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       Ν. 1069/1980  (ΦΕΚ Α-191) 
 

Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
 

'Αρθρον 1 

 

(όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α’ 196) 

 

Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες 
 

1.  ∆ια   την  άσκησιν  των  πάσης  φύσεως  δραστηριοτήτων  του  κυκλώµατος υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως οικιστικών  κέντρων  της  Χώρας, εξαιρέσει  των  πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης 

και Βόλου και των µειζόνων αυτών περιοχών, δύναται να  συνιστώνται  κατά  την  παράγραφον  3  

του παρόντος άρθρου εις έκαστον ∆ήµον ή Κοινότητα της Χώρας ή υπό πλειόνων ∆ήµων  ή  

Κοινοτήτων  ή  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως.  Αι 

ανωτέρω  Επιχειρήσεις  αποτελούν  ίδια Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου κοινωφελούς 

χαρακτήρος, διεπόµενα υπό των  κανόνων της Ιδιωτικής οικονοµίας, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως 

υπό νόµου. 

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου  δύνανται  να  εφαρµόζωνται και εις περιπτώσεις 

µετατροπής εις επιχείρησιν συνεστηµένων συνδέσµων, ∆ήµων ή Κοινοτήτων ή ∆ήµων και 

Κοινοτήτων. 

Αι  επιχειρήσεις  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  λειτουργούν  υπό µορφήν  ∆ηµοτικής  ή 

Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, 

συντήρησιν των έργων της αρµοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηµατοδοτήσεώς των  υπό  

των διατάξεων του παρόντος νόµου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των σχετικών  διατάξεων του 

"∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος". 

 

2. Αι   προβλεπόµεναι   υπό   της   προηγουµένης   παραγράφου  επιχειρήσεις είναι αρµόδιαι δια την 

µελέτην,  κατασκευήν,  συντήρησιν, εκµετάλλευσιν,  διοίκησιν  και  λειτουργίαν  των δικτύων 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και όµβριων υδάτων, ως και µονάδων επεξεργασίας 

λυµάτων και αποβλήτων της περιοχής αρµοδιότητός των. 

 

 3. Η  σύστασις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται δι' αποφάσεως των οικείων ∆ηµοτικών ή  

Κοινοτικών  Συµβουλίων,  δι'  ης  θα  ορίζεται  η επωνυµία,  η  έδρα,  οι  δικαιολογούντες  την 

σύστασιν αυτής λόγοι, τα παραχωρούµενα εις αυτήν περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος  

εκµεταλλεύσεως των  έργων  ή  υπηρεσιών  και  τα εξ αυτών έσοδα ως και η περιοχή της 

επιχειρήσεως. Προκειµένου περί µετατροπής  συνδέσµου  εις  επιχείρησιν απαιτείται  απόφασις  των  

δηµοτικών  και  κοινοτικών  συµβουλίων  των ∆ήµων και Κοινοτήτων των µετεχόντων εις τούτον. 

Η απόφαση για σύσταση της επιχείρησης ή µετατροπής συνδέσµου σε  επιχείρηση εγκρίνεται µε 

πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

«Παράγρ. 14 άρθρου 6 Ν. 2307/95(ΦΕΚ Α’ 113/1995)»  

« 14.Οπου στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1069/80» Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» αναφέρεται η λέξη «Νοµάρχης» εφεξής νοείται ο 

«∆ιευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης». 

Αρθρο 5 παράγραφος 2 περ. ζ. 

Αρθρο 7 παρ. 1 

Αρθρο 9 παρ.3 

 

 

'Αρθρον 2 

 
(άρθρο 8 παρ. 5 και  6 Ν. 2839/2000),(άρθρο 57  παρ. 7 Ν. 2218/1994) (ΦΕΚ Α 90) και (άρθρο 33 

παρ. 1 Ν. 3274/2004-ΦΕΚ Α 195) 
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∆ιεύρυνσις αντικειµένου και επέκτασις περιοχής αρµοδιότητος 
     
1. Με αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό 

Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

µπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την 

αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τοµείς στην περιοχή της αρµοδιότητάς τους: 

α) τη συγκέντρωση, µεταφορά και διάθεση απορριµµάτων, 

β) τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων 

τηλεθέρµανσης, 

γ) τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων 

φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, 

δ)την εµφιάλωση και εµπορία νερού, 

ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από 

το αντικείµενο δραστηριότητας των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των 

δραστηριοτήτων των οικείων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. 

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων 

και συναφών θεµάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Αν συµπεριληφθεί στους 

σκοπούς της επιχείρησης η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και 

λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, µπορεί η τυχόν υφιστάµενη αµιγής δηµοτική ή διαδηµοτική 

επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφάται από τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο επιχειρήσεων. 

 2. Η περιοχή αρµοδιότητας συνιστώµενης επιχείρησης δήµου ή κοινότητας µπορεί να επεκτείνεται: 

      α) στις εδαφικές περιφέρειες όµορων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων του Ν. 2539/1997 

του ίδιου δήµου ή κοινότητας ή τµηµάτων αυτών µετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

      β) στις εδαφικές περιφέρειες όµορων δήµων ή κοινοτήτων ή δηµοτικών ή κοινοτικών 

διαµερισµάτων ή τµηµάτων αυτών µετά από σύµφωνη γνώµη των οικείων δηµοτικών ή κοινοτικών 

συµβουλίων µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού 

Γραµµατέα της  Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση 

που οι όµοροι δήµοι ή κοινότητες ή τα όµορα δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα υπάγονται σε 

όµορους δήµους ή κοινότητες  διαφορετικών Περιφερειών η σχετική απόφαση εγκρίνεται µε πράξη 

των Γενικών Γραµµατέων των οικείων Περιφερειών, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

3. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες νησιών που γειτνιάζουν θεωρούνται όµοροι για την εφαρµογή των 

διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου. 

 

'Αρθρον 3  

 

(Όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 2307/95-ΦΕΚ Α’ 113 , παρ. 11 αρ. 13 Ν. 

2503/97-ΦΕΚ Α’ 107, παρ. 8,9 άρθρου 8 του Ν. 2839/2000) 

 

∆ιοικητικόν Συµβούλιον της Επιχειρήσεως 
       
1. Η υπό ενός µόνου ∆ήµου συνιστωµένη επιχείρησις διοικείται υπό ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 

οποίου τα µέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται κατά  τας  περί  συγκροτήσεως   της   

Επιτροπής   ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος διατάξεις. 

Ενα από τα µέλη του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που ορίζονται ως µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου της επιχείρησης προέρχεται από τη µειοψηφία. 
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2. Προκειµένου  περί  επιχειρήσεως  συνιστωµένης  υπό πλειόνων ∆ήµων ή Κοινοτήτων ή ∆ήµων και 

Κοινοτήτων ή µετατροπής  συνδέσµου  εις επιχείρησιν,  αύτη  διοικείται, υπό συµβουλίου ο αριθµός 

των µελών του οποίου ορίζεται δια των περί συστάσεως της επιχειρήσεως  ή  µετατροπής του 

συνδέσµου αποφάσεων των οικείων ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων.  

Οι  εκπρόσωποι  εκάστου  ∆ήµου  ή  Κοινότητος και οι αναπληρωταί αυτών ορίζονται δι' αποφάσεως 

του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 

Το  Συµβούλιον  συγκαλούµενον  υπό  του  ∆ηµάρχου  η Προέδρου της κοινότητος της έδρας της 

επιχειρήσεως εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτόν κατά τας περί 

εκλογής Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 

 

"Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση άλλου δήµου ή κοινότητας ο αριθµός των αντιπροσώπων 

αυτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης ορίζεται µε την κατά την παρ. 2 περ. β) του άρθρου 

2 του παρόντος εκδιδόµενη πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας." 

 

3.  Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχει, άνευ ψήφου, ως εισηγητής των προς συζήτησιν θεµάτων ο 

Γενικός ∆ιευθυντής της επιχειρήσεως. 

 

4. Καθήκοντα γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί εις των υπαλλήλων της επιχειρήσεως, 

οριζόµενος υπό τον Πρόεδρου τούτου. 

 

5.  ∆ια  τα  εκ  ∆ηµάρχων  και  Προέδρων  κοινοτήτων  µέλη   του διοικητικού  συµβουλίου  και τους 

αναπληρωτάς αυτών ισχύουν αι περί µη εκλογιµότητος και ασυµβιβάστων διατάξεις του ∆ηµοτικού 

και  Κοινοτικού Κώδικος. 

 

6. Μέλη  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  δεν  δύναται  να  είναι συγγενείς µεταξύ των εξ αίµατος ή 

αγχιστείας µέχρι του τρίτου  βαθµού συµπεριλαµβανοµένου,  ουδέ  να είναι υφ' οιανδήποτε µορφήν 

εργολάβοι ή προµηθευταί της επιχειρήσεως ή µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι οµοειδούς 

επιχειρήσεως. 

 

7. Στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην περίπτωση που δεν  είναι ∆ήµαρχος µπορεί να 

καταβάλλεται για τις παρεχόµενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζηµίωση καθοριζόµενη µε 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Επιχείρησης, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που 

εισπράττει ο ∆ήµαρχος του οικείου δήµου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των 

εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του µηνός, η αποζηµίωση αυτή 

καταβάλλεται εξ ηµισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα 

µέλη και τον Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να παρέχεται, για τη συµµετοχή τους 

στις συνεδριάσεις αυτού, αποζηµίωση. 

 

Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών, του εισηγητή και γραµµατέα του  ∆.Σ. της επιχείρησης 

καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Επιχείρησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα 

µέλη του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου του οικείου δήµου ή κοινότητας ως αποζηµίωση για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

 

Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να 

ορίζεται ότι ένα από τα µέλη του έχει πλήρη απασχόληση µε αµοιβή στην επιχείρηση και να 

καθορίζονται οι αρµοδιότητές του και το ύψος της αµοιβής του. 

    

 

 

'Αρθρον 4 

               

                      Λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαρτία και λήψις αποφάσεων 
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1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον συνέρχεται υποχρεωτικώς  εντός  του πρώτου  πενθηµέρου  εκάστου  

µηνός,  ως  και  όταν  αι  υποθέσεις  της  επιχειρήσεως απαιτούν τούτο. 

 

2.  Το  ∆ιοικητικόν  Συµβούλιον  συγκαλείται υπό του Προέδρου δι' εγγράφου προσκλήσεως προς εν  

έκαστον  των  µελών  επιδιδοµένης  τρεις τουλάχιστον  πλήρεις  ηµέρας  προ  της οριζοµένης δια την 

συνεδρίασιν.   Επίσης  συγκαλείται  υποχρεωτικώς  οσάκις  ζητήση   τούτο   το   ήµισυ τουλάχιστον  

του όλου αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Η  πρόσκλησις δέον να αναφέρη τα  

θέµατα  της  ηµερήσιας  διατάξεως.  Εις κατεπειγούσας  περιπτώσεις  η  πρόσκλησις δύναται να 

επιδοθή την αυτήν  ηµέραν της συνεδριάσεως. 

 

3.  Το  ∆ιοικητικόν  Συµβούλιον  συνεδριάζει  εις  την  έδραν της επιχειρήσεως και ευρίσκεται εν 

απαρτία  εφ'  όσον  υφίσταται  απόλυτος  πλειοψηφία  του  όλου  αριθµού  των  µελών αυτού.  

Απόλυτος πλειοψηφία  είναι ο αµέσως µεγαλύτερος ακέραιος του ηµίσεος του αριθµού τούτου. 

          

4.  Εις  ην  περίπτωσιν  ο  αριθµός  των  µελών  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  είναι  άρτιος,  τούτο  

ευρίσκεται  εν  απαρτία  εφ'  όσον  παρίσταται το ήµισυ του όλου αριθµού των µελών αυτού. 

 

5. Αι  αποφάσεις του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  λαµβάνονται  κατ' απόλυτον  πλειοψηφίαν των 

παρόντων, εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου  του Προέδρου. 

 

'Αρθρον 5  

 

(όπως διαµορφώθηκε µε την  παρ. 1 και 14 άρθρου 6 Ν. 2307/95 και την παρ. 2 άρθρου 33 Ν. 

3274/2004) 
 

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Προέδρου αυτού 
 

1.  Το  ∆ιοικητικόν  Συµβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους 

πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέµατος, πλην των περιπτώσεων 

καθ' ας άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόµω. 

 

2. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ιδία : 

 

α)   Επιµελείται   των   υποθέσεων   και   των  συµφερόντων  της επιχειρήσεως. 
 

β) ∆ιορίζει τον Γενικόν ∆ιευθυντήν της επιχειρήσεως. 
 

γ)  Ψηφίζει  το  ετήσιον  πρόγραµµα   των   εκτελεστέων   έργων κατασκευής,  συµπλήρωσης 

και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των έργων κατασκευής, συµπλήρωσης και 

συντήρησης των δικτύων των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαµβάνονται στους σκοπούς της 

επιχείρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/80, καθώς και το 

πρόγραµµα επενδύσεων. 
 

δ)  Ψηφίζει  ένα  µήνα  τουλάχιστον  προ  της  ενάρξεως  εκάστου οικονοµικού έτους, τον 

ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων  και  εξόδων  της επιχειρήσεως,  το  σκέλος  των  εξόδων του 

οποίου προσαρµόζεται εις το κατά το προηγούµενον εδάφιον πρόγραµµα εκτελεστέων έργων. Επί τη 

βάσει της πορείας των εσόδων και των τυχόν παρουσιαζοµένων αναγκών,  δύναται κατά   την   

διάρκειαν   του  οικονοµικού  έτους,  να  τροποποιήται  ο προϋπολογισµός υπό του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου,  όπερ  αποφασίζει  και περί χορηγήσεως εκτάκτων και συµπληρωµατικών πιστώσεων. 
 

ε)  Αποφασίζει  περί  αναθέσεως  συντάξεως  µελετών,  έργων  και προµηθειών και εγκρίνει 

ταύτας.  Επίσης  αποφασίζει  περί  του  τρόπου εκτελέσεως  των  έργων  και  ενεργείας προµηθειών 

της επιχειρήσεως και εγκρίνει τας προς τούτο  αναγκαίας  δαπάνας.  
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Εις  περίπτωσιν  µη  υπάρξεως   τεχνικής   υπηρεσίας   εις   την επιχείρησιν,  τον  ∆ήµον  ή  την  

Κοινότητα  δύναται  να  αιτείται την σύνταξιν µελετών ή την  εποπτείαν  συντάξεως  αυτών  ή  την  

επίβλεψιν εκτελέσεως  έργων παρά των αρµοδίων τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας ή του 

Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Εργων εντός  του  πλαισίου  της  αρµοδιότητος αυτών. 
 

στ) Αποφασίζει περί πάσης εκποιήσεως ή εκµισθώσεως  ακινήτων  ή κινητών  ανηκόντων  

εις  την  επιχείρησιν,  περί  εγέρσεως  αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών τοιούτων ή 

παραιτήσεως από  ενδίκων  µέσων, περί συµβιβασµών δικαστικών ή εξωδίκων, ως και δια την 

σύναψιν υπό της επιχειρήσεως πάσης φύσεως δανείων, δυνάµενον προς ασφάλειαν αυτών να  

εκχωρή  εν  όλω  η  εν  µέρει  προσόδους  της επιχειρήσεως και να παρέχη δικαιώµατα υποθήκης επί 

ακινήτων αυτής. 
 

ζ)  Εγκρίνει  τας  ετησίας εκθέσεις οικονοµικής καταστάσεως της  επιχειρήσεως  αίτινες  

περιλαµβάνουν  απολογισµόν  εσόδων  -   εξόδων,  ισολογισµόν   και  κατάστασιν  ρευστότητος  και  

υποβάλλει  ταύτας  το βραδύτερον εντός τεσσάρων µηνών από της λήξεως του οικονοµικού  έτους  

εις τον ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης. 

 
 

η) Αποδέχεται την  συµµετοχήν  φυσικών  ή  νοµικών  προσώπων  ή οργανισµών  τοπικής  

Αυτοδιοικήσεως ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας εις την  δαπάνην  κατασκευής  αγωγών,  τους  

οποίους  ταύτα  επιθυµούν  να  κατασκευάση  κατά προτεραιότητα η επιχείρησις και καθορίζει τους 

όρους καταβολής της δαπάνης της συµµετοχής  ταύτης,  τας  τυχόν  παρασχετέας εγγυήσεις, ως και 

πάσαν συναφή λεπτοµέρειαν. 

 

3.  Εξαιρουµένων των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων  κατά τας διατάξεις 

του άρθρου 20, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται δι'  αποφάσεώς  του,  δηµοσιευοµένης  εις  την  

Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως  να  µεταβιβάση  µέρος  των  λοιπών αρµοδιοτήτων αυτού εις 

συνιστωµένας υπό τούτου επιτροπάς, αποτελουµένας εκ τριών  τουλάχιστον τακτικών   µελών   

αυτού,  αναπληρουµένων  ως  και  εν  τω  ∆ιοικητικώ Συµβούλιω. ∆ια  της  αυτής  αποφάσεως  

ορίζεται  και  ο  Πρόεδρος  και Αντιπρόεδρος  εκάστην  των  επιτροπών.   Αι  επιτροπαί αυταί 

λαµβάνουν εγκύρως  αποφάσεις   αντί   της   ∆ιοικητικού   Συµβουλίου   επί   των µεταβιβασθέντων 

εις ταύτας θεµάτων και υποθέσεων µόνον εν οµοφωνία των  αποτελούντων  αυτάς  µελών,  

αναπεµποµένου  άλλως του ζητήµατος εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον προς  λήψιν  αποφάσεως.  Επί  

των  θεµάτων  της παρούσης  παραγράφου  δύναται  να  ανατίθενται  εις  επιτροπάς  οµοίως 

συνιστωµένας προπαρασκευαστικαί και γνωµοδοτικαί εργασίαι. 

 

4. Ο Πρόεδρος η τούτου κωλυοµένου ο  Αντιπρόεδρος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίον  α)  εκπροσωπεί  

την  επιχείρησιν  ενώπιον  των  δικαστηρίων  και  πάσης  αρχής και δίδει τους επιβαλλοµένους εις 

αυτήν όρκους, β) δύναται εν  προφανεί  κινδύνω  εκ  της  αναβολής  και  άνευ αποφάσεως  του  

∆ιοικητικού  Συµβουλίου να εγείρη και αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα µέσα, να διορίζη 

πληρεξουσίους  και  να  προβαίνη  εις πάσαν  δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των 

συµφερόντων της επιχειρήσεως, των πράξεων τούτων  υποβαλλοµένων αµέσως εις το Συµβούλιον 

προς  έγκρισιν  και   γ) υπογράφει  τα  συµβόλαια  της επιχειρήσεως. 

 

'Αρθρον 6  

 

(όπως τροποποιήθηκε µε την παραγ. 3 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

Γενικός ∆ιευθυντής της Επιχειρήσεως 
           
 1.   Των   υπηρεσιών   της   επιχειρήσεως   προϊσταται   Γενικός ∆ιευθυντής,  όστις  δέον  να  

τυγχάνει  πτυχιούχος ανωτάτης σχολής της  ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία προσλήψεως και αναπληρώσεώς του, αι  αποδοχαί,  τα  

καθήκοντα, τα δικαιώµατα, ως και αι αρµοδιότητες εν γένει ορίζονται δια του κατά το άρθρον 7  του  

παρόντος  προβλεποµένου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
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2.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχειρήσεως µεριµνά δια : 

           α)  την εκπλήρωσιν του σκοπού δι' ον συνεστήθη η επιχείρησις, 

           β)  την  κατάρτισιν  του  ετησίου   προγράµµατος   κατασκευής, επεκτάσεως και συντηρήσεως 

των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως,  

          γ)  την κατάρτισιν καθ' έκαστον έτος προγράµµατος επενδύσεων δια το επόµενον οικονοµικόν 

έτος ως και τα επόµενα τέσσαρα οικονοµικά έτη, υποδεικνύων τας εγκεκριµένας ή προτεινοµένας 

πηγάς  χρηµατοδοτήσεως  τούτου, 

        δ) την σύνταξιν δύο τουλάχιστον µήνας προ της  ενάρξεως  εκάστου  οικονοµικού   έτους   του   

προϋπολογισµού   εσόδων   και  εξόδων  της  επιχειρήσεως. 

        ε) την κατάρτισιν των αναγκαίων αναµορφώσεων  και  τροποποιήσεων εις τα προγράµµατα 

κατασκευής των έργων και τον ετήσιον προϋπολογισµόν  εσόδων και εξόδων. 

      στ) την σύνταξιν του ετησίου απολογισµού της επιχειρήσεως  εντός τριών µηνών από της λήξεως 

εκάστου οικονοµικού έτους. 

 

 3. Ο  Γενικός  ∆ιευθυντής ελέγχει την καθηµερινήν εργασίαν της  επιχειρήσεως, ασκεί εποπτείαν επί 

της διεξαγωγής των  εργασιών  εκάστης  υπηρεσίας  έχων την διοίκησιν του προσωπικού αυτής και 

εισηγείται προς  το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον επί: 

        α)  αναθέσεως  µελετών  εκτελέσεως έργων και προµηθειών κατά τας εκάστοτε ισχύουσας 

διατάξεις. 

        β) πάσης εκποιήσεως ή εκµισθώσεως ακινήτων ή  κινητών  πραγµάτων ανηκόντων εις την 

επιχείρησιν. 

        γ)  εγέρσεως  αγωγών και ασκήσεως ενδίκων µέσων, παραιτήσεως από τούτων και 

συµβιβασµού. 

        δ) συνάψεως δανείων και 

        ε) συµµετοχής φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Οργανισµών Τοπικής    Αυτοδιοικήσεως   ή   

επιχειρήσεων  κοινής  ωφελείας  εις  την  δαπάνην  κατασκευής έργων τα οποία επιθυµούν να 

κατασκευάση η επιχείρησις  κατά προτεραιότητα, ως και επί των όρων της τοιαύτης συµµετοχής.    

      

 4. Ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει την  µέριµναν  και την  ευθύνην  της εκτελέσεως  των αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών της παρ.  3 του άρθρου 5 του παρόντος, µετέχει δε των 

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενος τα  προς  συζήτησιν  θέµατα,  άνευ  

ψήφου. 

     

5. Ο Γενικός ∆ιευθυντής αποφασίζει περί: 

            

         α) εκτελέσεως προµηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν 

υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000), επιτρεποµένης της  αυξοµείωσης του χρηµατικού αυτού 

ορίου µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. 

 

             

           β)  τοποθετήσεως  του  προσωπικού  εις τας προβλεποµένας υπό της επιχειρήσεως θέσεις ως 

και χορηγήσεως αδειών εις αυτό. 

     

6. Ο Γενικός ∆ιευθυντής ασκεί και τας  λοιπάς  παρεχοµένας  εις αυτόν δια του Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας αρµοδιότητας.  

     

7.   Μέχρι  του  διορισµού Γενικού ∆ιευθυντού τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο δι' αποφάσεως  του  

∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  επιχειρήσεως οριζόµενος υπάλληλος αυτής, ο κατά βαθµόν ανώτερος 

και επί ισοβάθµων ο αρχαιότερος. 

 

'Αρθρον 7  

  

(όπως διαµορφώθηκε µε την παραγ. 14 άρθρου 6 Ν. 2307/95 και την παραγ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 

3274/2004) 
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                          Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως. – Προσωπικόν         
 

 1.   ∆ι'  Οργανισµού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας   συντασσοµένου   δι' αποφάσεως  του  ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινοµένης υπό του Περιφερειακού ∆ιευθυντού  µετά  γνώµην  των  

οικείων  ∆ηµοτικών  ή  Κοινοτικών  Συµβουλίων,  καθορίζεται  η  οργάνωσις,  η  σύνθεσις και η  

αρµοδιότης των υπηρεσιών,  ο  αριθµός  των  θέσεων  του  πάσης  φύσεως      προσωπικού  αναλόγως  

προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, η κατά µισθολογικά  κλιµάκια  κατανοµή  των  θέσεων  του  

προσωπικού  καθ'  οµάδας ειδικοτήτων  και  αναλόγως  της βαθµίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και 

ο τρόπος προσλήψεως και  απολύσεως  και  το  αρµόδιον  προς  τούτο όργανον. 

    

2.   Το   κατά   την   προηγουµένην   παράγραφον  προσωπικόν  της επιχειρήσεως συνδέεται µετ' αυτής  

δια  συµβάσεως  εργασίας  Ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

 

 3.  Το υπηρετούν επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν ∆ήµων,  Κοινοτήτων  ή  άλλων  

φορέων,  το  οποίον  ησχολείτο  εις  τας υπηρεσίας  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως καθίσταται από της 

συστάσεως της οικείας επιχειρήσεως προσωπικόν ταύτης, υφ’ ην σχέσιν υπηρετεί  και καταλαµβάνει  

αντίστοιχους  θέσεις  εκ  των  προβλεφθησοµένων  υπό του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 

4. Αν απορροφηθεί η δηµοτική επιχείρηση φυσικού αερίου από τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και 

αποχέτευσης, το προσωπικό που υπηρετούσε στην πρώτη και κατείχε οργανικές θέσεις, µπορεί µε 

απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της 

∆ΕΥΑ να µεταφέρεται στη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και να καταλαµβάνει τις 

ανάλογες µε την ειδικότητά του θέσεις που έχουν προβλεφθεί στον Οργανισµό Εσωτρεικής Υπηρεσίας 

τη παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

 

5. Τακτικόν  διαβαθµισµένον  προσωπικόν  ∆ήµων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων  υπηρετούν  εις  

υπηρεσίας  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως,  δύναται  τη  αιτήσει  του  και µετ' απόφασιν του παρά τη 

Νοµαρχία Υπηρεσιακού Συµβουλίου, να µετατάσσεται µε τας ας κατέχει θέσεις εις την επιχείρησιν, 

διεπόµενον ως προς πάσας τας  υπηρεσιακάς  του  µεταβολάς και  δικαιώµατα υπό των εκάστοτε 

ισχυουσών ειδικών περί του προσωπικού  τούτου διατάξεων των ∆ήµων. 

       

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α’ 62):  
 

Οµοίως τακτικό διαβαθµισµένο προσωπικό δήµων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που υπηρετούσε ή 

υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης,  µπορεί µε αίτησή του να αποσπάται στην επιχείρηση, 

µε απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της 

δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), για διάστηµα µέχρι πέντε έτη. Η απόσπαση 

αυτή µπορεί να παραταθεί για  άλλα πέντε έτη, µε την ίδια διαδικασία. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές  

εισφορές του αποσπώµενου αυτού προσωπικού βαρύνουν την ∆.Ε.Υ.Α.. 

                   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 2227/1994 (Α' 129):  

 
Το τακτικό διαβαθµισµένο προσωπικό ∆ήµων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων των οποίων το 

προσωπικό συνταξιοδοτείται µε το καθεστώς των δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, το οποίο 

µετατάσσεται σε  υπηρεσίες  υδρεύσεως και αποχετεύσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 7 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'), εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς 

κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που υπαγόταν µέχρι τη 

µετάταξή του και όλη η εφεξής υπηρεσία του στις υπηρεσίες που µετατάσσεται θεωρείται ως πραγµατική 

και συντάξιµη που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία µετατάσσεται. 

 

6. Αι  κατά τας εκάστοτε κειµένας διατάξεις επί του προσωπικού των  Οργανισµών  Τοπικής  

Αυτοδιοικήσεως  αρµοδιότητες  του   ∆ηµάρχου ασκούνται  προκειµένου  περί  του  κατά  την  

προηγουµένην  παράγραφον προσωπικού,  υπό  του  Προέδρου   του   ∆ιοικητικού   Συµβουλίου   της 
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επιχειρήσεως. 

     

7.  Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου των µονίµων δηµοτικών και κοινοτικών 

υπαλλήλων εφαρµόζονται  αναλόγως  και επί του προσωπικού της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου. 

 

8. Προκειµένου περί του επί σχέσει εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου προσωπικού   της   επιχειρήσεως  

εφαρµόζονται  αι  εκάστοτε  ισχύουσαι πειθαρχικαί διατάξεις τις εργατικής νοµοθεσίας. 

 

      ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:  Κατά το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2307/1995: 

  

Επιτρέπεται η µετάταξη προσωπικού, από ∆.Ε.Υ.Α. σε ∆.Ε.Υ.Α. ή σε αµιγή δηµοτική ή κοινοτική 

επιχείρηση, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου. Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του 

διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού 

συµβουλίου της επιχείρησης από την οποία ζητείται η µετάταξη. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Κατά το άρθρο 27 παρ. 9 του Ν. 3013/2002- ΦΕΚ Α’ 102: 

 

Το τακτικό διαβαθµισµένο προσωπικό δήµων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που είχε αποσπαστεί 

σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 

του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'), όπως ισχύουν, µπορεί µε αίτησή του και µετά 

απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου να µετατάσσεται στις δηµοτικές επιχειρήσεις 

ύδρευσης αποχέτευσης, όπου έχει αποσπαστεί. Το προσωπικό αυτό, ως προς τις υπηρεσιακές του 

µεταβολές και τα δικαιώµατά του, διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις  για το 

προσωπικό των Ο.Τ.Α.  

 

Αρθρον 8 

 

 Περιουσία της επιχειρήσεως 
          
1. Εις την περιουσίαν της επιχειρήσεως ανήκουν τα επί  τη  βάσει  των    εγκεκριµένων    ή   

εγκριθησοµένων   µελετών   εκτελεσθέντα   ή  εκτελεσθησόµενα  έργα  υδρεύσεως   και   

αποχετεύσεως   των   περιοχών   αρµοδιότητος  της  επιχειρήσεως,  άπασαι  αι  υπάρχουσαι  

υπόνοµοι και εγκαταστάσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή  οµβρίων  υδάτων, ως  

επίσης  και  άπασαι αι εκβάλλουσαι αµέσως ή εµµέσως εις το δίκτυον υπόνοµοι ή ανοικτοί αγωγοί, 

και αι µονάδες επεξεργασίας ποσίµου ύδατος και υγρών αποβλήτων. 

          

2. Αι εκ της εκτελέσεως των Εργων  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως   προκύπτουσαι επιφάνειαι 

περιέρχονται εις την Επιχείρησιν, ήτις δύναται να τας διαθέτη και έναντι συµβολικού τιµήµατος εις 

τον οικείον ∆ήµον ή  Κοινότητα  προς δηµιουργίαν κοινοχρήστων χώρων ή προς εκπλήρωσιν άλλου 

κοινωφελούς σκοπού. 

      

3.  Αι  διατάξεις  περί  προστασίας  των δηµοτικών και κοινοτικών  κτηµάτων εφαρµόζονται και επί 

της περιουσίας της επιχειρήσεως. 
 

'Αρθρον 9 
 

Υποκατάστασις εις δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
 

1. Η επιχείρησις άµα τη συστάσει της  υποκαθίσταται  αυτοδικαίως και  άνευ  ετέρας  διατυπώσεως  

εις  άπαντα εν γένει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµµετεχόντων εις ταύτην ∆ήµων και  

Κοινοτήτων  ή  του Συνδέσµου  και των παρ' αυτοίς οργανισµών υδρεύσεως- αποχετεύσεως, τας 

αναφεροµένας εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν. 

          

2. Αι εκκρεµείς δίκαι συνεχίζονται υπό και κατά της επιχειρήσεως άνευ  άλλης  διατυπώσεως, µη 

επερχοµένης εκ της ως άνω διαδοχής βιαίας διακοπής τούτων. 
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3.  Επιµελεία  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  επιχειρήσεως  ενεργείται  απογραφή  της  

περιουσίας  περί τις διατάξεις του άρθρου 8 εντός 6µήνου από της συστάσεώς της  προς  τον  σκοπόν  

καθορισµού  του ενεργητικού  και  παθητικού  της  επιχειρήσεως. Απόσπασµα της εκθέσεως  

απογραφής περιέχον περιγραφήν των αποκτωµένων  υπό  της  Επιχειρήσεως, ακινήτων  και  

εµπραγµάτων  δικαιωµάτων, µετά της υπό του άρθρου 9 του Β.∆.   598/1963,  ως  τροποποιηθέν   

ισχύει   σήµερον,   προβλεποµένης περιλήψεως,  θεωρηµένον  υπό  του  Περιφερειακού ∆ιευθυντού 

µεταγράφεται ατελώς εις τα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµοδίου Υποθηκοφυλακείου. 

 

4.Από  της συστάσεως της επιχειρήσεως οι συµµετέχοντες εις την επιχείρησιν ∆ήµοι και Κοινότητες,  

ως  και  Σύνδεσµοι  στερούνται  του δικαιώµατος  επιβολής τελών και δικαιωµάτων υδρεύσεως και 

αποχέτευσης. 

 

 

'Αρθρον 10  

 

(όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 άρθρου 33 Ν. 3274/2005) 
 

Πόροι της Επιχειρήσεως 
          
      1. Πόροι της Επιχειρήσεως είναι: 

           α.  Το ειδικόν  τέλος  δια  την  µελέτην  και  κατασκευήν  έργων  υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως. 

           β. Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήµατος εξ οικοδοµών. 

           γ. Το τέλος συνδέσεως µετά του δικτύου αποχετεύσεως. 

           δ. Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς τον αγωγόν υδρεύσεως  

     και αποχετεύσεως. 

           ε. Το τέλος συνδέσεως µετά του δικτύου υδρεύσεως. 

           στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου. 

           ζ. Η αξία καταναλισκοµένου ύδατος. 

           η. Η εγγύησις χρήσεως υδροµετρητού. 

           θ.  Η δαπάνη  µετατοπίσεως  αγωγών  διακλαδώσεων  και  συνδέσεων υδρεύσεως ή 

αποχετεύσεως υδροµετρητών ή άλλων συναφών εργασιών. 

           ι.  Αι  συνεισφοραί  τρίτων  προς  εκτέλεσιν  κατά προτεραιότητα  έργων. 

           ια. Επιχορήγησις εκ του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων δια την µελέτην και 

κατασκευήν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. 

           ιβ.  Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας ή το τίµηµα εκ της εκποιήσεως ταύτης. 

           ιγ.  ∆άνεια,  κληρονοµίαι,  δωρεαί και λοιπαί επιχορηγήσεις.   

      

 2. Οι πόροι της Επιχειρήσεως της παραγράφου 1 εδάφια (α) (β) χρησιµοποιούνται    αποκλειστικώς   

δια   την   µελέτην,   κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή  την  

εξόφλησιν έργων  τοκοχρεωλυσίων εκ δανείων, ο δε του εδαφίου (ια) αποκλειστικώς, δια την 

µελέτην, κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν έργων υδρεύσεως  και αποχετεύσεως. 

 

 3. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται µε το αντικείµενο της τηλεθέρµανσης, 

περιλαµβάνονται: 

      α) η χρέωση σύνδεσης µε το δίκτυο τηλεθέρµανσης, 

      β) τα εισπραττόµενα ποσά για τη δαπάνη της µετατόπισης αγωγών και συνδέσεων 

τηλεθέρµανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών, 

      γ) η αξία των καταναλισκόµενων θερµικών µονάδων, 

      δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρµανσης κατά  προτεραιότητα και 

      ε) τα εισπραττόµενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική µε τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες από το νέο αντικείµενο της επιχείρησης. 
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4. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαµβάνει και τη µελέτη, 

κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού 

αερίου, την εµφιάλωση και εµπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορία των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας περιλαµβάνονται: 

α) το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου, 

β) τα εισπραττόµενα ποσά για τη δαπάνη µετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή 

άλλων εργασιών, 

γ) η αξία του καταναλισκόµενου φυσικού αερίου, 

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα, 

ε) τα εισπραττόµενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική µε τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες από τα νέα αντικείµενα της επιχείρησης και 

στ) τα έσοδα από την εµπορία εµφιαλωµένου νερού και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 εφαρµόζονται αναλόγως και για τα αντικείµενα της 

τηλεθέρµανσης, του φυσικού αερίου και των άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το 

αντικείµενο της επιχείρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/80. 

   

 

'Αρθρον 11 

 

Ειδικόν τέλος δια την µελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως 
      
 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 υπολογιζόµενον  εις  ποσοστόν  80%  επί  της  αξίας  του  καταναλισκοµένου ύδατος, 

το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως. 

      

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 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')». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3013/2002 (Α 102) : « Παρατείνεται για µία 

δεκαετία από την, κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% 

υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α. , που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 

191 Α’».   

 

 2. Το  κατά  την  προηγουµένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και εισπράττεται  υπό  της  

επιχειρήσεως  κατά  τα  ορισθησόµενα  υπό  του  κανονισµού λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτής. 

 

'Αρθρον Ι2 
 

Ειδικόν τέλος επί των εισοδηµάτων εξ οικοδοµών 
       
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 12 καταργήθηκε µε την παρ. 2 άρθρ. 43 Ν. 2065/1992 (Α 113),η οποία 

και ορίζει τα εξής:   

Καταργούνται  οι  διατάξεις  των  παραγράφων 2 και 3 του άρθρου µόνου του ν.δ. 2916/1954 (ΦΕΚ 

155 Α') της παραγράφου 1 του  άρθρου  12 του  ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'), καθώς και κάθε άλλης 

σχετικής διάταξης που  επιβάλλει,  κατά  περίπτωση,  τέλη  ύδρευσης,  αποχέτευσης,   στο εισόδηµα  

από  ακίνητα, του τέλους υδρεύσεως αντικαθιστάµενου από άλλο  ισοδύναµο πόρο. Εάν µέχρι 31-12-

1992  δεν  έχει  νοµοθετηθεί  ο  πόρος  αυτός,   από   του   έτους   1993   εγγράφεται  πίστωση  στον  

κρατικό      προϋπολογισµό  υπέρ  των  Οργανισµών  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης   και ∆ηµοτικών  

Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  (∆.Ε.Υ.Α.)  που  είναι δικαιούχοι, ίση προς τις εισπράξεις 

του έτους  1992,  αυξανόµενη  κατά δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως. 
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'Αρθρον 13 
 

Συµβολή Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
            
1. Το  Πρόγραµµα  ∆ηµοσίων  Επενδύσεων  συµβάλλει  δια  δωρεάν επιχορηγήσεως  κατά  

ποσοστόν µέχρι τριάκοντα πέντε τοις εκατόν (35 %) εις  τας  δαπάνας  µελετών  και  κατασκευών  

των  πάσης  φύσεως  έργων υδρεύσεως   και   αποχετεύσεως   αρµοδιότητος  των  δια  του  παρόντος  

συσταθησοµένων επιχειρήσεων εντός του ορίου των εγκρινοµένων, δια  τον σκοπόν αυτόν κατ' έτος, 

πιστώσεων.   

      

2.  Προκειµένου  περί των εν εκτελέσει τµηµάτων έργων υδρεύσεως  και αποχετεύσεως εις πόλεις µε 

πραγµατικόν πληθυσµόν  10.000  κατοίκων και άνω, όπως   αυτός   εµφανίζεται  εις  τους  επισήµους  

πίνακας  αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσµού, οι οποίοι  έχουν δηµοσιευθή  

εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ή χρηµατοδότησις των εκ του Π∆Ε θα εξακολουθήση να 

γίνεται υπό τους αυτούς µέχρι  τούδε  όρους και  δια  διάστηµα µη δυνάµενον να υπερβή τους 12 

µήνας από της ισχύος του παρόντος νόµου. Από  της  παρελεύσεως  της  ανωτέρω  προθεσµίας  ή  

χρηµατοδότησις προς αποπεράτωσιν των εν εκτελέσει έργων εκ του Π∆Ε εις  τας  ανωτέρω  πόλεις  

θα  γίνεται αποκλειστικώς προς τας δηµοτικάς και  κοινοτικάς επιχειρήσεις υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως και θα διέπεται υπό  των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.       

           

 3.   Προκειµένου  περί  εκτελέσεως  νέων  έργων  υδρεύσεως   και αποχετεύσεως  εις  πόλεις της 

προηγουµένης παραγράφου η χρηµατοδότησις εκ του Π∆Ε θα γίνεται συµφώνως προς τας διατάξεις 

της παραγράφου 1 του παρόντος  άρθρου  προς  τας   οικείας   επιχειρήσεις   υδρεύσεως   και 

αποχετεύσεως.   

      

 4.  Η  διάταξις  της  παραγράφου  1  του  παρόντος  άρθρου έχει εφαρµογήν  και  επί   της ∆ηµοτικής   

Επιχειρήσεως   υδρεύσεως   και  Αποχετεύσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων Μείζονος περιοχής Βόλου, 

προκειµένου περί  έργων  και µελετών πέραν των υπό της κυρωθείσης δια του Ν.  775/1978 

συµβάσεως δανείου του Ελληνικού Κράτους και της ∆ιεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και 

Αναπτύξεως προβλεποµένων και περιγραφοµένων εις το  παράρτηµα 2 αυτής.   

 

      'Αρθρον  14 
                 

                         Χρόνος  ενάρξεως  συµβολής  Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων       
      
Η χρηµατοδότησις εκ του Προγράµµατος  ∆ηµοσίων Επενδύσεων θα πραγµατοποιείται συµµέτρως 

προς  την  υπό  των  οικείων  Επιχειρήσεων    χρηµατοδότησιν  των  µελετών  και  έργων  είτε εξ 

ιδίων πόρων είτε εκ δανεισµού,  εξαιρέσει  του  έτους  συστάσεως  των  δια  του παρόντος 

συσταθησοµένων  Επιχειρήσεων κατά το οποίον ή συµβολή του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων δύναται να προηγείται.   

 

      'Αρθρον   15  

 

(όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

∆απάνη συνδέσεως µετά των δικτύων αποχετεύσεως και υδρεύσεως 
      

Οι  ιδιοκτήται  των  ακινήτων  των  συνδεοµένων  ή  µελλόντων να συνδεθούν µετά των δικτύων, 

υποχρεούνται  να  προκαταβάλλουν  εις την επιχείρησιν  την δαπάνην κατασκευής της προς σύνδεσιν 

του ακινήτου των διακλαδώσεως από της ρυµοτοµικής γραµµής µέχρι της θέσεως  του  αγωγού  

υδρεύσεως  ή  της  υπονόµου.  Η  οριστική δαπάνη εκκαθαρίζεται υπό της  επιχειρήσεως, µετά την 

εκτέλεσιν της εργασίας.  Η δαπάνη  διακλαδώσεως συνδέσεως  ακινήτου  δύναται  µετ' απόφασιν του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχειρήσεως να υπολογίζεται γενικώς δι'  άπαντα.  Τα  ακίνητα  µε 

βάσιν  το  ήµισυ  του  µέσου  πλάτους  της οδού και την κατά το τρέχον  µέτρον µέσην τιµήν 
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δαπάνης διακλαδώσεως. Η µέση αυτή τιµή δαπάνης διακλάδωσης ορίζεται µε απόφαση του    

διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης. 

 

 

     

 'Αρθρον 16   

 

(όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

Τέλος χρήσεως υπονόµου και τέλος υδρεύσεως 
       

1. Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεοµένων µετά των δικτύων υποχρεούνται εις την 

καταβολήν του τέλους χρήσεως υπονόµου και τέλους  υδρεύσεως, εισπραττοµένου δια των 

λογαριασµών καταναλώσεως ύδατος κατά  τα  εν  άρθροις  25  και  26  του  παρόντος  οριζόµενα.  

∆ια  τους ήδη  συνδεδεµένους µετά των δικτύων το  τέλος  χρήσεως  οφείλεται  από  της 

συστάσεως  της  επιχειρήσεως.   Συνοφειλέται  εις ολόκληρον του τέλους χρήσεως µετά των 

Ιδιοκτητών τυγχάνουν  και  οι  οπωσδήποτε  ποιούµενοι χρήσιν του ακινήτου. 

      

2. Το  τέλος  χρήσεως  υπονόµου  οφείλεται  και υπό ιδιοκτήτου ακινήτου, συνδεθέντος 

αυθαιρέτως,  καθ'  οιονδήποτε  τρόπον  αµέσως  ή εµµέσως  µετά  του  δικτύου αποχετεύσεως της 

επιχειρήσεως και δι' όσον χρόνον διαρκεί ή µέλλει να διαρκέση η τοιαύτη  σύνδεσις.   Η  εις  τας 

περιπτώσεις  αυθαιρέτου συνδέσεως καταβολή του τέλους χρήσεως υπονόµου υπό του υποχρέου 

δεν απαλλάσσει τούτον των λοιπών συνεπειών.  ∆ια  την σύνδεσιν  της εσωτερικής 

εγκαταστάσεως, αποχετεύσεως των ακινήτων µετά του δικτύου υπονόµου, ορίζεται  προθεσµία  

τριάκοντα  ηµερών  από  της      περατώσεως  της  κατασκευής  της  εξωτερικής  διακλαδώσεως,  

µετά  την πάροδον της οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του  τέλους  χρήσεως  υπονόµου.  

Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, 

επιχειρήσεις λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, κοινωφελών ιδρυµάτων, καθώς και σε κάθε 

άλλη περίπτωση ακινήτων, που καθορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, κατά κατηγορίες    και 

αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης, 

καθώς και το τέλος χρήσης υπονόµου, καθορίζονται    µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου 

της επιχείρησης. 

Τα  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή οργανισµοί τοπικής 

αυτοδιοικήσεως ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, επιθυµούντα  την εκτέλεσιν υπό της επιχειρήσεως 

έργων αποχετεύσεως κατά  προτεραιότητα, υποχρεούνται  εις  συνεισφοράν  αυτών  εις  την 

δαπάνην εκτελέσεως των έργων τούτων. 

 

   

 

'Αρθρον  17 
 

∆ιαχείρισις 
     

1. Η οικονοµική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισµού 

εσόδων και εξόδων.  Η  επιχείρησις  έχει  ιδίαν  ταµιακήν  υπηρεσίαν,  διατάκτης  δε  των  

δαπανών αυτής είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής εν συµπράξει µετά του προϊσταµένου των  

οικονοµικών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόµιµοι αναπληρωταί των.   

 

 2. Το οικονοµικόν έτος της  διαχειρίσεως  αντιστοιχεί  προς  το οικονοµικόν  έτος  της  ∆ηµοτικής 

ή Κοινοτικής διαχειρίσεως, άµα δε τη λήξει αυτόν  κλείονται  οι  ενιαύσιοι  λογαριασµοί  και  

ενεργείται  η  απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως. 

 

Αρθρο 18  

 

(όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2307/95  

και την παραγ. 3 άρθρου 18 Ν. 3320/2005) 
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  ∆ιαχειριστικός έλεγχος 
 

 Ο τακτικός οικονοµικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές , οι  οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του 

άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας στην 

αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Με την απόφαση διορισµού ορίζεται και η αµοιβή τους, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ Α' 120/1992). 

     

'Αρθρον 19 
 

Ενηµερωτικόν  Τεύχος 
      

Η επιχείρησις  υποχρεούται  όπως  καθ'  έκαστον  έτος  συντάσσει Ειδικόν Ενηµερωτικόν Τεύχος 

Καταναλωτού. 

Εις το τεύχος τούτο θα αναγράφωνται, µεταξύ  άλλων,  τα  ουσιώδη και  αναγκαία  προς 

ενηµέρωσιν επί της δραστηριότητος της επιχειρήσεως στοιχεία, τα οποία θα λαµβάνωνται εκ του 

ετησίου απολογισµού  και  των εκθέσεων  οικονοµικής  καταστάσεως,  της απογραφής της 

περιουσίας της, του ετησίου Προγράµµατος Επενδύσεων  µετά  των  πηγών  χρηµατοδοτήσεώς του  

εκ  του  αποτελέσµατος  του  διαχειριστικού ελέγχου, των δαπανών διοικήσεως,  λειτουργίας  και  

συντηρήσεως,  της  παραγωγικότητος  της Επιχειρήσεως,  της  καταστάσεως  του προσωπικού, των 

αµοιβών της διοικήσεως και του προσωπικού, ως και ετέρα στοιχεία επί των πάσης  φύσεως      

δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως. 

Το Ειδικόν Ενηµερωτικόν Τεύχος υπογραφόµενον υπό του Προέδρου και του  Γενικού  

∆ιευθυντού  της  επιχειρήσεως  αποστέλλεται, µερίµνη της  επιχειρήσεως, το βραδύτερον εντός εξ 

µηνών από  της  λήξεως  του  οικονοµικού  έτους εις τους καταναλωτάς της επιχειρήσεως προς 

ενηµέρωσίν των. 

Η  µη  σύνταξις ή  η  µη  αποστολή  του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος. 

 

Αρθρο 20  

 

(όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγ. 8 άρθρου 6 Ν. 2307/95 και την παραγ. 11 του άρθρου 

13 Ν. 2503/97) 

 

Εποπτεία επί των επιχειρήσεων 
 

 1. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νοµιµότητας στις εξής αποφάσεις του 

διοικητικού συµβουλίου: 

      α) Για την ψήφιση του προϋπολογισµού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράµµατος 

έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. 

      β) Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτηµάτων. 

      γ) Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης µε εµπράγµατα  δικαιώµατα. 

      δ) Για τη σύναψη δανείων. 

      ε) Για τις µελέτες, τα έργα και τις προµήθειες. 

 

 2. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ελέγχει τον ισολογισµό, τον απολογισµό και την 

έκθεση πεπραγµένων και µπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και 

ταµειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές. 

 
    

'Αρθρον 21  

 

(όπως τροποποιήθηκε µε την παραγ. 9 άρθρου 6 Ν. 2307/1995) 

 

Κανονισµοί λειτουργίας και διαχειρίσεως 
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 1. Με κανονισµούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της 

επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δηµοτικό ή κοινοτικά συµβούλιο του δήµου ή της 

κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση,  ρυθµίζονται κάθε φορά τα σχετικά µε τη λειτουργία 

και διαχείριση της    επιχείρησης, σύµφωνα µε τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές 

αρχές. 

        

2.  Οι  ανωτέρω  κανονισµοί δύνανται να τροποποιούνται, εφ' όσον  επιβάλλεται τούτο εκ των 

αναγκών λειτουργίας της επιχειρήσεως κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν. 

       

3. Μέχρι της συντάξεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένων κανονισµών λειτουργίας 

και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, εφαρµόζονται οι υπάρχοντες αντίστοιχοι κανονισµοί του  

∆ήµου  ή  Συνδέσµου  και  εν  περιπτώσει  µη υπάρξεως τοιούτων αι σχετικαί περί ∆ήµων και 

Κοινοτήτων   διατάξεις. 

 

 

 

'Αρθρον 22 

 

'Εργα – Προµήθειαι 
       

 1. Τα έργα και αι προµήθειαι διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν των συστηµάτων 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως εκτελούνται  υπό της  επιχειρήσεως.  Περί του τρόπου εκτελέσεως 

των έργων και ενεργείας των προµηθειών αποφασίζει το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον της 

επιχειρήσεως. 

     

2.  Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος περί εκσκαφών 

προς ανεύρεσιν ύδατος και εγκαταστάσεως  δικτύου υδρεύσεως  εφαρµόζονται  και  προκειµένου  

περί  των  επιχειρήσεων του παρόντος. 

 

Αρθρο 23  

 

(όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγ. 10 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

Κανονισµοί δικτύων 
 

1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δηµοτικό ή 

κοινοτικό συµβούλιο του δήµου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, εκδίδεται 

κανονισµός, µε τον οποίο  καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως, και ιδίως 

οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες, οι ουσίες των οποίων 

η διάθεση καθ' οιονδήποτε τρόπο στο δίκτυο απαγορεύεται, η επιτρεπόµενη συγκέντρωση 

ρυπαινουσών ουσιών, τα όρια    των φυσικών και λοιπών παραµέτρων των υγρών βιοµηχανικών 

αποβλήτων που  διατίθενται στα δίκτυα, τα της χρησιµοποιήσεως των υδάτων και των προϊόντων 

της αποχετεύσεως, οι όροι προστασίας των υδατικών αποδεκτών γενικών και τα των υλικών 

κατασκευής των δικτύων αποχετεύσεως. 

 

2. Με την ίδια ως άνω διαδικασία εκδίδεται κανονισµός, µε τον οποίο ορίζεται ο τρόπος 

λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως και ιδίως τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα. ο αριθµός των 

εξωτερικών διακλαδώσεων, για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων των ακινήτων, για την 

αποχέτευση χαµηλών χώρων και επιφανειών, για τη διαδικασία σύνδεσης µε το δίκτυο 

αποχέτευσης, για τη διακοπή των συνδέσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις γενικώς των 

ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων και λοιπών οργανισµών ή  επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, 

καθώς και τα σχετικά δικαιώµατα των οργάνων της επιχειρήσεως, το µήκος συνδέσεων για 

ακίνητα που έχουν προσόψεις σε περισσότερες από µια οδούς που λαµβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισµό του τέλους συνδέσεως, ο τρόπος υπολογισµού της επιβάρυνσης των ακινήτων στο 

ίδιο οικόπεδο στο οποίο υφίσταται κάθετη ιδιοκτησία, ο τρόπος κατασκευής από την επιχείρηση 
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της εξωτερικής διακλάδωσης για τη σύνδεση ακινήτων, των οποίων οι υπόχρεοι για αυτό δεν 

υποβάλλουν µέσα στην προθεσµία που έχει τάξει η επιχείρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της σύνδεσης και για την είσπραξη των δαπανών συνδέσεων στην 

περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία, συντήρηση και 

εκµετάλλευση των έργων της    επιχείρησης. 

 

3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης που  εγκρίνεται από το δηµοτικό ή 

κοινοτικό συµβούλιο του δήµου ή κοινότητας  στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθορίζονται όλα 

τα σχετικά µε τη  λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισµού κάθε  

φορά της τιµής του ύδατος, της διανοµής αυτού, τα σχετικά µε τη  διαδικασία σύνδεσης µε το 

δίκτυο υδρεύσεως, τη διακοπή των συνδέσεων, την εγγύηση χρήσεως υδροµετρητών, τις 

διακλαδώσεις του δικτύου, τα  υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών 

υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις 

και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση των έργων 

ύδρευσης της επιχείρησης. 

Μέχρι την έκδοση αυτών των κανονισµών εφαρµόζονται τα τιµολόγια που   ισχύουν και οι 

κανονισµοί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως του  δήµου ή κοινότητας ή συνδέσµου 

από τους οποίους ιδρύεται η επιχείρηση. 

 

      

 

'Αρθρον 24 

 

Απαλλοτριώσεις 
        
1.  Τα  υπό  της  επιχειρήσεως  εκτελούµενα  έργα χαρακτηρίζονται δηµοσίας  ωφελείας,  τα  δε  

δια  ταύτα,  ως  και  δια  τας  συναφείς εγκαταστάσεις  αναγκαιούντα ακίνητα, απαλλοτριούνται 

αναγκαστικώς υπέρ και δαπάναις αυτής, κατόπιν αποφάσεως του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, 

εφαρµοζοµένων  κατά  τα λοιπά των περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Καθ' όµοιον  τρόπον συνιστώνται αναγκαστικώς και 

δουλείαι οιασδήποτε µορφής. 

           

2. Αι  διατάξεις του   Ν.∆.    797/1971   «περί   αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»  και  αι  δι' αυτών 

διατηρηθείσαι εξαιρέσεις επί ∆ήµων και  Κοινοτήτων,  ισχύουν  και   δια   τας   υπέρ   της   

επιχειρήσεως απαλλοτριώσεις, επιφυλασσοµένων των   ειδικωτέρων   διατάξεων  του   ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικος. 

      

3. Εφ' όσον τα  έργα  πρόκειται  να  κατασκευασθούν  εις  χώρους προβλεποµένους  δι' οδούς, 

πλατείας ή λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του  

από  17/7-16.8.1923  του Ν.∆/τος  "περί  σχεδίου  πόλεων, κωµών και συνοικισµών του Κράτους 

και της οικοδοµής αυτών», η υπέρ του ∆ήµου ή της Κοινότητος απαλλοτρίωσις   δύναται να 

επισπεύδεται υπό της Επιχειρήσεως δαπάναις αυτής. 
 

'Αρθρον 25  

 

(όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.11 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

Τιµολόγια 
       
 1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο καθορίζονται χωριστά τιµολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως. 

    

2. Τα  εκ  των  τελών  των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να 

καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και  συντηρήσεως  των  δικτύων,  

αποσβέσεις  Παγίων  εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων. 
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3. Τα έσοδα από  τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούµενης παραγράφου 

για την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε το σκοπό της επιχείρησης µετά την πάροδο της δεκαετίας, 

όπως αναγράφεται στα άρθρα 11 και 12 του νόµου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται µε απόφαση 

του διοικητικού συµβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό ή   κοινοτικό συµβούλιο. 

 

 

'Αρθρο 26  

 

(όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.7 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

   ∆ιαφοροποίηση Τελών 
 

Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο µπορεί: 

      α. να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κάτοικους των δήµων 

ή κοινοτήτων ή συνοικισµών αυτών που µετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται µε 

δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και 

      β. να θεσπίζονται διαφορετικά τιµολόγια κατά περιοχές ανάλογα µε τα εκτελούµενα έργα ή µε 

το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της   περιοχής. 

 

'Αρθρον 27 
 

 Ποινικαί διατάξεις 
       
1.  Απαγορεύεται ή άνευ  εγγράφου  αδείας  της  επιχειρήσεως εκτέλεσις  οιασδήποτε  εργασίας  

αποχετεύσεως  έξω του σίφωνος, εις ον καταλήγουν  αι  εσωτερικαί  εγκαταστάσεις  αποχετεύσεως  

του  ακινήτου. Επίσης  απαγορεύεται  κατά  πάσαν  περίπτωσιν  η  εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας, 

επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως  ακαθάρτων  ή  οµβρίων  υδάτων ακινήτου τινός εις το δίκτυον 

αποχετεύσεως. 

      

 2.   Η  παράβασις  των διατάξεων της παραγράφου 1 τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρις εξ µηνών 

και  δια  χρηµατικής  ποινή  µέχρι  30.000 δραχµών. 

Εάν  η αξιόποινος πράξις εγένετο επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως πλειόνων  ακινήτων,  δια  της   

κατασκευής   υπονόµου   µέλλοντος   να  εξυπηρετήση ταύτα και συνδέσεως αυτού µετά του 

δικτύου αποχετεύσεως, ο υπαίτιος  ταύτης  τιµωρείται  δια  φυλακίσεως µέχρις ενός έτους και δια  

χρηµατικής ποινής 30.000 έως 80.000 δρχ. 

 

3.  Η  επιχείρησις  δύναται  πάντοτε  να παρίσταται ως πολιτικώς  ενάγουσα, τόσον εν τη 

προδικαςία, όσον και εν τη κυρία διαδικασία προς επιδίωξιν της εκ των αξιοποίνων τούτων 

πράξεων αποζηµιώσεως της,  λόγω της  εξ αυτών ηθικής βλάβης της, τηρουµένων αναλόγως των 

διατάξεων των άρθρων 63 επ. και 82 επ. Κώδ. Ποιν. ∆ικονοµίας.  

 

4. Εις  τας,  προβλεποµένας  υπό  της  παρ.1  περιπτώσεις η  επιχείρησις  δικαιούται  δι'  αιτήσεώς  

της,  υποβαλλοµένης  εις τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, να αιτήσηται κατά την διαδικασίαν του 

άρθρου 22 του  Α.Ν.  1539/1938 "περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων την άµεσον 

επαναφοράν των πραγµάτων εις την προτέραν κατάστασιν, ήτις διατάσσεται υποχρεωτικώς,  εφ'  

όσον   ήθελε   διαπιστωθή   αυθαίρετος   κατασκευή αποχετευτικού   έργου. Η   απόφασις   του  

εισαγγελέως  πρωτοδικών, εκδιδοµένη εντός της συντοµωτέρας δυνατής  προθεσµίας  εκτελείται  

δια συνεργείου   της   επιχειρήσεως   υπό   την  προστασίαν  της  αρµοδίας αστυνοµικής αρχής, 

ήτις παρακολουθεί την  ακριβή  τήρησιν  αυτής. Αι απαιτηθησόµεναι  δια  την  τοιαύτην  

επαναφοράν  των πραγµάτων εις την προτέραν κατάστασιν δαπάναι,  βεβαιούνται  υπό  της  

επιχειρήσεως  εις βάρος  του δράστου, εφ' όσον ήθελεν ούτος καταδικασθή υπό του αρµοδίου 

δικαστηρίου, κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η,  εν περιπτώσει  απαλλαγής  

τούτου,  εφ'  όσον  ήθελεν  υποχρεωθή  εις  την καταβολήν  των  τοιούτων   δαπανών,   του   
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δικαστηρίου   υποχρεωτικώς  αποφαινοµένου  επί  της  τοιαύτης  καταβολής  ή  µη.  Αι δαπάναι 

αύται εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεως  των  εσόδων  της  επιχειρήσεως κειµένας 

διατάξεις. 

 

5.   Ο  παραβαίνων  τας  υπό  των  εν  άρθρω  21  του  παρόντος  προβλεποµένων   κανονισµών   

λειτουργίας    και   διαχειρίσεως    της      επιχειρήσεως,  επιβαλλοµένας  υποχρεώσεις  εφ'  όσον  

υπό  πέρας τινός διατάξεως δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή, τιµωρείται,  εάν  µεν  ενήργησεν  εκ  

προθέσεως  δια της ποινής της φυλακίσεως µέχρις εξ µηνών ή  δια χρηµατικής ποινής ή και δι' 

αµφοτέρων των ποινών  τούτων,  εάν  δε ενήργησεν εξ αµελείας δια χρηµατικής ποινής. 

 

'Αρθρον 28  

 

(όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 άρθρου 6 Ν. 2307/95) 
 

 Αστυνόµευσις των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως 
 

1. Η αστυνόµευσις των συστηµάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως της επιχειρήσεως ως και η, 

κατά τας διατάξεις του από  18/21.3. 1924  ∆/τος "περί  κωδικοποιήσεως  του  Ν. 2853 κλπ." 

Αστυνόµευσις δηµοσίων υδάτων  εις την περιοχήν ταύτην, ανατίθεται εις τους τεχνικούς 

υπαλλήλους  της  επιχειρήσεως,  και  εν  ελλείψει  εφαρµόζονται  αι  εκάστοτε ισχύουσαι 

διατάξεις περί αστυνοµεύσεως των δηµοτικών και κοινοτικών έργων. 

       

 2.   Πάσα  αµέσως  ή  εµµέσως προξενουµένη βλάβη επί των πάσης φύσεως  ή  κατηγορίας  

υπονόµων  ή  ετέρων  στοιχείων  των  συστηµάτων υδρεύσεως  αποχετεύσεως της επιχειρήσεως 

και επί των πάσης φύσεως " εν  εκτελέσει τετελεσµένων, ως και πάσα παράβασις των  εν  τη  

προηγουµένη παραγράφω   διατάξεων,   περί   αστυνοµεύσεως   των  δηµοσίων υδάτων, 

βεβαιούται δια πρωτοκόλλου συντασσοµένου  υπό  των  κατά  την  ανωτέρω παράγραφον  

αρµοδίων  υπαλλήλων,  εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως  των διατάξεων των παρ.2 έως 

5 του άρθρου 24 του από 25 Νοεµβρίου  1929 Προεδρικού   ∆/τος   "περί  κωδικοποιήσεως  των  

περί  κατασκευής  και  συντηρήσεως οδών κειµένων διατάξεων, ως το άρθρον τούτο  

αντικατεστάθη δια  του  άρθρου  4  του Α. Ν. 1966/1939 "περί συµπληρώσεως των περί 

εκτελέσεως δηµοσίων έργων κειµένων διατάξεων". 

Τις αρµοδιότητες του επιθεωρητή δηµόσιων έργων, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, ασκεί ο 

γενικός διευθυντής της επιχειρήσεως. Η βεβαίωση των ποσών της ζηµίας διενεργείται από την 

επιχείρηση και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων της 

επιχείρησης. 

     

 

'Αρθρον 29 

 

∆ήλωσις  των  ιδιοκτητών  περί  του  τρόπου  αποχετεύσεως   των ακινήτων των 
 

 1.   Ο  Ιδιοκτήτης,  συνιδιοκτήτης, νοµεύς  ή συννοµεύς ακινήτου κειµένου εις την περιοχήν της 

επιχειρήσεως, επί δε συνιδιοκτησίας κατά τας διατάξεις τού Ν. 3741/1929) "περί Ιδιοκτησίας  κατ'  

ορόφους"  και των  άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος και ο εις ον εχορηγήθη ή  άδεια  

κατασκευής  της  οικοδοµής,  ως  και  ο  διαχειριστής   ταύτης, καλούµενος   υπό   της   

επιχειρήσεως,  υποχρεούται  όπως,  εντός  της τασσοµένης αυτώ προθεσµίας ουχί ελάσσονος του 

µηνός,  δηλώση  εγγράφως τον  τρόπον  αποχετεύσεως του ακινήτου του και επιτρέπη και 

διευκολύνη τον της επιχειρήσεως έλεγχον της ακρίβειας της δηλώσεώς του. 

     

2. Ο µη υποβάλλων την εν τη προηγουµένω παραγράφω δήλωσιν  ή  ο µη  υποβάλλων  εντός της 

υπό της επιχειρήσεως ταχθείσης προθεσµίας ή ο αµέσως αρνούµενος  εις  τα  όργανα  της  

επιχειρήσεως  την  εντός  του ακινήτου  είσοδον προς έλεγχον της ακριβείας της τοιαύτης 

δηλώσεως ή ο  παρακωλύων  καθ'  οιονδήποτε  τρόπον  την  διενέργειαν  του  ειρηµένου  ελέγχου,  

τιµωρείται  δια  φυλακίσεως  µέχρι  τριών  (3)  µηνών  ή δια χρηµατικής ποινής. Ο υποβάλλων 
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ψευδή δήλωσιν τιµωρείται δια φυλακίσεως  µέχρις εξ (6) µηνών ή δια χρηµατικής ποινής. 

 

'Αρθρον 30 
 

 Μεταβατικαί διατάξεις 
 

 'Εργα και µελέται  υδρεύσεως  ή  αποχετεύσεως  των  οποίων  η κατασκευή  και  η  εκπόνησις  

αντιστοίχως  ήρχισε  προ  της  συστάσεως επιχειρήσεως  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  εις τινά 

∆ήµον ή Κοινότητα εκτελούνται κατά τας ισχυούσας διατάξεις. 

 

 Αρθρο 31 
 

Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού διά της Εφηµερίδος της 

Κυβερνήσεως. 

Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω διά 

της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους.  

 

Εν Αθήναις της 19
η
 Αυγούστου 1980 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                              
     

 
  
 

 
                              
      

  

 


