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπλεδξηάδεη εηο ηελ έδξαλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη
επξίζθεηαη ελ απαξηία εθ' φζνλ πθίζηαηαη απφιπηνο πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ

ησλ κειψλ απηνχ. Απφιπηνο πιεηνςεθία είλαη ν ακέζσο κεγαιχηεξνο αθέξαηνο ηνπ
εκίζενο ηνπ αξηζκνχ ηνχηνπ.

4. Δηο ελ πεξίπησζηλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη άξηηνο,
ηνχην επξίζθεηαη ελ απαξηία εθ' φζνλ παξίζηαηαη ην ήκηζπ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ
κειψλ απηνχ.
5. Αη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαη' απφιπηνλ
πιεηνςεθίαλ ησλ παξφλησλ, ελ ηζνςεθία επηθξαηνχζεο ηεο ςήθνπ ηνπ Πξνέδξνπ.

'Απθπον 5
(όπυρ διαμοπθώθηκε με ηην παπ. 1 και 14 άπθπος 6 Ν. 2307/95 και ηην παπ. 2
άπθπος 33 Ν. 3274/2004)
Απμοδιόηηηερ Διοικηηικού ςμβοςλίος και Πποέδπος αςηού
1. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζίαλ θαη ηνπο πφξνπο ηαχηεο, απνθαζίδεη δε επί παληφο αθνξψληνο ηελ
επηρείξεζηλ ζέκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ' αο άιισο νξίδεηαη ελ ησ παξφληη
λφκσ.
2. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ηδία :
α) Δπηκειείηαη ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρεηξήζεσο.
β) Γηνξίδεη ηνλ Γεληθφλ Γηεπζπληήλ ηεο επηρεηξήζεσο.
γ) Χεθίδεη ην εηήζηνλ πξφγξακκα ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ θαηαζθεπήο,
ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/80, θαζψο θαη ην πξφγξακκα επελδχζεσλ.
δ) Χεθίδεη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο ελάξμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ην ζθέινο ησλ
εμφδσλ ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφδεηαη εηο ην θαηά ην πξνεγνχκελνλ εδάθηνλ πξφγξακκα
εθηειεζηέσλ έξγσλ. Δπί ηε βάζεη ηεο πνξείαο ησλ εζφδσλ θαη ησλ ηπρφλ
παξνπζηαδνκέλσλ αλαγθψλ, δχλαηαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα
ηξνπνπνηήηαη ν πξνυπνινγηζκφο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φπεξ απνθαζίδεη
θαη πεξί ρνξεγήζεσο εθηάθησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ.
ε) Απνθαζίδεη πεξί αλαζέζεσο ζπληάμεσο κειεηψλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη
εγθξίλεη ηαχηαο. Δπίζεο απνθαζίδεη πεξί ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη
ελεξγείαο πξνκεζεηψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη εγθξίλεη ηαο πξνο ηνχην αλαγθαίαο
δαπάλαο.

Δηο πεξίπησζηλ κε ππάξμεσο ηερληθήο ππεξεζίαο εηο ηελ επηρείξεζηλ, ηνλ Γήκνλ ή ηελ
Κνηλφηεηα δχλαηαη λα αηηείηαη ηελ ζχληαμηλ κειεηψλ ή ηελ επνπηείαλ ζπληάμεσο
απηψλ ή ηελ επίβιεςηλ εθηειέζεσο έξγσλ παξά ησλ αξκνδίσλ ηερληθψλ Υπεξεζηψλ
ηεο Ννκαξρίαο ή ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
αξκνδηφηεηνο απηψλ.
ζη) Απνθαζίδεη πεξί πάζεο εθπνηήζεσο ή εθκηζζψζεσο αθηλήησλ ή θηλεηψλ
αλεθφλησλ εηο ηελ επηρείξεζηλ, πεξί εγέξζεσο αγσγψλ θαη παξαηηήζεσο απφ
αζθεζεηζψλ ηνηνχησλ ή παξαηηήζεσο απφ ελδίθσλ κέζσλ, πεξί ζπκβηβαζκψλ
δηθαζηηθψλ ή εμσδίθσλ, σο θαη δηα ηελ ζχλαςηλ ππφ ηεο επηρεηξήζεσο πάζεο θχζεσο
δαλείσλ, δπλάκελνλ πξνο αζθάιεηαλ απηψλ λα εθρσξή ελ φισ ε ελ κέξεη πξνζφδνπο
ηεο επηρεηξήζεσο θαη λα παξέρε δηθαηψκαηα ππνζήθεο επί αθηλήησλ απηήο.
δ) Δγθξίλεη ηαο εηεζίαο εθζέζεηο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο αίηηλεο
πεξηιακβάλνπλ απνινγηζκφλ εζφδσλ - εμφδσλ, ηζνινγηζκφλ θαη θαηάζηαζηλ
ξεπζηφηεηνο θαη ππνβάιιεη ηαχηαο ην βξαδχηεξνλ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηεο
ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εηο ηνλ Γηεπζπληή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
Γηνίθεζεο.
ε) Απνδέρεηαη ηελ ζπκκεηνρήλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ ηνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο εηο ηελ δαπάλελ θαηαζθεπήο
αγσγψλ, ηνπο νπνίνπο ηαχηα επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ε
επηρείξεζηο θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηαχηεο,
ηαο ηπρφλ παξαζρεηέαο εγγπήζεηο, σο θαη πάζαλ ζπλαθή ιεπηνκέξεηαλ.
3. Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ' αο απαηηείηαη έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ θαηά
ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, ην Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ δχλαηαη δη' απνθάζεψο ηνπ,
δεκνζηεπνκέλεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο λα κεηαβηβάζε κέξνο ησλ
ινηπψλ αξκνδηνηήησλ απηνχ εηο ζπληζησκέλαο ππφ ηνχηνπ επηηξνπάο, απνηεινπκέλαο
εθ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ απηνχ, αλαπιεξνπκέλσλ σο θαη ελ ησ
Γηνηθεηηθψ Σπκβνχιησ. Γηα ηεο απηήο απνθάζεσο νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο θαη
Αληηπξφεδξνο εθάζηελ ησλ επηηξνπψλ. Αη επηηξνπαί απηαί ιακβάλνπλ εγθχξσο
απνθάζεηο αληί ηεο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ εηο ηαχηαο
ζεκάησλ θαη ππνζέζεσλ κφλνλ ελ νκνθσλία ησλ απνηεινχλησλ απηάο κειψλ,
αλαπεκπνκέλνπ άιισο ηνπ δεηήκαηνο εηο ην Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ πξνο ιήςηλ
απνθάζεσο. Δπί ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα αλαηίζεληαη εηο
επηηξνπάο νκνίσο ζπληζησκέλαο πξνπαξαζθεπαζηηθαί θαη γλσκνδνηηθαί εξγαζίαη.
4. Ο Πξφεδξνο ε ηνχηνπ θσιπνκέλνπ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνλ
α) εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πάζεο αξρήο θαη δίδεη
ηνπο επηβαιινκέλνπο εηο απηήλ φξθνπο, β) δχλαηαη ελ πξνθαλεί θηλδχλσ εθ ηεο
αλαβνιήο θαη άλεπ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα εγείξε θαη αληηθξνχε
αγσγάο θαη αζθή έλδηθα κέζα, λα δηνξίδε πιεξεμνπζίνπο θαη λα πξνβαίλε εηο πάζαλ
δηθαζηηθήλ ή εμψδηθνλ πξάμηλ πξνζηαηεπηηθήλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρεηξήζεσο,
ησλ πξάμεσλ ηνχησλ ππνβαιινκέλσλ ακέζσο εηο ην Σπκβνχιηνλ πξνο έγθξηζηλ θαη γ)
ππνγξάθεη ηα ζπκβφιαηα ηεο επηρεηξήζεσο.

'Απθπον 6
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπαγ. 3 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Γενικόρ Διεςθςνηήρ ηηρ Επισειπήζευρ

1. Τσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο πξντζηαηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, φζηηο δένλ λα
ηπγράλεη πηπρηνχρνο αλσηάηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
Τα ινηπά πξνζφληα, ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσο θαη αλαπιεξψζεψο ηνπ, αη απνδνραί,
ηα θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα, σο θαη αη αξκνδηφηεηεο ελ γέλεη νξίδνληαη δηα ηνπ θαηά
ην άξζξνλ 7 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο.
2. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρεηξήζεσο κεξηκλά δηα :
α) ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ ζθνπνχ δη' νλ ζπλεζηήζε ε επηρείξεζηο,
β) ηελ θαηάξηηζηλ ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο, επεθηάζεσο θαη
ζπληεξήζεσο
ησλ
δηθηχσλ
πδξεχζεσο
θαη
απνρεηεχζεσο,
γ) ηελ θαηάξηηζηλ θαζ' έθαζηνλ έηνο πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ δηα ην επφκελνλ
νηθνλνκηθφλ έηνο σο θαη ηα επφκελα ηέζζαξα νηθνλνκηθά έηε, ππνδεηθλχσλ ηαο
εγθεθξηκέλαο
ή
πξνηεηλνκέλαο
πεγάο
ρξεκαηνδνηήζεσο
ηνχηνπ,
δ) ηελ ζχληαμηλ δχν ηνπιάρηζηνλ κήλαο πξν ηεο ελάξμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο.
ε) ηελ θαηάξηηζηλ ησλ αλαγθαίσλ αλακνξθψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ εηο ηα
πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ.
ζη) ηελ ζχληαμηλ ηνπ εηεζίνπ απνινγηζκνχ ηεο επηρεηξήζεσο εληφο ηξηψλ κελψλ απφ
ηεο ιήμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ειέγρεη ηελ θαζεκεξηλήλ εξγαζίαλ ηεο επηρεηξήζεσο, αζθεί
επνπηείαλ επί ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ εθάζηεο ππεξεζίαο έρσλ ηελ δηνίθεζηλ
ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ επί:
α) αλαζέζεσο κειεηψλ εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαηά ηαο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο
δηαηάμεηο.
β) πάζεο εθπνηήζεσο ή εθκηζζψζεσο αθηλήησλ ή θηλεηψλ πξαγκάησλ αλεθφλησλ εηο
ηελ
επηρείξεζηλ.
γ) εγέξζεσο αγσγψλ θαη αζθήζεσο ελδίθσλ κέζσλ, παξαηηήζεσο απφ ηνχησλ θαη
ζπκβηβαζκνχ.
δ)
ζπλάςεσο
δαλείσλ
θαη
ε) ζπκκεηνρήο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή Οξγαληζκψλ Τνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο εηο ηελ δαπάλελ θαηαζθεπήο έξγσλ
ηα νπνία επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζε ε επηρείξεζηο θαηά πξνηεξαηφηεηα, σο θαη επί
ησλ φξσλ ηεο ηνηαχηεο ζπκκεηνρήο.
4. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ηελ κέξηκλαλ θαη ηελ επζχλελ ηεο εθηειέζεσο ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ παξφληνο, κεηέρεη δε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
εηζεγνχκελνο ηα πξνο ζπδήηεζηλ ζέκαηα, άλεπ ςήθνπ.

5. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο απνθαζίδεη πεξί:
α) εθηειέζεσο πξνκεζεηψλ θαη αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ε νιηθή δαπάλε
δελ ππεξβαίλεη ηα δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000), επηηξεπνκέλεο ηεο απμνκείσζεο ηνπ
ρξεκαηηθνχ απηνχ νξίνπ κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο.
β) ηνπνζεηήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ εηο ηαο πξνβιεπνκέλαο ππφ ηεο επηρεηξήζεσο
ζέζεηο σο θαη ρνξεγήζεσο αδεηψλ εηο απηφ.
6. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο αζθεί θαη ηαο ινηπάο παξερνκέλαο εηο απηφλ δηα ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο αξκνδηφηεηαο.
7. Μέρξη ηνπ δηνξηζκνχ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηα θαζήθνληα απηνχ αζθεί ν δη'
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο νξηδφκελνο ππάιιεινο
απηήο, ν θαηά βαζκφλ αλψηεξνο θαη επί ηζνβάζκσλ ν αξραηφηεξνο.
'Απθπον 7
(όπυρ διαμοπθώθηκε με ηην παπαγ. 14 άπθπος 6 Ν. 2307/95 και ηην παπαγ. 3 ηος
άπθπος 33 ηος Ν. 3274/2004)
Οπγανιζμόρ Εζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Επισειπήζευρ. - Πποζυπικόν
1. Γη' Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνπ δη' απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Γηεπζπληνχ κεηά γλψκελ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Σπκβνπιίσλ,
θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζχλζεζηο θαη ε αξκνδηφηεο ησλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο
ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ αλαιφγσο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο
επηρεηξήζεσο, ε θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ
θαζ' νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη αλαιφγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεχζεσο, αη απνδνραί, σο
θαη ν ηξφπνο πξνζιήςεσο θαη απνιχζεσο θαη ην αξκφδηνλ πξνο ηνχην φξγαλνλ.

2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πξνζσπηθφλ ηεο επηρεηξήζεσο ζπλδέεηαη
κεη' απηήο δηα ζπκβάζεσο εξγαζίαο Ιδησηηθνχ δηθαίνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ηζρχνο
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3. Τν ππεξεηνχλ επί ζρέζεη εξγαζίαο Ιδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθφλ Γήκσλ,
Κνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ, ην νπνίνλ εζρνιείην εηο ηαο ππεξεζίαο πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο θαζίζηαηαη απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο νηθείαο επηρεηξήζεσο πξνζσπηθφλ
ηαχηεο, πθ' ελ ζρέζηλ ππεξεηεί θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρνπο ζέζεηο εθ ησλ
πξνβιεθζεζνκέλσλ ππφ ηνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Αλ απνξξνθεζεί ε δεκνηηθή επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε δεκνηηθή
επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζηελ πξψηε
θαη θαηείρε νξγαληθέο ζέζεηο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ
θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΔΥΑ λα κεηαθέξεηαη ζηε

δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη λα θαηαιακβάλεη ηηο αλάινγεο
κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηξεηθήο
Υπεξεζίαο ηε παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
5. Ταθηηθφλ δηαβαζκηζκέλνλ πξνζσπηθφλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ
ππεξεηνχλ εηο ππεξεζίαο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο, δχλαηαη ηε αηηήζεη ηνπ θαη
κεη' απφθαζηλ ηνπ παξά ηε Ννκαξρία Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ, λα κεηαηάζζεηαη κε
ηαο αο θαηέρεη ζέζεηο εηο ηελ επηρείξεζηλ, δηεπφκελνλ σο πξνο πάζαο ηαο ππεξεζηαθάο
ηνπ κεηαβνιάο θαη δηθαηψκαηα ππφ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εηδηθψλ πεξί ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνχηνπ δηαηάμεσλ ησλ Γήκσλ.
ΤΜΠΛΗΡΩΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 11 παπ. 3 ηος Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α'
62):
Οκνίσο ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ
πνπ ππεξεηνχζε ή ππεξεηεί ζε ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κπνξεί κε
αίηεζή ηνπ λα απνζπάηαη ζηελ επηρείξεζε, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα δηνξηζκφ
νξγάλνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο
χδξεπζεο απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.), γηα δηάζηεκα κέρξη πέληε έηε. Η απφζπαζε απηή
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιια πέληε έηε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Οη απνδνρέο θαη νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ απνζπψκελνπ απηνχ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ ηελ
Γ.Δ.Υ.Α..

ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Καηά ηο άπθπο 8 παπ. 4 ηος Ν. 2227/1994 (Α' 129):
Τν ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ ησλ
νπνίσλ ην πξνζσπηθφ ζπληαμηνδνηείηαη κε ην θαζεζηψο ησλ δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ, ην νπνίν κεηαηάζζεηαη ζε ππεξεζίεο πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1069/1980
(ΦΔΚ 191 Α'), εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο θχξηαο,
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ ππαγφηαλ κέρξη
ηε κεηάηαμή ηνπ θαη φιε ε εθεμήο ππεξεζία ηνπ ζηηο ππεξεζίεο πνπ κεηαηάζζεηαη
ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε πνπ δηαλχζεθε ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία
κεηαηάζζεηαη.
6. Αη θαηά ηαο εθάζηνηε θεηκέλαο δηαηάμεηο επί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οξγαληζκψλ
Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ αζθνχληαη πξνθεηκέλνπ πεξί
ηνπ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πξνζσπηθνχ, ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο.

7. Αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ κνλίκσλ
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο παξαγξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

8. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ επί ζρέζεη εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρεηξήζεσο εθαξκφδνληαη αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη πεηζαξρηθαί δηαηάμεηο ηηο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Καηά ηο άπθπο 6 παπ. 15 ηος Ν. 2307/1995:
Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ, απφ Γ.Δ.Υ.Α. ζε Γ.Δ.Υ.Α. ή ζε ακηγή δεκνηηθή
ή θνηλνηηθή επηρείξεζε, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππαιιήινπ. Η κεηάηαμε
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ππνδνρήο χζηεξα
απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία
δεηείηαη ε κεηάηαμε.
ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Καηά ηο άπθπο 27 παπ. 9 ηος Ν. 3013/2002- ΦΕΚ Α' 102:
Τν ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ
είρε απνζπαζηεί ζε Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Υδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.),
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ 191 Α'),
φπσο ηζρχνπλ, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ θαη κεηά απφθαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ λα κεηαηάζζεηαη ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο,
φπνπ έρεη απνζπαζηεί. Τν πξνζσπηθφ απηφ, σο πξνο ηηο ππεξεζηαθέο ηνπ κεηαβνιέο
θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, δηέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην
πξνζσπηθφ ησλ Ο.Τ.Α.

'Απθπον 8
Πεπιοςζία ηηρ επισειπήζευρ

1. Δηο ηελ πεξηνπζίαλ ηεο επηρεηξήζεσο αλήθνπλ ηα επί ηε βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ή
εγθξηζεζνκέλσλ κειεηψλ εθηειεζζέληα ή εθηειεζζεζφκελα έξγα πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηνο ηεο επηρεηξήζεσο, άπαζαη αη ππάξρνπζαη
ππφλνκνη θαη εγθαηαζηάζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ή νκβξίσλ
πδάησλ, σο επίζεο θαη άπαζαη αη εθβάιινπζαη ακέζσο ή εκκέζσο εηο ην δίθηπνλ
ππφλνκνη ή αλνηθηνί αγσγνί, θαη αη κνλάδεο επεμεξγαζίαο πνζίκνπ χδαηνο θαη πγξψλ
απνβιήησλ.

2. Αη εθ ηεο εθηειέζεσο ησλ Δξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο πξνθχπηνπζαη
επηθάλεηαη πεξηέξρνληαη εηο ηελ Δπηρείξεζηλ, ήηηο δχλαηαη λα ηαο δηαζέηε θαη έλαληη
ζπκβνιηθνχ ηηκήκαηνο εηο ηνλ νηθείνλ Γήκνλ ή Κνηλφηεηα πξνο δεκηνπξγίαλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ή πξνο εθπιήξσζηλ άιινπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ.

3. Αη δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θηεκάησλ
εθαξκφδνληαη θαη επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο.

'Απθπον 9
Τποκαηάζηαζιρ ειρ δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ
1. Η επηρείξεζηο άκα ηε ζπζηάζεη ηεο ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη άλεπ εηέξαο
δηαηππψζεσο εηο άπαληα ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
εηο ηαχηελ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ησλ παξ' απηνίο νξγαληζκψλ
πδξεχζεσο- απνρεηεχζεσο, ηαο αλαθεξνκέλαο εηο ηελ χδξεπζηλ θαη απνρέηεπζηλ.

2. Αη εθθξεκείο δίθαη ζπλερίδνληαη ππφ θαη θαηά ηεο επηρεηξήζεσο άλεπ άιιεο
δηαηππψζεσο, κε επεξρνκέλεο εθ ηεο σο άλσ δηαδνρήο βηαίαο δηαθνπήο ηνχησλ.
3. Δπηκειεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη απνγξαθή ηεο
πεξηνπζίαο πεξί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 εληφο 6κήλνπ απφ ηεο ζπζηάζεψο ηεο
πξνο ηνλ ζθνπφλ θαζνξηζκνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο επηρεηξήζεσο.
Απφζπαζκα ηεο εθζέζεσο απνγξαθήο πεξηέρνλ πεξηγξαθήλ ησλ απνθησκέλσλ ππφ
ηεο Δπηρεηξήζεσο, αθηλήησλ θαη εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, κεηά ηεο ππφ ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Β.Γ. 598/1963, σο ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη ζήκεξνλ, πξνβιεπνκέλεο
πεξηιήςεσο, ζεσξεκέλνλ ππφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληνχ κεηαγξάθεηαη αηειψο
εηο ηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκνδίνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ.
4.Απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο νη ζπκκεηέρνληεο εηο ηελ επηρείξεζηλ Γήκνη
θαη Κνηλφηεηεο, σο θαη Σχλδεζκνη ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο επηβνιήο ηειψλ θαη
δηθαησκάησλ πδξεχζεσο θαη απνρέηεπζεο.

'Απθπον 10
(όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 4 άπθπος 33 Ν. 3274/2005)
Πόποι ηηρ Επισειπήζευρ

1. Πφξνη ηεο Δπηρεηξήζεσο είλαη:
α. Τν εηδηθφλ ηέινο δηα ηελ κειέηελ θαη θαηαζθεπήλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο.
β.
Τν
εηδηθφλ
ηέινο
επί
ηνπ
εηζνδήκαηνο
εμ
νηθνδνκψλ.
γ.
Τν
ηέινο
ζπλδέζεσο
κεηά
ηνπ
δηθηχνπ
απνρεηεχζεσο.
δ. Η δαπάλε δηαθιαδψζεσο θαη ζπλδέζεσο πξνο ηνλ αγσγφλ πδξεχζεσο

θαη
απνρεηεχζεσο.
ε.
Τν
ηέινο
ζπλδέζεσο
κεηά
ηνπ
δηθηχνπ
πδξεχζεσο.
ζη.
Τν
ηέινο
ρξήζεσο
ππνλφκνπ.
δ.
Η
αμία
θαηαλαιηζθνκέλνπ
χδαηνο.
ε.
Η
εγγχεζηο
ρξήζεσο
πδξνκεηξεηνχ.
ζ. Η δαπάλε κεηαηνπίζεσο αγσγψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ πδξεχζεσο ή
απνρεηεχζεσο
πδξνκεηξεηψλ
ή
άιισλ
ζπλαθψλ
εξγαζηψλ.
η. Αη ζπλεηζθνξαί ηξίησλ πξνο εθηέιεζηλ θαηά πξνηεξαηφηεηα έξγσλ.
ηα. Δπηρνξήγεζηο εθ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ δηα ηελ κειέηελ θαη
θαηαζθεπήλ
έξγσλ
πδξεχζεσο
θαη
απνρεηεχζεσο.
ηβ. Αη πξφζνδνη εθ ηεο πεξηνπζίαο ή ην ηίκεκα εθ ηεο εθπνηήζεσο ηαχηεο.
ηγ. Γάλεηα, θιεξνλνκίαη, δσξεαί θαη ινηπαί επηρνξεγήζεηο.

2. Οη πφξνη ηεο Δπηρεηξήζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθηα (α) (β) ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθψο δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, αλαθαηαζθεπήλ ή επέθηαζηλ πδξεχζεσο
θαη απνρεηεχζεσο ή ηελ εμφθιεζηλ έξγσλ ηνθνρξεσιπζίσλ εθ δαλείσλ, ν δε ηνπ
εδαθίνπ (ηα) απνθιεηζηηθψο, δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, αλαθαηαζθεπήλ ή
επέθηαζηλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο.
3. Σηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, πνπ δηεπξχλεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο
ηειεζέξκαλζεο, πεξηιακβάλνληαη:
α)
ε
ρξέσζε
ζχλδεζεο
κε
ην
δίθηπν
ηειεζέξκαλζεο,
β) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα ηε δαπάλε ηεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ
ηειεζέξκαλζεο,
ελαιιαθηψλ
ή
άιισλ
ζπλαθψλ
εξγαζηψλ,
γ)
ε
αμία
ησλ
θαηαλαιηζθφκελσλ
ζεξκηθψλ
κνλάδσλ,
δ) νη ζπλεηζθνξέο ηξίησλ γηα εθηέιεζε έξγσλ ηειεζέξκαλζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα
θαη
ε) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε δαπάλε ζρεηηθή κε ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ην λέν αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.
4. Σηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο δηεπξχλεηαη ν ζθνπφο θαη πεξηιακβάλεη
θαη ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ εκθηάισζε θαη εκπνξία ηνπ λεξνχ θαη
ηε δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
πεξηιακβάλνληαη:
α)
ην
ηέινο
ζχλδεζεο
κε
ην
δίθηπν
θπζηθνχ
αεξίνπ,
β) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα ηε δαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ ηνπ
θπζηθνχ
αεξίνπ
ή
άιισλ
εξγαζηψλ,
γ)
ε
αμία
ηνπ
θαηαλαιηζθφκελνπ
θπζηθνχ
αεξίνπ,
δ) νη ζπλεηζθνξέο ηξίησλ γηα εθηέιεζε έξγσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα,
ε) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε δαπάλε ζρεηηθή κε ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα λέα αληηθείκελα ηεο επηρείξεζεο θαη
ζη) ηα έζνδα απφ ηελ εκπνξία εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο.
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1069/80 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηα
αληηθείκελα ηεο ηειεζέξκαλζεο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ,

ζηηο νπνίεο έρεη δηεπξπλζεί ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/80.

'Απθπον 11
Ειδικόν ηέλορ δια ηην μελέηην, καηαζκεςήν και επέκηαζιν έπγυν ςδπεύζευρ και
αποσεηεύζευρ

1. Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπζηαζεζνκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, πξνο ηνλ ζθνπφλ κειέηεο, θαηαζθεπήο ή επεθηάζεσο έξγσλ
πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο θαη δηα κίαλ δεθαεηίαλ απφ ηήο 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ
επνκέλνπ ηεο ζπζηάζεψο ησλ έηνπο πξφζζεηνλ εηδηθφλ ηέινο ππνινγηδφκελνλ εηο
πνζνζηφλ 80% επί ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ χδαηνο, ην απηφ ηέινο
επηβάιιεηαη θαη ελ πεξηπηψζεη επεθηάζεσο ηεο Δπηρεηξήζεσο.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ Ν. 2065/1992 (Α 113):
«Παξαηείλεηαη γηα κηα δεθαεηία απφ ηελ θαηά πεξίπησζε ιήμε ηνπ ν ρξφλνο επηβνιήο
ηνπ πξνζζέηνπ εηδηθνχ ηέινπο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ 191 Α')».
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Καηά ην άξζξν 26 παξ. 3 ηνπ Ν. 3013/2002 (Α 102) : «
Παξαηείλεηαη γηα κία δεθαεηία απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε ιήμε ηνπ ν ρξφλνο επηβνιήο
ηνπ πξφζζεηνπ εηδηθνχ ηέινπο 80% ππέξ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. , πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1069/80 (ΦΔΚ 191 Α'».
2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ ηέινο βεβαηνχηαη θαη εηζπξάηηεηαη ππφ
ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηα νξηζζεζφκελα ππφ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρεηξίζεσο απηήο.
'Απθπον 12
Ειδικόν ηέλορ επί ηυν ειζοδημάηυν εξ οικοδομών

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Τν άξζξν 12 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 άξζξ. 43 Ν. 2065/1992
(Α
113),ε
νπνία
θαη
νξίδεη
ηα
εμήο:
Καηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ.δ.
2916/1954 (ΦΔΚ 155 Α') ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ
191 Α'), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πνπ επηβάιιεη, θαηά πεξίπησζε,
ηέιε χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα, ηνπ ηέινπο πδξεχζεσο
αληηθαζηζηάκελνπ απφ άιιν ηζνδχλακν πφξν. Δάλ κέρξη 31-12-1992 δελ έρεη
λνκνζεηεζεί ν πφξνο απηφο, απφ ηνπ έηνπο 1993 εγγξάθεηαη πίζησζε ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θαη Γεκνηηθψλ

Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πνπ είλαη δηθαηνχρνη, ίζε πξνο ηηο
εηζπξάμεηο ηνπ έηνπο 1992, απμαλφκελε θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) εηεζίσο.

'Απθπον 13
ςμβολή Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδύζευν

1. Τν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζπκβάιιεη δηα δσξεάλ επηρνξεγήζεσο
θαηά πνζνζηφλ κέρξη ηξηάθνληα πέληε ηνηο εθαηφλ (35 %) εηο ηαο δαπάλαο κειεηψλ
θαη θαηαζθεπψλ ησλ πάζεο θχζεσο έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο
αξκνδηφηεηνο ησλ δηα ηνπ παξφληνο ζπζηαζεζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ νξίνπ
ησλ εγθξηλνκέλσλ, δηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ θαη' έηνο, πηζηψζεσλ.

2. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ελ εθηειέζεη ηκεκάησλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο
εηο πφιεηο κε πξαγκαηηθφλ πιεζπζκφλ 10.000 θαηνίθσλ θαη άλσ, φπσο απηφο
εκθαλίδεηαη εηο ηνπο επηζήκνπο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο
ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ δεκνζηεπζή εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ή
ρξεκαηνδφηεζηο ησλ εθ ηνπ ΠΓΔ ζα εμαθνινπζήζε λα γίλεηαη ππφ ηνπο απηνχο κέρξη
ηνχδε φξνπο θαη δηα δηάζηεκα κε δπλάκελνλ λα ππεξβή ηνπο 12 κήλαο απφ ηεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απφ ηεο παξειεχζεσο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ή
ρξεκαηνδφηεζηο πξνο απνπεξάησζηλ ησλ ελ εθηειέζεη έξγσλ εθ ηνπ ΠΓΔ εηο ηαο
αλσηέξσ πφιεηο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθψο πξνο ηαο δεκνηηθάο θαη θνηλνηηθάο
επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο θαη ζα δηέπεηαη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

3. Πξνθεηκέλνπ πεξί εθηειέζεσο λέσλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο εηο πφιεηο
ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε ρξεκαηνδφηεζηο εθ ηνπ ΠΓΔ ζα γίλεηαη ζπκθψλσο
πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνο ηαο νηθείαο
επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο.

4. Η δηάηαμηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη εθαξκνγήλ θαη επί ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρεηξήζεσο πδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
Μείδνλνο πεξηνρήο Βφινπ, πξνθεηκέλνπ πεξί έξγσλ θαη κειεηψλ πέξαλ ησλ ππφ ηεο
θπξσζείζεο δηα ηνπ Ν. 775/1978 ζπκβάζεσο δαλείνπ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο
Γηεζλνχο Τξαπέδεο Αλαζπγθξνηήζεσο θαη Αλαπηχμεσο πξνβιεπνκέλσλ θαη
πεξηγξαθνκέλσλ εηο ην παξάξηεκα 2 απηήο.

'Απθπον 14

Υπόνορ ενάπξευρ ζςμβολήρ Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδύζευν

Η ρξεκαηνδφηεζηο εθ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκκέηξσο πξνο ηελ ππφ ησλ νηθείσλ Δπηρεηξήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζηλ ησλ κειεηψλ θαη έξγσλ είηε εμ ηδίσλ πφξσλ είηε εθ δαλεηζκνχ,
εμαηξέζεη ηνπ έηνπο ζπζηάζεσο ησλ δηα ηνπ παξφληνο ζπζηαζεζνκέλσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην νπνίνλ ή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
δχλαηαη λα πξνεγείηαη.

'Απθπον 15
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 5 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Δαπάνη ζςνδέζευρ μεηά ηυν δικηύυν αποσεηεύζευρ και ςδπεύζευρ

Οη ηδηνθηήηαη ησλ αθηλήησλ ησλ ζπλδενκέλσλ ή κειιφλησλ λα ζπλδεζνχλ κεηά ησλ
δηθηχσλ, ππνρξενχληαη λα πξνθαηαβάιινπλ εηο ηελ επηρείξεζηλ ηελ δαπάλελ
θαηαζθεπήο ηεο πξνο ζχλδεζηλ ηνπ αθηλήηνπ ησλ δηαθιαδψζεσο απφ ηεο
ξπκνηνκηθήο γξακκήο κέρξη ηεο ζέζεσο ηνπ αγσγνχ πδξεχζεσο ή ηεο ππνλφκνπ. Η
νξηζηηθή δαπάλε εθθαζαξίδεηαη ππφ ηεο επηρεηξήζεσο, κεηά ηελ εθηέιεζηλ ηεο
εξγαζίαο. Η δαπάλε δηαθιαδψζεσο ζπλδέζεσο αθηλήηνπ δχλαηαη κεη' απφθαζηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο λα ππνινγίδεηαη γεληθψο δη' άπαληα. Τα
αθίλεηα κε βάζηλ ην ήκηζπ ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηεο νδνχ θαη ηελ θαηά ην ηξέρνλ
κέηξνλ κέζελ ηηκήλ δαπάλεο δηαθιαδψζεσο. Η κέζε απηή ηηκή δαπάλεο
δηαθιάδσζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο.

'Απθπον 16
(όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 6 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Σέλορ σπήζευρ ςπονόμος και ηέλορ ςδπεύζευρ

1. Οη ηδηνθηήηαη ησλ αθηλήησλ ησλ ζπλδενκέλσλ κεηά ησλ δηθηχσλ ππνρξενχληαη εηο
ηελ θαηαβνιήλ ηνπ ηέινπο ρξήζεσο ππνλφκνπ θαη ηέινπο πδξεχζεσο,
εηζπξαηηνκέλνπ δηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλαιψζεσο χδαηνο θαηά ηα ελ άξζξνηο 25
θαη 26 ηνπ παξφληνο νξηδφκελα. Γηα ηνπο ήδε ζπλδεδεκέλνπο κεηά ησλ δηθηχσλ ην
ηέινο ρξήζεσο νθείιεηαη απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο. Σπλνθεηιέηαη εηο

νιφθιεξνλ ηνπ ηέινπο ρξήζεσο κεηά ησλ Ιδηνθηεηψλ ηπγράλνπλ θαη νη νπσζδήπνηε
πνηνχκελνη ρξήζηλ ηνπ αθηλήηνπ.

2. Τν ηέινο ρξήζεσο ππνλφκνπ νθείιεηαη θαη ππφ ηδηνθηήηνπ αθηλήηνπ, ζπλδεζέληνο
απζαηξέησο, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ακέζσο ή εκκέζσο κεηά ηνπ δηθηχνπ
απνρεηεχζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη δη' φζνλ ρξφλνλ δηαξθεί ή κέιιεη λα δηαξθέζε ε
ηνηαχηε ζχλδεζηο. Η εηο ηαο πεξηπηψζεηο απζαηξέηνπ ζπλδέζεσο θαηαβνιή ηνπ ηέινπο
ρξήζεσο ππνλφκνπ ππφ ηνπ ππνρξένπ δελ απαιιάζζεη ηνχηνλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ.
Γηα ηελ ζχλδεζηλ ηεο εζσηεξηθήο εγθαηαζηάζεσο, απνρεηεχζεσο ησλ αθηλήησλ κεηά
ηνπ δηθηχνπ ππνλφκνπ, νξίδεηαη πξνζεζκία ηξηάθνληα εκεξψλ απφ ηεο πεξαηψζεσο
ηεο θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιαδψζεσο, κεηά ηελ πάξνδνλ ηεο νπνίαο άξρεηαη
ε
ππνρξέσζηο
θαηαβνιήο
ηνπ
ηέινπο
ρξήζεσο
ππνλφκνπ.
Σηηο πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο,
εθπαηδεπηήξηα, επηρεηξήζεηο ινπηξψλ, μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, θνηλσθειψλ
ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε αθηλήησλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαηά θαηεγνξίεο θαη αλαιφγσο ηνπ πδξαπιηθνχ θαη
ξππαληηθνχ θνξηίνπ ην ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ην
ηέινο ρξήζεο ππνλφκνπ, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
επηρείξεζεο.
Τα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα Ιδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκνί ηνπηθήο
απηνδηνηθήζεσο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο, επηζπκνχληα ηελ εθηέιεζηλ ππφ ηεο
επηρεηξήζεσο έξγσλ απνρεηεχζεσο θαηά πξνηεξαηφηεηα, ππνρξενχληαη εηο
ζπλεηζθνξάλ απηψλ εηο ηελ δαπάλελ εθηειέζεσο ησλ έξγσλ ηνχησλ.

'Απθπον 17
Διασείπιζιρ

1. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζηο εθάζηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηδίνπ
Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Η επηρείξεζηο έρεη ηδίαλ ηακηαθήλ ππεξεζίαλ,
δηαηάθηεο δε ησλ δαπαλψλ απηήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ελ ζπκπξάμεη κεηά ηνπ
πξντζηακέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρεηξήζεσο ή νη λφκηκνη
αλαπιεξσηαί ησλ.
2. Τν νηθνλνκηθφλ έηνο ηεο δηαρεηξίζεσο αληηζηνηρεί πξνο ην νηθνλνκηθφλ έηνο ηεο
Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο δηαρεηξίζεσο, άκα δε ηε ιήμεη απηφλ θιείνληαη νη εληαχζηνη
ινγαξηαζκνί θαη ελεξγείηαη ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο.

Απθπο 18
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ. 7 ηος άπθπος 6 ηος ν. 2307/95
και ηην παπαγ. 3 άπθπος 18 Ν. 3320/2005)

Διασειπιζηικόρ έλεγσορ
Ο ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη απφ δχν
(2) νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο , νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν
Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 226/1992 θαη δηνξίδνληαη απφ
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με ηελ
απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο
226/1992 (ΦΔΚ Α' 120/1992).

'Απθπον 19
Ενημεπυηικόν Σεύσορ

Η επηρείξεζηο ππνρξενχηαη φπσο θαζ' έθαζηνλ έηνο ζπληάζζεη Δηδηθφλ Δλεκεξσηηθφλ
Τεχρνο
Καηαλαισηνχ.
Δηο ην ηεχρνο ηνχην ζα αλαγξάθσληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα νπζηψδε θαη αλαγθαία πξνο
ελεκέξσζηλ επί ηεο δξαζηεξηφηεηνο ηεο επηρεηξήζεσο ζηνηρεία, ηα νπνία ζα
ιακβάλσληαη εθ ηνπ εηεζίνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ εθζέζεσλ νηθνλνκηθήο
θαηαζηάζεσο, ηεο απνγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, ηνπ εηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο
Δπελδχζεσλ κεηά ησλ πεγψλ ρξεκαηνδνηήζεψο ηνπ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ησλ δαπαλψλ δηνηθήζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο, ηεο
παξαγσγηθφηεηνο ηεο Δπηρεηξήζεσο, ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ακνηβψλ
ηεο δηνηθήζεσο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, σο θαη εηέξα ζηνηρεία επί ησλ πάζεο θχζεσο
δξαζηεξηνηήησλ
ηεο
επηρεηξήζεσο.
Τν Δηδηθφλ Δλεκεξσηηθφλ Τεχρνο ππνγξαθφκελνλ ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηεο επηρεηξήζεσο απνζηέιιεηαη, κεξίκλε ηεο επηρεηξήζεσο, ην
βξαδχηεξνλ εληφο εμ κελψλ απφ ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εηο ηνπο
θαηαλαισηάο
ηεο
επηρεηξήζεσο
πξνο
ελεκέξσζίλ
ησλ.
Η κε ζχληαμηο ή ε κε απνζηνιή ηνπ αλσηέξσ ηεχρνπο ζπληζηά παξάβαζηλ
θαζήθνληνο.

Απθπο 20
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπαγ. 8 άπθπος 6 Ν. 2307/95 και ηην παπαγ. 11
ηος άπθπος 13 Ν. 2503/97)
Εποπηεία επί ηυν επισειπήζευν
1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηηο εμήο
απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ:
α) Γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηερληθνχ

πξνγξάκκαηνο
έξγσλ,
θαζψο
θαη
γηα
θάζε
ηξνπνπνίεζή
ηνπο.
β)
Γηα
ηελ
αγνξά
θαη
εθπνίεζε
αθηλήησλ
θηεκάησλ.
γ) Γηα ηελ επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα.
δ)
Γηα
ηε
ζχλαςε
δαλείσλ.
ε) Γηα ηηο κειέηεο, ηα έξγα θαη ηηο πξνκήζεηεο.
2. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ειέγρεη ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ
θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ θαη ηακεηαθνχ ειέγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο.

'Απθπον 21
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπαγ. 9 άπθπος 6 Ν. 2307/1995)
Κανονιζμοί λειηοςπγίαρ και διασειπίζευρ
1. Με θαλνληζκνχο, πνπ ζπληάζζνληαη θαη ςεθίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο επηρεηξήζεσο θαη ειέγρνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθά ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ
ή ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε, ξπζκίδνληαη θάζε θνξά ηα ζρεηηθά
κε ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθήο παξαδνρήο
ινγηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο.

2. Οη αλσηέξσ θαλνληζκνί δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη, εθ' φζνλ επηβάιιεηαη ηνχην
εθ ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ απηήλ σο άλσ δηαδηθαζίαλ.

3. Μέρξη ηεο ζπληάμεσο ησλ ππφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιεπνκέλσλ θαλνληζκψλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, εθαξκφδνληαη νη ππάξρνληεο
αληίζηνηρνη θαλνληζκνί ηνπ Γήκνπ ή Σπλδέζκνπ θαη ελ πεξηπηψζεη κε ππάξμεσο
ηνηνχησλ αη ζρεηηθαί πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ δηαηάμεηο.

'Απθπον 22
'Επγα - Ππομήθειαι

1. Τα έξγα θαη αη πξνκήζεηαη δηά ηελ θαηαζθεπήλ, ζπληήξεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ ησλ
ζπζηεκάησλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο εθηεινχληαη ππφ ηεο επηρεηξήζεσο. Πεξί
ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη ελεξγείαο ησλ πξνκεζεηψλ απνθαζίδεη ην
Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ηεο επηρεηξήζεσο.

2. Αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο πεξί
εθζθαθψλ πξνο αλεχξεζηλ χδαηνο θαη εγθαηαζηάζεσο δηθηχνπ πδξεχζεσο
εθαξκφδνληαη θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ παξφληνο.

Απθπο 23
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπαγ. 10 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Κανονιζμοί δικηύυν
1. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε, εθδίδεηαη θαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηθηχνπ απνρεηεχζεσο, θαη ηδίσο νη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο
βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο, νη νπζίεο ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζην
δίθηπν απαγνξεχεηαη, ε επηηξεπφκελε ζπγθέληξσζε ξππαηλνπζψλ νπζηψλ, ηα φξηα
ησλ θπζηθψλ θαη ινηπψλ παξακέηξσλ ησλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πνπ
δηαηίζεληαη ζηα δίθηπα, ηα ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πδάησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο
απνρεηεχζεσο, νη φξνη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ γεληθψλ θαη ηα ησλ
πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ απνρεηεχζεσο.
2. Με ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία εθδίδεηαη θαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο θαη ηδίσο ηα ππφρξεα γηα ζχλδεζε
αθίλεηα. ν αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ, γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ
πδάησλ ησλ αθηλήησλ, γηα ηελ απνρέηεπζε ρακειψλ ρψξσλ θαη επηθαλεηψλ, γηα ηε
δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, γηα ηε δηαθνπή ησλ ζπλδέζεσλ, νη
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο γεληθψο ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ ησλ θαηνίθσλ θαη ινηπψλ
νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ησλ
νξγάλσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ην κήθνο ζπλδέζεσλ γηα αθίλεηα πνπ έρνπλ πξνζφςεηο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα νδνχο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο
ζπλδέζεσο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο επηβάξπλζεο ησλ αθηλήησλ ζην ίδην νηθφπεδν
ζην νπνίν πθίζηαηαη θάζεηε ηδηνθηεζία, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο απφ ηελ επηρείξεζε ηεο
εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο γηα ηε ζχλδεζε αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ νη ππφρξενη γηα απηφ
δελ ππνβάιινπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηάμεη ε επηρείξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχλδεζεο θαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δαπαλψλ
ζπλδέζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ ηεο επηρείξεζεο.
3. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε θαζνξίδνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πδξεχζεσο θαη
ηδίσο ν ηξφπνο ηνπ θαζνξηζκνχ θάζε θνξά ηεο ηηκήο ηνπ χδαηνο, ηεο δηαλνκήο απηνχ,
ηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην δίθηπν πδξεχζεσο, ηε δηαθνπή ησλ
ζπλδέζεσλ, ηελ εγγχεζε ρξήζεσο πδξνκεηξεηψλ, ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ δηθηχνπ, ηα
ππφρξεα γηα ζχλδεζε αθίλεηα, νη ππφρξενη θαηαβνιήο ησλ ηειψλ πδξεχζεσο πάζεο
θχζεσο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο απφ απηά θπξψζεηο θαη

γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ
χδξεπζεο
ηεο
επηρείξεζεο.
Μέρξη ηελ έθδνζε απηψλ ησλ θαλνληζκψλ εθαξκφδνληαη ηα ηηκνιφγηα πνπ ηζρχνπλ
θαη νη θαλνληζκνί ησλ ππεξεζηψλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ηνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ή ζπλδέζκνπ απφ ηνπο νπνίνπο ηδξχεηαη ε επηρείξεζε.

'Απθπον 24
Απαλλοηπιώζειρ

1. Τα ππφ ηεο επηρεηξήζεσο εθηεινχκελα έξγα ραξαθηεξίδνληαη δεκνζίαο σθειείαο,
ηα δε δηα ηαχηα, σο θαη δηα ηαο ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο αλαγθαηνχληα αθίλεηα,
απαιινηξηνχληαη αλαγθαζηηθψο ππέξ θαη δαπάλαηο απηήο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ πεξί αλαγθαζηηθψλ
απαιινηξηψζεσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Καζ'
φκνηνλ ηξφπνλ ζπληζηψληαη αλαγθαζηηθψο θαη δνπιείαη νηαζδήπνηε κνξθήο.

2. Αη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 797/1971 «πεξί αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ» θαη αη δη'
απηψλ δηαηεξεζείζαη εμαηξέζεηο επί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηζρχνπλ θαη δηα ηαο
ππέξ ηεο επηρεηξήζεσο απαιινηξηψζεηο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ εηδηθσηέξσλ
δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο.

3. Δθ' φζνλ ηα έξγα πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ εηο ρψξνπο πξνβιεπνκέλνπο δη'
νδνχο, πιαηείαο ή ινηπνχο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ απφ 17/7-16.8.1923 ηνπ Ν.Γ/ηνο "πεξί ζρεδίνπ πφιεσλ, θσκψλ θαη
ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο νηθνδνκήο απηψλ», ε ππέξ ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Κνηλφηεηνο απαιινηξίσζηο δχλαηαη λα επηζπεχδεηαη ππφ ηεο Δπηρεηξήζεσο δαπάλαηο
απηήο.

'Απθπον 25
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ.11 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Σιμολόγια

1. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή
θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδνληαη ρσξηζηά ηηκνιφγηα γηα ηελ ππεξεζία πδξεχζεσο
θαη απνρεηεχζεσο.

2. Τα εθ ησλ ηειψλ ησλ ππεξεζηψλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο έζνδα δένλ
ππνρξεσηηθψο λα θαιχπηνπλ ηαο αλαγθαίαο δαπάλαο πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληεξήζεσο ησλ δηθηχσλ, απνζβέζεηο Παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνθνρξενιπζίσλ
ζπλαθζέλησλ δαλείσλ.
3. Τα έζνδα απφ ηα ηέιε επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ
πάξνδν ηεο δεθαεηίαο, φπσο αλαγξάθεηαη ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ λφκνπ απηνχ. Τν
πνζνζηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ
ην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην.

'Απθπο 26
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ.7 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Διαθοποποίηζη Σελών
Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ
ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί:
α. λα θαζνξίδεηαη εηδηθφ ηηκνιφγην χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηνπο θάηνηθνπο ησλ
δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή ζπλνηθηζκψλ απηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε νη νπνίνη
εμππεξεηνχληαη κε δηθφ ηνπο δίθηπν αλεμάξηεην απφ ην εληαίν δίθηπν ηεο επηρείξεζεο
θαη
β. λα ζεζπίδνληαη δηαθνξεηηθά ηηκνιφγηα θαηά πεξηνρέο αλάινγα κε ηα εθηεινχκελα
έξγα ή κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο.

'Απθπον 27
Ποινικαί διαηάξειρ

1. Απαγνξεχεηαη ή άλεπ εγγξάθνπ αδείαο ηεο επηρεηξήζεσο εθηέιεζηο νηαζδήπνηε
εξγαζίαο απνρεηεχζεσο έμσ ηνπ ζίθσλνο, εηο νλ θαηαιήγνπλ αη εζσηεξηθαί
εγθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θαηά πάζαλ
πεξίπησζηλ ε εθηέιεζηο νηαζδήπνηε εξγαζίαο, επί ζθνπψ ιαζξαίαο απνρεηεχζεσο
αθαζάξησλ ή νκβξίσλ πδάησλ αθηλήηνπ ηηλφο εηο ην δίθηπνλ απνρεηεχζεσο.
2. Η παξάβαζηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο
εμ
κελψλ
θαη
δηα
ρξεκαηηθήο
πνηλή
κέρξη
30.000
δξαρκψλ.
Δάλ ε αμηφπνηλνο πξάμηο εγέλεην επί ζθνπψ ιαζξαίαο απνρεηεχζεσο πιεηφλσλ

αθηλήησλ, δηα ηεο θαηαζθεπήο ππνλφκνπ κέιινληνο λα εμππεξεηήζε ηαχηα θαη
ζπλδέζεσο απηνχ κεηά ηνπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο, ν ππαίηηνο ηαχηεο ηηκσξείηαη δηα
θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 30.000 έσο 80.000 δξρ.
3. Η επηρείξεζηο δχλαηαη πάληνηε λα παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγνπζα, ηφζνλ ελ ηε
πξνδηθαοία, φζνλ θαη ελ ηε θπξία δηαδηθαζία πξνο επηδίσμηλ ηεο εθ ησλ αμηνπνίλσλ
ηνχησλ πξάμεσλ απνδεκηψζεσο ηεο, ιφγσ ηεο εμ απηψλ εζηθήο βιάβεο ηεο,
ηεξνπκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 63 επ. θαη 82 επ. Κψδ. Πνηλ.
Γηθνλνκίαο.
4. Δηο ηαο, πξνβιεπνκέλαο ππφ ηεο παξ.1 πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζηο δηθαηνχηαη δη'
αηηήζεψο ηεο, ππνβαιινκέλεο εηο ηνλ εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, λα αηηήζεηαη θαηά
ηελ δηαδηθαζίαλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Α.Ν. 1539/1938 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ
θηεκάησλ ηελ άκεζνλ επαλαθνξάλ ησλ πξαγκάησλ εηο ηελ πξνηέξαλ θαηάζηαζηλ,
ήηηο δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθψο, εθ' φζνλ ήζειε δηαπηζησζή απζαίξεηνο θαηαζθεπή
απνρεηεπηηθνχ έξγνπ. Η απφθαζηο ηνπ εηζαγγειέσο πξσηνδηθψλ, εθδηδνκέλε εληφο
ηεο ζπληνκσηέξαο δπλαηήο πξνζεζκίαο εθηειείηαη δηα ζπλεξγείνπ ηεο επηρεηξήζεσο
ππφ ηελ πξνζηαζίαλ ηεο αξκνδίαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ήηηο παξαθνινπζεί ηελ αθξηβή
ηήξεζηλ απηήο. Αη απαηηεζεζφκελαη δηα ηελ ηνηαχηελ επαλαθνξάλ ησλ πξαγκάησλ εηο
ηελ πξνηέξαλ θαηάζηαζηλ δαπάλαη, βεβαηνχληαη ππφ ηεο επηρεηξήζεσο εηο βάξνο ηνπ
δξάζηνπ, εθ' φζνλ ήζειελ νχηνο θαηαδηθαζζή ππφ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, θαηά
ηαο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε, ελ πεξηπηψζεη απαιιαγήο ηνχηνπ,
εθ' φζνλ ήζειελ ππνρξεσζή εηο ηελ θαηαβνιήλ ησλ ηνηνχησλ δαπαλψλ,
ηνπ δηθαζηεξίνπ ππνρξεσηηθψο απνθαηλνκέλνπ επί ηεο ηνηαχηεο θαηαβνιήο ή κε. Αη
δαπάλαη αχηαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηαο πεξί εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο
θεηκέλαο δηαηάμεηο.
5. Ο παξαβαίλσλ ηαο ππφ ησλ ελ άξζξσ 21 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ
θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, επηβαιινκέλαο
ππνρξεψζεηο εθ' φζνλ ππφ πέξαο ηηλφο δηαηάμεσο δελ πξνβιέπεηαη βαξπηέξα πνηλή,
ηηκσξείηαη, εάλ κελ ελήξγεζελ εθ πξνζέζεσο δηα ηεο πνηλήο ηεο θπιαθίζεσο κέρξηο
εμ κελψλ ή δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο ή θαη δη' ακθνηέξσλ ησλ πνηλψλ ηνχησλ, εάλ δε
ελήξγεζελ εμ ακειείαο δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο.

'Απθπον 28
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 13 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Αζηςνόμεςζιρ ηυν δικηύυν ςδπεύζευρ και αποσεηεύζευρ
1. Η αζηπλφκεπζηο ησλ ζπζηεκάησλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ηεο επηρεηξήζεσο
σο θαη ε, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ απφ 18/21.3. 1924 Γ/ηνο "πεξί θσδηθνπνηήζεσο ηνπ
Ν. 2853 θιπ." Αζηπλφκεπζηο δεκνζίσλ πδάησλ εηο ηελ πεξηνρήλ ηαχηελ, αλαηίζεηαη
εηο ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο επηρεηξήζεσο, θαη ελ ειιείςεη εθαξκφδνληαη αη
εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο πεξί αζηπλνκεχζεσο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
έξγσλ.

2. Πάζα ακέζσο ή εκκέζσο πξνμελνπκέλε βιάβε επί ησλ πάζεο θχζεσο ή
θαηεγνξίαο ππνλφκσλ ή εηέξσλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ πδξεχζεσο
απνρεηεχζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη επί ησλ πάζεο θχζεσο " ελ εθηειέζεη
ηεηειεζκέλσλ, σο θαη πάζα παξάβαζηο ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ
δηαηάμεσλ, πεξί αζηπλνκεχζεσο ησλ δεκνζίσλ πδάησλ, βεβαηνχηαη δηα πξσηνθφιινπ
ζπληαζζνκέλνπ ππφ ησλ θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθνλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ,
εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ απφ 25 Ννεκβξίνπ 1929 Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο "πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί
θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο νδψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, σο ην άξζξνλ ηνχην
αληηθαηεζηάζε δηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Α. Ν. 1966/1939 "πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί
εθηειέζεσο
δεκνζίσλ
έξγσλ
θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ".
Τηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επηζεσξεηή δεκφζησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο, αζθεί ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο επηρεηξήζεσο. Η βεβαίσζε ησλ πνζψλ ηεο
δεκίαο δηελεξγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο.

'Απθπον 29
Δήλυζιρ ηυν ιδιοκηηηών πεπί ηος ηπόπος αποσεηεύζευρ ηυν ακινήηυν ηυν
1. Ο Ιδηνθηήηεο, ζπληδηνθηήηεο, λνκεχο ή ζπλλνκεχο αθηλήηνπ θεηκέλνπ εηο ηελ
πεξηνρήλ ηεο επηρεηξήζεσο, επί δε ζπληδηνθηεζίαο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνχ Ν.
3741/1929) "πεξί Ιδηνθηεζίαο θαη' νξφθνπο" θαη ησλ άξζξσλ 1002 θαη 1117 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθνο θαη ν εηο νλ ερνξεγήζε ή άδεηα θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο, σο θαη
ν δηαρεηξηζηήο ηαχηεο, θαινχκελνο ππφ ηεο επηρεηξήζεσο, ππνρξενχηαη φπσο, εληφο
ηεο ηαζζνκέλεο απηψ πξνζεζκίαο νπρί ειάζζνλνο ηνπ κελφο, δειψζε εγγξάθσο ηνλ
ηξφπνλ απνρεηεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαη επηηξέπε θαη δηεπθνιχλε ηνλ ηεο
επηρεηξήζεσο έιεγρνλ ηεο αθξίβεηαο ηεο δειψζεψο ηνπ.

2. Ο κε ππνβάιισλ ηελ ελ ηε πξνεγνπκέλσ παξαγξάθσ δήισζηλ ή ν κε ππνβάιισλ
εληφο ηεο ππφ ηεο επηρεηξήζεσο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ή ν ακέζσο αξλνχκελνο εηο ηα
φξγαλα ηεο επηρεηξήζεσο ηελ εληφο ηνπ αθηλήηνπ είζνδνλ πξνο έιεγρνλ ηεο αθξηβείαο
ηεο ηνηαχηεο δειψζεσο ή ν παξαθσιχσλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ηελ δηελέξγεηαλ ηνπ
εηξεκέλνπ ειέγρνπ, ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ ή δηα
ρξεκαηηθήο πνηλήο. Ο ππνβάιισλ ςεπδή δήισζηλ ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο
εμ (6) κελψλ ή δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο.

'Απθπον 30
Μεηαβαηικαί διαηάξειρ

'Δξγα θαη κειέηαη πδξεχζεσο ή απνρεηεχζεσο ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή θαη ε
εθπφλεζηο αληηζηνίρσο ήξρηζε πξν ηεο ζπζηάζεσο επηρεηξήζεσο πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο εηο ηηλά Γήκνλ ή Κνηλφηεηα εθηεινχληαη θαηά ηαο ηζρπνχζαο
δηαηάμεηο.

Απθπο 31
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ δηά ηεο
Δθεκεξίδνο
ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Ο παξψλ λφκνο ςεθηζζείο ππφ ηεο Βνπιήο θαη παξ΄ εκψλ ζήκεξνλ θπξσζείο,
δεκνζηεπζήησ δηά ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη εθηειεζζήησ σο λφκνο ηνπ
Κξάηνπο.
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