
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επι σχεοιου νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως

*οΰ Ν.Δ. 787/1970 «περί συστάσεως 'Οργανισμού Άποχε-
τευσεως τής περιοχής Θεσσαλονίκης»/ —

ΙΤοός τήν Ε Άναΰεωρητ ιχι/ν Βονλήν τών 'Ελλήνων

Ό ’Οργανισμός Άποχετεύσεως τής περιοχής θεσ/νίκης 
(Ο.Α.Θ.), συσταθείς διά τοΰ Ν.Α. 787/1970. πρός άνάλη 
ψιν τής άποχετεύσεως τής μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 
Μν ήδυνήθη είσέτι νά άναλάίη με τον άπαιτούμενον ρυθμόν 
το έργον του, ένεκα τον ότι δέν έπελύθησαν ώρισμένα σοβαρά, 
διά νεοσυνιστάμενον οργανισμόν, οργανωτικά καί οικονομικά 
προβλήματα, εις τήν άντιμετώπισιν δέ τούτων άποβλέπει τό 
παρόν σχέδιον νό«μου, έττί τών καθ’ έκαστα διατάξεων τού 
οποίου, έχομε τήν τιμήν νά έκθέσωμε τά άκόλουθα:

Άρθρον 1.
Δ·.ά τοΰ άρθρου τούτου συμπληροΰται τό άρθρον 1 τού ΝΑ. 

787/70, τό προβλέπον τήν αρμοδιότητα τοΰ Ο.Α.Θ. έπί τής 
έκτελέσεως καί συντηρήσεως τοΰ δικτύου άποχετεύσεως, ττρός 
τόν σκοπόν όπως ή άνάληψις τής συντηρήσεως των ήδη λει- 
τουργούντων μερίμνη των Δήμων τμημάτων τινών τοΰ ϊικτύου 
άποχετεύσεως αναλαμβάνεται ΰπό τοΰ Ο.Α.Θ. σταδιακώς καί 
άναλόγως τής επιτυγχανόμενης προόδου εις τήν όργάνωσιν 
και έπάνδρωσιν τών υπηρεσιών αϋτοΰ. Ή ρύθμισις αυτή καθί
σταται αναγκαία δοθέντος ότι σήμερον ή συντήρησις τοΰ υφι
στάμενου δικτύου, ενφ-κατά τό ίσ,χΰον-νΰν άρθρον 1 τοΰ Ν.Δ, 
787/70 ανήκει τύποις εις τήν αρμοδιότητα τοΰ Ο.Α.Θ., εις 
τήν ουσίαν ασκείται ύπό τών Δήμων καί Κοινοτήτων τής 
περιοχής θεσ/νίκης παρ’ ών καταβάλλεται ή σχετική δαπά
νη καί είσπράττονται τά προβλεπόμενα έσοδα. Ή έπιφερομένη 
τροποποίησις, άφ’ ενός μεν νομιμοποιεί τήν τοιαύτην πραγμα
τικήν κατάστασιν, άφ’ ετέρου δέ προβλέπει καί τήν διαδικα
σία-; σταδιακής άναλήψεως ΰπό τοΰ ΟΑ.Θ. τής αρμοδιότητες 
ταύτης καί τής ΰπ’ αύτοΰ εΐσπράξεως τών σχετικών πόρων 
δι1 έκαστον τμήμα τοΰ δικτύου, τοΰ οποίου θά άναλαμβάνη 
τήν συντήρησιν. ■

Άρθρον 2.
Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή έξομοίωσις τών απο

δοχών καί έπι-δαμάτων τοΰ προσωπικού τοΰ Ο.Α.Θ. προς τάς 
τοιαύτας τοΰ αντιστοίχου προσωπικού τοΰ 'Οργανισμού 'Τδρεύ
σεως θεσ/νίκης (Ο.Τ.Θ.), τοΰ λαμβάνοντος άποδοχάς ίσας 
πρός τάς τοιαύτας τοΰ αντιστοίχου προσωπικού τοΰ Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων (άρθρ. 19 Β.Δ. τής 5—13.9.1956). 
Ή τοιαύτη έξομοίωσις τυγχά-;ει ά-;αγκα!α διότι άλλως είναι 
άδύνατος ή προσέλευσις τεχνικού ιδία προσωπικού Α' καί Β' 
κατηγορίας εις τό-; Ο.Α.Θ., λόγω τής άνίσου αμοιβής έ·; 
σχέσει προς τούς υπαλλήλους τοΰ ώς ά-;ω κατά πά-;τα παρεμ
φερούς ’Οργανισμού ‘Τδρεύσεως θεσ/νίκης.

Άρθρον 3.

Διά τοΰ άρθρου αντικαθίσταται άφ’ ής ίσχυσεν ή παρ. 2 
τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν.Δ. 787/1970 πρός διευκρίνησιν ότι εις 
τήν περιουσία-; τοΰ 0_Α.Θ. ανήκουν όχι μόνον αί προκύπτουσαι 
έκτάσεις διά τής ΰπ’ αύτοΰ έκτελεσεως τεχνικών έργων, άλλα 
καί αί προκύψασαι" τοιαΰται δι’ έκτελεσεως έργων καλύψεως 
κλπ. ρευμάτων καί πρό τής συστάσεως αύτοΰ. Διά τής διατά- 
ξεως σκοπείται νά αποκοπή κατά τό μέτρον τοΰ δυνατού ή 
επιδίωξις παρόδιων πρός ίδιοποίησιν ακινήτων προελθόντων 
έκ τής γενομένης ήδη πρό τής συστάσεως τοΰ Ο.Α.Θ. διευ- 
θετήσεως κλπ. ρευμάτων τής περιοχής.

Ά?·3ρον 4.

Διά τοΰ άρθρου τούτου άντικαθίστ-αται άφ’ ής ίσχυσεν ή 
παράγρ. 5 τοΰ άρθρου 10 τοΰ αύτοΰ Ν.Δ. 787/1970. Διά 
τής άντικαταστάσεως μεταβάλλεται μόνον ή ένδειξις τών 
έτών 1969—1989 εις 1971—1990. Διά τής μεταβολής
ταύτης ή προβλεπομένη εικοσαετία, πρός είσπραξιν τοΰ έκ 
τριών τοίς έκατόν (3%) ειδικού τέλους έπί τοΰ εισοδήματος 
έξ οικοδομών τής περιοχής θεσ/νίκης, μετατοπίζεται κατά

έν έτος ήτοι εις τήν εικοσαετία-; 1971—1990. κατά τήν 
ένάρξιν τής όποιας " πράγματι ήρξατο είσπραττόμενον τό τέ
λος. λόγω τοΰ ότι τό Ν.Δ. 787/1970 έδημοσιεύθη εις τό 
τέλος τού έτους .4970 (31.12.70) καί ώς έκ τούτου διά λό
γους τεχνικούς ήτο αδύνατος ή έναρξις εΐσπράξεως τούτου 
επί τοΰ εισοδήματος τοΰ έτους 1970, δοθέντος ότι κατά τήν 
31.12.1970 είχεν ήδη όλοκληρωθή ύπό τοΰ Υπουργείου Οι
κονομικών ή όλη προεργασία (έκτυπώσεως τών άπαιτουμένων 
δ-.ά τάς δηλώσεις εντύπων άπό τοΰ Ιουλίου 1970. σύνταξις 
σχετικών οδηγιών διά τούς φορολογούμενους κλπ.) διά τήν 
άπό τής 1.1.1971 παραλαβήν τών δηλώσεων φόρου εισοδή
ματος οίκον, έτους 1971. Σημειοΰται ότι εις τήν άρχικήν 
διάταξιν ή μνεία τών ετών 1969—89 ήτο δυνατόν νά όδηγή- 
ση εις παρερμηνεία-; περί τοΰ έάν έπρόκειτο περί 21 έτών ή 
περί εικοσαετίας ώς ρητώς ώριζεν ή σχετική διάταξις.

'ApSpov 5. --

Διά τοΰ άρθρου τούτου αντικαθίσταται ή παράγρ. 5 τοΰ 
άρθρου 21 τοΰ Ν.Δ. 787/70 έναρμονιζομένη πρός τήν κατά 
τό προηγούμενο-; άρθρον 4 τροποποίησιν τής εικοσαετίας είσ
πράξεως τοΰ ειδικού τέλους έκ 3% έπί τοΰ εισοδήματος έξ 
οικοδομών καί προστίθενται διατάξεις εις τό αύτό άρθρον 
δι’ ών ρυθμίζονται τά έξής θέματα:

α) Επιτρέπεται ή εις τον ΟΑ.Θ. άπόσπασις (παρ. 7) καί 
διοικητικού ή οικονομικού προσωπικού έναντι τοΰ νΰν προίλε- 
πομένου μόνον τεχνικού -τοιούτου, ίνα διά Τής άποσπάσεως καί 
τοιούτου εμπείρου προσωπικού καταστή δυνατή, ή έναρξις τής. 
λειτουργίας τών διοικητικών καί οικονομικών υπηρεσιών αύ
τοΰ ώς καί ή ένημέρωσις τών νεοπροσλαμίανομένων υπαλλή
λων τοΰ ’Οργανισμού. ■

β) ’Επιτρέπεται έπί μίαν πενταετία-; ή διάθεσις ποσοστού 
μέχρις ?5% (παρ. 8) έκ τών έσόδων τοΰ ειδικού τέλους 3% 
έπί τοΰ ^ σοδήματος έξ οικοδομών, προς ά-;τ:μετώπισ:ν δαπα
νών όργανώσεως καί λειτουρ'γίας τοΰ ΟΑ.Θ. ώς καί συντη- 
ρήσεως τοΰ δικτύου, προβλεπομένης τής άποδόσεως τών πο
σών τούτων διά τήν έκτέλεσιν έργων έντός τής επομένης 
δεκαετίας. Ή τοιαύτη ρύθμισις καθίσταται ά-;αγκαία δοθέν- 
τος ότι τά έξ άλλων πόρων έσοδα τοΰ Ο.Α.Θ. δεν άποδίδουν 
πρό τής ένεργοποιήσεως τών υπηρεσιών διά τής άναλήψεως 
τής συντηρήσεως τοΰ δικτύου κλπ., κρίνεται δέ ώς απολύτως 
πρόσφορος ασχέτως πρός τήν ϋφισταμένην δυνατότητα δανει
σμού τοΰ Ο.Α.Θ. έξ έτέρου πιστωτικού ’Οργανισμού καί

γ) παρέχεται ευχέρεια μεταφοράς έργατοτεχνικοΰ προσω
πικού συνπηρήσεως καί λειτουργίας υπονόμων τών Δήμων καί 
Κοινοτήτων τής περιοχής άρμοδιότητος τοΰ Ο.Α.Θ. εις θέ
σεις προβλεπομένας ΰπό τοΰ οργανισμού αύτοΰ, θεωρούμενης 
τής υπηρεσίας τοΰ προσωπικού τούτου ώς συνεχιζόμενης διά 
πάσαν συνέπειαν (παρ. 9). Τούτο καθίσταται άναγκαίον ίνα 
διά τοΰ έμπειρου τούτου προσωπικού, δυνηθή. ό Ο.Α.Θ. καί 
άναλάβη κατά τήν ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ παρόντος προβλεπο- 
μένην διαδικασίαν, τήν συντήρησιν τοΰ δικτύου άποχετεύσεως 
ώς επίσης καί τήν ύπό τοΰ προσωπικού τούτου ένημέρωσιν και 
έκπαίδευσιν τών νεοπροσλαμβανομενων έργατοτεχνιτών.

Άρθρον 6.

Κατά τά πρώτα στάδια τής λειτουργίας του ό Ο.Α.Θ. 
αντιμετωπίζει δυσχερείας εις τήν στελέχωσιν τών βασικών 
μονάδων αύτοΰ, ιδία δέ τών Δ/νσεων Διοικητικών καί Οικονο
μικών ’Τπηρεσιών ώς καί τών Τμημάτων αυτών διά προσώ
πων έχόντων τά άπαιτούαενα προσόντα καί α-;άλογον πείρα-;, 
πρός διοίκησιν τών μονάδων τούτων καί ένημέρωσιν καί ϊρα- 
στηριοποίησιν τών νεοπροσλαμβανομένων -υπαλλήλων τοΰ Όρ- 
γανισμοΰ. Ή λύσις τοΰ προβλήματος διά τής άποσπάσεως εις 
τόν ’Οργανισμόν έμπειρων ύπαλλήλων τοΰ Δημοσίου ή Ν.Π. 
Δ.Δ. δέν προβλέπεται ότι θά άποδώση πλήρως, δοθέντος ότι 
έμπειροι καί ικανοί ύπάλληλοι δυσκόλως διατίθενται παρ’ 
άλλων υπηρεσιών, πρός ρύθμισιν δέ τοΰ θέματος ^τούτου, ή 
περί ής πρόκειται διάταξις παρέχει τήν ευχέρειαν όπως έπί 
μίαν πενταετίαν ή πλήρωσις τών ώς άνω θέσεων γίνεται δι’ 
ύπαλλήλων έχόντων δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία-/ καί



ίροσλαμβανομένων έπι τριετεί -δητεία. Οΰτω προβλεπεται οτι
U
λων

λειτουργίαν τοΰ ’Οργανισμού. Διά τής τοιαύτης προσληψεως 
ν.ατ’ ούδέν -δά ήμποδίζετο ή υπηρεσιακή έξέλιξις των νεοπροσ- 
λαμβανομένων υπαλλήλων, δο-δέντος ότι ουτοι έντος τής πρώ
της πενταετίας δέν -δά έχουν τον άπαιτούμενον χρόνον ί:α 
προαγωγικήν έξέλιξιν εις τους βα-δμούς τοΰ Τίμηματάρχου 
ή Διευ-δυντοΰ.

Τους σκοπούς τούτους επιδιώκει τό παρόν σχέδιον νόμου 
όπερ. έχομε την τιμήν νά -δέτωμεν ΰπ’ όψιν 'Τμών προς ψη- 
φισιν.

Έν Ά-δήναις 3 ’Απριλίου 1975 

• Οί 'Υπουργοί —
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ν. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

καρπίας, 'Ελευθερίου, Εύοσμου, Καλοχωρίου, Μαγνησία», 
IIανοράματος, Πυλαίας καί Ωφακσκάστρου. Διά Β. Δ/των 
έκδιδομένων τή προτάσει τού 'Υπουργού Δημ. "Εργων,-δύναται 
ή περιοχή αΰτη νά έπεκτείνηται καί εις έτέρας ομόρους Κοι
νότητας ή τμήματα αυτών.

Άρ-δρον 7.

'Οργανισμός ’Εσωτερικής 'Υπτηρεσίας.
1. Διά Β. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών 

Προεδρίας τής Κυδερνήσεως, Οικονομικών κοκ Δημοσίων 
Έργων, καθορίζεται ή όργάνωσις, ή σύνδεσις καί ή άρμο- 
διότης τών υπηρεσιών τού ΟΆ.Θ., ώς καί ή κατανομή τού 
προσωπικού καί έ άρι-δμός τών οργανικών -δέσεων κατά κατη
γορίας, κλάδους καί δα-δμοός, άναλόγως προς τάς άνάγ-κας 
τοΰ 'Οργανισμού.

2. Δι’ όμοιων Β. Δ/των καδορίζεται ομοίως ό άρι-δμός τοΰ 
επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου έργατοτεχνικοΰ προσω
πικού, ό τρόπος προσλήψεως, άπολόσεως καί άμοιδής αυτού.

Δημοσίων Έργων
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Συναιρείς προς το σχέδιον νόμου «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 787/1970 «περί συστάσεως 'Οργα
νισμού Άποχετεύσεως τής περιοχής Θεσσαλονίκης».
1. Β.Δ. 5—13/9/1956 «περί 'Οργανισμού τών 'Υπηρεσιών 
τού ’Οργανισμού 'Υδρευσεως Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 201/ 
Α/13.9.1956). ’

"Ap-Spov 19. ,
Άποϊοχαί.

1. Διά το διοικητικόν προσωπικόν ισχύει τό μισδολόγιον 
τό π,ροδλεπόμενον έκαστοτε ύπό τών περί διοικητικού προ
σωπικού διατάξεων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου.

2. Διά τό Τεχνικόν Προσωπικόν ισχύει τό μισ-δολόγιον τό 
προδλεπόμενον εκάστοτε διά τό Τεχνικόν προσωπικόν τών 
Δηχοσίων Έργων.

3. Εις τό τεχνικόν καί διοικητικόν προσωπικόν παρέχεται 
επίσης πάν επίδομα ή έτέρα κατ' αποκοπήν παροχή ήτις 
ή-δελεν άναγνωρ-.σ-δή εις τό τεχνικόν καί δ«ηχητικόν Προ
σωπικόν τών Δημοσίων Έργων.

4. 'Εις τούς ταμίαν, διαχειριστήν παγίας προκαταβολής, 
άρχιεισπράκτορα καί εΐσπράκτορας τού 'Οργανισμού, χορη
γείται μηνιαίον επίδομα ίσον προς 3% έπί τοΰ μηνιαία) £**- 
σικού μισδού έκαστου τσύτων, πρός κάλυψιν τών εκ τής δια- 
χειρίσεώς των λα-δών.

2. ΝΑ. 787/1970 «περί συστάσεως 'Οργανισμού Άποχε- 
τεύσεως τής πεσισχής Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 292/AV31. 
12.1970).

Άρ-δρον 1.

Σύστασις - Έδρα - Σκοπός.

1. Συνιστάται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό 
τήν επωνυμίαν 'Οργανισμός Άποχετεύσεως τής περιοχής Θεσ
σαλονίκης (ΟΑ.Θ.) ύπαγόμενον ύπό τήν έποπτείαν καί τον 
έλεγχον τού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

2. Σκοπός τού Οργανισμού τούτου είναι ή κατασκευή, συν- 
τήρησις, διοίκησες, λειτουργία κ.αί έ/μετάλλευσις τού δικτύου 
άποχετεύσεως άκα-δάρτων κ.αί όμδρίων ύδάτων κ.αί ή έκ.τέ- 
λεσις έργων διευδετήσεως χειμάρρων άντιπλημμυρικ.ής προστα
σίας και ή συντήρησις τής περιφερειακής τάφρου τής περιοχής 
πόλεως Θεσσαλονίκης.

3. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον περιοχή θεσσα-- 
λονίκης, περιλαμβάνει τάς περιοχάς τών Δήμων Θεσσαλονί
κης, ’Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεαπόλεως, Σταυρουπό- 
λεως καί Συκεών ώς κ,αί τάς περιοχάς τών Κοινοτήτων Άγιου 
.Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαδετών. Εύ-

Άρ-δρον 9.
Περιουσίοκ τού Ο.Α,Θ.

2. Εις τήν’περιουσίαν τοΰ ΟΆ.Θ. ομοίως ανήκουν αί εκ 
τής διά τεχνικών έργων καλύψεως ή ϊιαρρυ-δμίσεως ή μετά· 
τοπίσεως ρευμάτων προκύππουσαι εκτάσεις άνωδβν τής πα
λαιός κοίτης τών ρευμάτων, ώς αυται κα-δορίζονται εις τυπο
γραφικά σχέδια ή άλλως πως, μετά τών έκατέρω-δεν τής 
κοίτης ταύτης παλαιό-δεν χρησιμοποιουμένων ώς κοινοχρήστων 
διαδόσεων ή κοινοχρήστων χώρων έν γενεε, εφαρμοζόμε
νων ώς προς τήν τακ.τοποίησιν πασών τών εκτάσεων τούτων, 
τών κειμένων περί σχεδίων πόλεων διατάξεων. Αί έκ τών 
εκτάσεων τούτων χαρακτηριζόμεναι κατά τάς περί σχεδίων 
πόλεων διατάξεις ώς -κοινόχρηστοι, διατί-δενται ύπό τού 
Ο.Α.Θ., άνευ οίασδήποτε άποζημιώσεως ή ανταλλάγματος.

Άρ-δρον 10.
Πόροι τού ΟΆ.Θ.

2. Οΐ ίδιοκτήται τών ακινήτων τών συνδεόμενων μετά τού 
δικτύου ύποχρεούνται νά προκαταόάλουν εις τόν Ο.Α.Θ., τήν 
δαπάνην κατασκευής τής πρός σύνδεσιν,τού ακινήτου των δια- 
κλαδώσεως άπό τής ρυμοτομικής γραμμής μέχρι τής υπονόμου. 
ΤΙ οριστική δαπάνη έκκα-δαρίζεται ύπό τού Ο.Α.Θ., μετά τήν 
έκτέλεσιν τής εργασίας. Ή δαπάνη διακλαδώσεως συνδέ- 
σεως ακινήτου δύναται μετ’ άπόφασιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, νά ύπολογίζηται γενικώς δι’ άπαντα τά ακίνητα, με 
όάσιν τό ήμισυ τού πλάτους τής οδού καί τήν κατά τρέχον μέ- 
τρον μέσην τιμήν δαπάνης διακλαδώσεως. Ή μέση αΰτη τιμή 
δαπάνης διακλαδώσεως ορίζεται δι’ άποφάσεως τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, έγκρινομένης ύπό τού Νομάρχου Θεσσα
λονίκης τή είσηγήσει τής Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Οί ίδιοκτήται τών ακινήτων τών συνδεομένων μετά τοΰ 
δικτύου, ύποχρεούνται νά καταβάλουν εις τόν Ο.Α.Θ., τό δι
καίωμα συνδέσεως μετά τού δικτύου άποχετεύσεως, όριζόμε- 
νον εις τό 1/6 τής κατά τό τρέχον μέτρον μέσης τιμής δα
πάνης ύπονόμου πολλαπλασιαζομένης έπί ολόκληρον τό μή
κος τής προσόψεως τού ακινήτου καί δι’ ένα έκαστον όροφον 
αυτού. Ή μέση τιμή δαπάνης τής ύπονόμου όδού, διά τόν κα- 
•δορισμόν .τοΰ δικαιώματος συνδέσεως κα-δορίζεται δι’ άποφά
σεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού Ο.Α.Θ., έγκρινομένης 
ύπό τού 'Υπουργού Δημοσίων Έργων.

4. Οί ίδιοκτήται τών ακινήτων τών συνδεομένων μετά τού 
δικτύου, ύποχρεούνται εις τήν καταβολήν τοΰ δικαιώματος 
χρήσεως ύπονόμου, όριζομένου ίσου πρός τά τεσσαράκοντα εκα
τοστά τού ποσού τοΰ αντιστοίχου λογαριασμού καταναλώσεως 
ΰδατος άνά κατοικίαν ή διαμέρισμα ή -υδρολήπτην, ώς οί τε
λευταίοι ούτοι κα-δορίζονται διά τόν ύπολογισμόν τής αξίας 
τού καταναλισκομένου ΰδατος καί διά τόν άπό τής συνδέσεως 
μετά τού δικτύου άποχετεύσεως καί εφεξής χρόνον. Διά τούς 
ήδη συνδεδεμένους μετά τού δικτύου τό δικαίωμα χρήσεως 
οφείλεται άπό τής ισχύος τού παρόντος. Συνοφειλεται εις ολό
κληρον τοΰ δικαιώματος χρήσεως μετά τών ιδιοκτητών τυγ
χάνουν καί οί οπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν τού ακινήτου. T?
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δικαίωμα χρησεως ΰζονομου. όφείλεταη καί ΰζό ιδιοκτήτου 
ά·/.···ήτου. συνδεθέντος αυθαιρέτους καθ’ οίχνδήζοτε τροζον 
ίμεσωσ ή εμμέσως, μετά τοΰ δικτύου άζοχετεόσεως τοΰ Ο.Α.Θ. 
•/.a: c: όσον χσόνον διαρκεΓ'η μέλλει νά διαρκέση ή τοιαυτη 
σύνδεσις. Ή εις τάς ζεριζτώσεις αυθαιρέτου συνδεσεως κα
ταβολή τού δικαιώματος χρήσεως Οζονόμου ΰζό τού ΰζοχρεου. 
δέν άζαλλάσσει τούτον τών λοιζών συνεπειών. Διά την συν- 
δεσιν τής εσωτερικής έγκαταστάσεως άζοχετεόσεως τών ακι
νήτων, μετά τού δικτύου ΰζονόμου. ορίζεται ζροθεσμια τρία-' 
κοντά ήμερων άζό τής ζερατώσεως τής κατασκευής τής 
εξωτερικής διακλαδώσεως, μετά τήν ζαροδον τής όζοίας αρ- 
χεται ή ΰζοχρέωσις καταβολής τοΰ δικαιώματος χρήσεως 
Οζονόμου. Ε!ς τάς ζεριζτώσεις ακινήτων χρησιμοζοιουμενων 
ΰζό βιομηχανιών, βιοτεχνιών, έκζαιδευτηρίων. έζιχειρησεων 
λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων κοινωφελών ιδρυμάτων, 
ώς καί είς ζαταν άλλην ζερίζτωσ:ν ακινήτων καθοριζόμενων 
•/.ατά κατηγορίας, τό δικαίονμα συνδέσεως μετά τοΰ δικτυου 
άζοχετεόσεως ώς καί το δικαίωμα χοήσεο>ς ΰζονόμου καθορί
ζονται δι’ άζοφάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ο.Α.Θ, έ^κρινομενων υζο 
τών 'Υζουργών Οικονομικών καί Δημοσίων Έργων.

5. Προς άντιμετώζισιν τών άζαιτουμενων δζζανών δια την 
έκτέλεσιν τών έργων άζοχετεόσεως τών όμβρίων καί άκαθαο- 
των ΰδατων εν τή ζερ'.Τνή Θεσσαλονίκης, εζιβαλλεται δια την 
εικοσαετίαν 1969—1989 ειδικόν τέλος, όριζόμενον εις τρία 
έζί τοίσ εκατόν (5%) έζί τοΰ εισοδήματος τών ζάσης φυσεως 
οικοδομών τών κειμένων— εν. τή-ζεριονή -Θεσσαλονίκης.—ως 
αΰττ. ορίζεται εν ζαραγράφω 2 τοΰ αρθεου 1 τοΰ ζαρόντος. 
Τό ώς άνω ειδικόν τέλος ΰζολογίζεται έζί τοΰ ακαθαρίστου 
εισοδήματος τοΰ αμέσως ζροηγουμένου έτους, ώς τοΰτο λαμβα- 
νεται ΰζ’ όψιν διά την έζιδολήν τοΰ «όρου εισοδήματος, εφαρ- 
μοζομένων άναΰ.όγως καί έζί τοΰ τέλους τούτου τών διατα-. 
ξεων τών ζαραγεάφων ί καί 2 τοΰ άρθεου 10 τοΰ Ν.Δ. 
4242/1962 «ζερί τροζοζοιήσεως καί. συμζληρώσεως φορολ.ο- 
γικών καί άλλων τινών διατάξεων», ώς τό Νομοθετικόν 
τοΰτο Διάταγμα, έκάστοτε ισχύει. Έζί εισοδημάτων έξ οικο
δομών. άζαλλασσομένων τής κατά τό Ν.Δ. 3843/1958 φο
ρολογίας εισοδήματος νομικών ζροσώζων, δεν όοεή.εται το 
ειδικόν τοΰτο τέλος. Τό τέλος τοΰτο βεδαιοΰται άζ’ ευθείας 
ΰζό τοΰ αρμοδίου Οικονομικού Έοόρου, εις βάρος τών ΰζο- 
χρέων. 'έζί τή βάσει τών ΰζοβαλλομένων ΰζό τούτων δηλώ
σεων «ορολογίας εισοδήματος καί τών οριστικών έν γενει 
στοιχείων τοΰ έξ οικοδομικού εισοδήματος καί καταβαλλεται 
είς τό Δημόσιον Ταμείον είς τάς ζροθεσμίας καταβολής τοΰ 
οόρου εισοδήματος. Τά είσζραττόμενα ζοσά κατατίθενται είς 
ίδιον λογαριασμόν ζαρά τή Τρζζέζη τής 'Ελλάδος. ΰζό τόν 
τίτλον «έκτέλεσις έργων άζονετεύσεως ζεριονής Θεσσαλο- 
νίκ.ης», κατά τά είδικώτεοον όρισθησόμενα διά κοινής άζο- 
σασεως τών Υζουργών Οικονομικών καί Δημοσίων Έργων. 
Ή άνάληθις τών κατατιθεμένων είς τόν ώς άνω λογαριασμόν 
ζοσών καί ή μεταφορά των είς ζίστωσιν τοΰ Ο.Α.Θ. γίνεται 
δι’ άζοφάσεως τοΰ Ύζουργοΰ Δημ. Έργων, έζί τή βάσει τοΰ 
εγκεκριμένου ζρογράμματος έργων ή ζρός ΐξυζηρέτησιν δα
νείου δ:’ έκτέλεσιν έργων άζοχετεόσεως ζεριοχής Θεσσαλο
νίκης.

• · Άρθρον 21.
Τελικοί καί Μεταβατικοί Διατάξεις.

1. Κατά τήν ζρώτην εφαρμογήν τοΰ ζαρόντος νόμου καί

στοιχειώδεις δαζάνας λειτουργίας αυτού, κατά τά δι’ άζοφά- 
σεως τών 'Υζουργών Οικονομικών καί Δημοσίων Έργων, ορι
ζόμενα, -Δγ όμοιων-άζοφάσεων ρυθμίζονται έν καιρφ καί τά 
τής άζοδόσεως είς το Δημόσιον τοΰ δάνειου τούτου.

2. Έζιτρέζεται ή εις τόν ΟΑ.Θ. άζόσζασις άνωτέρου καί 
κατωτέρου τεχνικού ζρσσωζικσΰ έκ τών ύζηρεσιών τον Ύ- 
ζσυργείσυ Δημοσίο/ο Έργων ή τών ΰζησετιών ύζονόμων τών 
δήμων καί κοινοτήτων τής. κατά τήν ζαρ. 2 τοΰ άρθρου 1 
τοΰ ζαρόντος ζεριοχής Θεσσαλονίκης. Ή άζόσζασις ζροτει- 
νομένη ΰζό τοϋ Δοικητικνΰ Συμβουλίου τσΰ Ο.Α.Θ. ένεργεί- 
ται. ζρσ/.ειμένου μέν ζερί ζροσωζικοϋ τοΰ Ύζουργείου Δημο
σίων Έργων διά ζράξεως τοΰ Ύζουργοΰ Δημοσίων Έργων 
μετ’ άζόφασιν τοϋ οικείου ΰζηρεσιακοϋ Συμβουλίου, ζροκειμέ- 
νου δέ ζερί ζροσωζικοϋ δήμων καί κοινοτήτων διά κοινής άζο- 
φάσεως τών Υζουργών Εσωτερικών καί Δημ. Έργων μετ' 
άζόφασιν τοΰ. ζαρά τή Νομαρχία Θεσσαλονίκης ΰζηεεσιακοϋ 
συμβουλίου δημοτικών καί κοινοτικών ΰζαλλήλων. Ή άζόφα- 
σις αΰτη. δύναται νά ζαραταθή. κατά τήν αυτήν διαδικασίαν, 
έζί εν έτος ζλέον τοΰ, ΰζό τοϋ άρθρου 96 τοϋ ΰζζλληλικοΰ 
Κωδικός ζροβλεζομ,ενου χρόνου. Το άζοσζώμενον ζροσωζικον 
εξακολουθεί μισθοδοτούμενο/ καί συνταξιοδοτούμενσν κυοτα 
ζερίζτωσιν ΰζό τοΰ Δημοσίου ή τών δήμων καί κοινοτήτων, 
τής έν άζοσζάσει ΰζηρεσίας θεωρουμένης ώς δημοσίας, δημο
τικής ή κοινοτικής διά ζάσαν ζερίζτωσιν.

3. Ό Ο.Α.Θ. ΰζοχρεοΰται όζως εντός μη/ός άζό τής λή- 
ξεως έκαστου οικσ/σμικοΰ έτους καταβάλη _είς τό Δημόσιο·/ ή 
τόν οίκείον Δήμο/ ή Κοινότητα τό ζοσόν τό άντιζροσωζεΰον 
τό σύνολο/ τών ακαθαρίστων ζάσης φύσεως αποδοχών τοϋ, 
κατά τά άυωτέρω άζεσζασ-μένου ζροσωζικοϋ διά τόν χρόνο/ 
τής άζοσζασεως. Είς τό ζροσωζικον τοΰτο ζαρέχονται ΰζό 
τοΰ Ο.Α.Θ. τι είς τό ζροσωζικον αύτοΰ χορηγούμεναι ή χορη- 
γηθησόμενα. ζρ όσθ-τοι άζολαυαί. έφ’ όσο/ δεν ζροβλέζοτχι 
ή. ΰζό τοΰ Δημοσίου ή ΰζό τών 'Δήμων καί Κοινοτήτων ζλη- 
ρωμή τοιούτων.

4. Τό. κατά τήν ζαρ. 2 τοϋ ζαρόντος άρθρου άζοσζώμενο/ 
ζροσωζικον δύναται νά μεζαταγή είς όμοιοβάθμους τής αύτής 
κατηγορίας θέσεις τοΰ Ο.Α.Θ. έφαρμιοζομένων τών δυχτά- 
ξεων τοΰ άρθρου 97 τοΰ ΰζαλληλικοΰ Κώδικος. Τό οότω με- 
τατασσόαενον ζροσωζικον συνεχίζει τήν άσφάλισιν αύτοϋ είς 
τους υφισταμένους οικείους άσσαλιστικους όργ»/ισ·μοΰς τοΰ 
Δημοσίου καί τών Δήμων καί Κο.νστήτων καί συνταξ ιοδστεΐ- 
ται ζαρά τούτων, ΰζοκείμενο/ είς τάς ζρός τούτους ασφαλι
στικός οίσφοράς του.

5. Τό. κατά τήν ζαρ άγραφο; δ τοΰ άρθρου 10 τοΰ ζαρόν-
τος ειδικόν τέλος έζί τοΰ εισοδήματος έξ οικοδομών, όρε ήτ
τα·. άζό τοϋ οικονομικού έτους 1971 ΰζόκειντα: δέ είς ούτό, 
τά άζό τής 1ης ’Ιανουάριου 1970 καί έφ’ εξής κτώμενα τοι- 
αΰτα εισοδήματα. ...

6. Κατά τήν ζρώτη/ εφαρμογήν τσΰ ζαρόντος καί μέχρι,
καταρτίσεως τοΰ. κατά τό άρθρο/ 7 ’Οργανισμού Εσωτερι
κής Ύζησεσίχς. ζροτάσει τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί 
δι’ άζτφάσεως τοΰ Ύζουργοΰ Δημοσίων Έργων ζρασλαμβά- 
νεται έζί συμβάσει διάρκειας έ·/ός έτους, δυναμένη νά ά·;ανε- 
οΰται κατ’ ισόχρονα διαστήματα, ζολιτικός μηχανικός διζλω- 
μ,αταΰχος ταυ Ε.Μ.Π. ή τής Πολυτεχνικής Σχολής του 
Π ανεζιστημ'ου Θεσταλο/κης ή ισοτίμου Σχολής τής άλλο- 
δαζής έχων δέκα τουλάχιστον έτών ζεΐραν καί ηλικίαν 
οΰχί άνωτέφα; τών 55 έτών. είς ον ά·/ατίθενται τά καθή- 
κο/τα τοΰ Γενικού Διευθυ/τοϋ. Αί άζοδοχαί τούτου καθορί- 
ζονται δι’ άτοφάσεως τών Υζουργών Οίκο/ομικών καί Δημο
σίων Έ^γων. · *


