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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεωε καί συμπλη
ρώσεων των περί τοΰ ’Οργανισμού -.’Αποχετεύσεων την 
περιοχήν Πρωτευούσην διατάςεων καί παρατάσεων τοΰ 
τέλουν τοΰ προβλεπομένου υπό τοΰ άοθρου μόνον τοΰ Λ.Δ.
2916/1954».

Προς την Βουλήν τών Έλλ.ήνων

χέτευσιν όμβριων καί άκαθάρι ................
Διοικήσεων Πρωτευούσην, διά δέ τοΰ Ν.Δ. 2722/1953 απέ
κτησε την πρώτην αΰτοϋ όργάνωσιν ύπό την μορφήν τήν 
όποιαν έχει σήμερον.

Παρ’ ότι αί βασικαί αύται διατάξειν έτροποποιήθησαν καί 
συνεπληρώθησαν κατ’ έπανάληψιν - μεταγενεστέρων (Α.Ν. 
489/1968, Α.Ν. 569/1968·κλπ.) ή λειτουργία τοΰ Ο.Α.Π. 
παρουσιάζει προβλήματα άναγόμενα κυρίων :

α) είν τήν όργάνωσιν καί διοίκησιν αύτοΰ
β) εις τό προσωπικόν αύτοΰ
γ) εις την έκτέλεσιν τών έργων
8) εις τήν περιοχήν άρμοδιότητος αύτοΰ ήτις ύπό τών 

κειμένων διατάξεων καθορίζεται ώς ταυτιζομένη πρός την 
της τέως Διοικήσεων Πρωτευούσην ενώ ή τεράστια οικιστική 
επεκτασις της περιοχής ταύτης έδημίούργησε τήν έννοιαν τής 
περιοχής τής Μείζονος Πρωτεύουσης, ήτις έκφεύγει τών 
παλαιών διοικητικών ορίων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευού- 
σης καί εις ήν είναι ένδεδειγμένον νά ύφίσταται δυνατότης 
έπεκτάσεως τής περιοχής τοΰ Ο.Α.Π. καί - .>

ε). εις τήν συνέχισιν εΐσπράξεως τοΰ πόρου τοΰ Νόμου 
4129/61 καί μετά τήν προσεχή (31-12-75) λήξιν τοΰ χρόνου 
έπιβολής τούτου. . _ . ...··

Είς την έπίλυσιν τών ώς άνωτέρω έν γενικαΐς γραμμαϊς 
. έπισημαινομένων προβλημάτων' άποσκαπεΐ τό παρόν Σχέ- 
διον Νόμου έπί τών κ,αθ’ έκαστα διατάξεων τοΰ οποίου έκτί- 
:θενται ύμΤν τά ακόλουθα : - .

Άρθρον 1 (προσθήκη παραγρ. 3 είς τό άρθο. 1 τοΰ Ν.Δ. 
1475/50). .. _

;■ Ένταΰθα προβλέπεται ή δυνατότης έπεκτάσεως τής περιο
χής άρμοδιότητος τοΰ Ο.Α.Π. καί εκτός τών ορίων τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσην ώστε συν τώ χρόνω καί κατά τάς 
,ύφισταμένας έκάστοτε δυνατότητας νά άναλάβη ό Ο.Α.Π. 
τήν άποχέτευσιν τής όλης περιοχής τής Μείζονος Πρωτευού- 
σης. Ή έπέκτασις θά γίνεται διά Δ/τος μετά δέ ταύτην καί 
ή περιοχή αΰτη θά ΰπόκειται εις τάς αύτάς έναντι τοΰ Ο.Α.Π. 
ύποχρεώσεις (οίκονομικάς καί λοιπάς) ώς καί αί λοιπαί' 
περιοχαί τής άρμοδιότητος αύτοΰ. Διά εήν καί είς τάς περιο- 
χάς ταύτας αυτόματον έπέκτασιν τοΰ τέλους τοΰ Ν. 4129/61 
γίνεται μνεία κατωτέρω σχετικώς είς τό άρθρον 12 τοΰ 
Σχεδίου.

'Αρθρα 2 καί 3. (Άντικατάστασις τοΰ άρθρου 2 καί τής 
παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 2722/53).

Διά τών τροποποιήσέων τούτων άνασυντίθεται τό Διοι- ; 
κητικδν Συμβούλιον τοΰ ’Οργανισμού (άρθρ. 2) καί τίθεται 
έπί νέας βάσεως ή όλη διοίκησις τοΰ Ο.Α.Π. (άρθρ. 3). 
Ου τω διατηρείται μέν ή άρχή τής γενικής άρμοδιότητος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου άλλά προβλέπεται ή διά άπο- 
φάσεων μεταβίβασις άρμοδιοτήτων είς τον Πρόεδρον καί 
τόν ’Αντιπρόεδρον τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί ή πε
ραιτέρω έξουσιοδότησις τών λοιπών υπηρεσιακών "οργάνων 
τοΰ Ο.Α.Π. πρός άσκησιν ένίων έκ τών άρμοδιοτήτων τού
των. ' -

Διά τοΰ τρόπου τούτου έπιτυγχάνεται ευελιξία περί τήν 
διοίκησιν καί δυνατότης προσαρμογής είς τόν τομέα τής 
άσκήσεως τών άρμοδιοτήτων πρός τάς έκάστοτε δημιουρ- 
γουμένας συνθήκας, πράγμα τό όποιον έπιβάλλεται ετι 
περαιτέρω έκ τοΰ ότι ό ’Οργανισμός προβλέπεται νά δια- 
νύση είσέτι στάδιον άναπτύξεως καί άναπροσαρμογής.

Άρθρον 4. (άντικατάστασις άρθρου 4 τοΰ Ν. 2722/53).
' Διά τής διατάξεως ταύτης τίθεται έπί νέας βάσεως ή 
νομική υπηρεσία τοΰ Ο.Α.Π., διά προσαρμογής πρός τήν ..

έκ τής πράξεως διαμορφωθεΐσαν κατάστασιν. Τάς δικα- 
στικάς υποθέσεις τοΰ Ο.Α.Π. θά χειρίζωνται οί δικηγόροι 

-αύτοΰ άνευ άναμίξεως τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κρά
τους, ως προέβλεπον αί μέχρι τοΰδε ϊσχύουσαι διατάξεις, 
αΐτινες είς τήν πράξιν παρέμειναν γράμμα'κενόν. Ή λύσις 
αΰτη έπιβάλλεται έκ τών πραγμάτων καί τελεί έν άρμονία 
πρός τήν σκοπουμένην άνεξαρτοποίησιν τής δράσεως τοΰ 
’Οργανισμού. Διά τήν άντιμετώπισιν τών σχετικών άναγκών 
προβλέπεται ή δυνατότης αύξήσεως' τών δικηγόρων τοΰ 
’Οργανισμού άπό τριών εις οκτώ.

Άρθρον 5. (άντικατάστασις τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 6 
τοΰ Ν.Δ. 2722/53).

Διά τής άντικαταστάσεως προστίθενται είς τήν παρά
γραφον ταύτην δύο έδάφια. Διά τοΰ πρώτου έκ τούτων προ- 
βλέπεται οτι αι εκ τής επικαλύψεως ρευμάτων προκύπτου- 
σαι έκτάσεις αί καταλαμβανόμεναι ύπό τών διά τοΰ σχεδίου 
πόλεως προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (ρδών, πλα
τειών κλπ.) παραχωροΰνται πρός τούτο άνευ'Ίχντάλλάγμ.α- 
τος. Ή τροποποίησις αΰτη άνταποκρίνεται πρός τήν ορθο
λογικήν έν προκειμένω άντιμετώπισιν τών πραγμάτων, 
εισάγει δέ διάταξιν πανομοιότυπου πρός τήν ήδη ψηφισθεϊ- 
σαν διά τόν ’Οργανισμόν Άποχετεύσεως Θεσσαλονίκης 
(άρθρ. 9 παρ. 2 Ν.Δ. 787 1970 ώς άντικατεστάθη διά τοΰ 
άρθρου 3 τοΰ Ν. 59/1975), i;.
V Διά“τοΰ'δευτέρου προστιθεμένου'έδαφίου παρέχεται ή 
δυνατότης παραχωρήσεως τοιούτων έκτάσεων είς Δήμους 
ή Κοινότητας διά τήν έκτέλεσιν ρητώς προσδιοριζομένων 

^ έκάστοτε κοινωφελών σκοπών, .«·.
Άρθρον 6. (τροποποίησις τής παραγρ. 4 τοΰ άρθρου 9 

τοΰ Ν.Δ.2712/53).
Διά τής τροποποιήσεων ταύτης ρυθμίζεται, θέμα τής οικο

νομικής διαχειρίσεως τοΰ Ο.Α.Π. καί δή αύξάνεται τό πόσον 
τών ένταλμάτων προπληρωμής άπό δραχ. 50,000 είς 1.000. 
000 καί παρέχεται ή εύχέρεια όπως τό ποσόν άναπροσαρμό- 
ζεται δι’ άποφάσεων. - .·..·■

Άρθρον 7. (συμπλήρωσις τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 2722/ ; 
53). ·· · - · V · V.

Διά τής προσθήκης παρ. ύπ’ άρ. 8'είς άρθρ, 10 Ν.Δ.
' 2722/1953 συμπληροΰται ή ύφισταμένη έξουσιοδότησις 

βάσει τής όποιας κυροΰνται οί κανονισμού λειτουργίας τοΰ 
. δικτύου ύπονόμων πρός τόν σκοπόν ιδία καθιερώσεως τής 

έπιβολής Λροστίμων διά τούς μή συμμορψουμένους πρός τάς 
ύποχρεώσεις τής άπαλλαγής τών άπροβλήτων έκ τών προ- 
ξενουσών βλάβην είς τό δίκτυον ούσιών,

Άρθρον 8. (άντικατάστασις άρθρου 1 Α.Ν, 489/196S),
Διά τής τροποποιήσεως τής διατάξεως ταύτης άνατίθεται 

κατά γενικοί-τρόπον ή έκτέλεσις τών έργων,είς τήν άνα- 
πτυσσομένην Τεχνικήν 'Υπηρεσίαν τοΰ Ο.Α.Π. και περιορί
ζεται είς τόν έλάχιστον δυνατόν βαθμόν ή παρέμβασις τών 
ύπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Δημ. Έργων κατά τήν έκτέλε- 
σιν τών έν λόγω έργων, κατ’ άντίθεσιν πρός τά πρότερον συμ- 
βαίνοντα. Ούτως έπί τρϋ τομέως έκτελέσεως τών έργων άπο
χετεύσεως έγκρισις θά άπαιτήται μόνον είς τάς ρητώς μνη- 
μονευομένας έν τώ νόμω έλαχίστας περιπτώσεις (παραγρ, 
5). Ή έγκρισις θά παρέχηται πρός άποφυγήν διασπάσεως 
τών ένεργειών, πάντοτε ύπό τών κεντρικών ύπηρεσιών τον 
'Υπουργείου, είς άς άλλωστε καί διά πάντα τά λοιπά έργα 
έχουν διακρατηθή αί τοιαΰται αρμοδιότητες, Πρός έπιτευ- 
ξιν τούτου ύπό τής διατάξεως προβλέπεται καί ή συγκρότη- 
σις παρά τώ Ο.Α.Π. Συμβουλίου "Έργων τό όποιον θά γνω
μοδότη είς πάσας τάς περιπτώσεις καθ’ άς άπαιτεΐται η 
τοιαύτη γνωμοδότησις καί ή άπόφασις θά λαμβάνεται άπό 
όργανα τοΰ Ο.Α.Π. (Δ.Σ. ή Αντιπρόεδρος κ.λ.π.).

Τέλος καί’είδικώς έπί τής παραγρ, 6 τοΰ άρθρου τούτου, 
σημειοΰται ότι ό Ο.Α.Π., ώς κατ’ έξοχήν τεχνικός οργανισ
μός, διαθέτει ίδιον μηχανισμόν έκτελέσεως έργασιών άπο- 
λογιστικώς ύπό τής ύπηρεσίας του διά τοΰ όποιου μηχανι
σμού καλύπτει τάς άνάγκας λειτουργίας τοΰ δικτύου (άντλιο- 
στάσια κλπ.) ώς καί τάς άνάγκας συντηρήσεως. .’Εν δψει 
τούτου ή διάταξις όρίζει ότι ό Ο.Α.Π., δύναται να εκτελή 
άπολογιστικώς έργα χωρίς περιορισμόν ώς πρός τήν άξιαν*.



. τούτων, κατ’ άντίθεσιν πρός τά γενικώς έν προκειμένω 
κρατούντα, καθ’ ά ή απολογιστική έκτέλεσις έργων αποτελεί 
μόνον έζαίρεσιν ύποκειμένην εις περιορισμούς. Περαιτέρω 
δέ ορίζει οτι τά έργα ταύτα περιορίζονται εις τάς άμέσους 
επεμβάσεις καί την απλήν συντήρηση» (δηλαδή όχι τάς βελ: 
τιώσεις ή άνακατασκευάς κλπ. αί όποϊαι θά γίνωνται κατ’ 
αρχήν δι’ εργολαβιών):’ '
' "Αρθρον 9.

’Ενταύθα προς ικανοποίηση» διαφόρων υπηρεσιακών αναγ
κών, άλλά καί προς τον σκοπόν προσελκύσεως καί διατηρή- 
σεως εις τον Ο.Α.Π; ικανών ύπαλλήλων προβλέπεται :

·-·. α) Ή έξομοίωσις τών άποδοχών καί επιδομάτων πάντων 
τών ύπαλλήλων τού Ο.Α.Π. προς τάς τοιαύτας τών υπαλλή
λων τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, ητις σήμερον προ- 
βλέπετάι μόνον διά τούς τεχνικούς υπαλλήλους τού Ο.Α.Π. 

“παραγρ. ϊχ,καί ... ·
β) ή παροχή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας διά τό 

προσωπικόν τό άπασχολούμενον εις άνθυγιεινάς εργασίας. 
Τό επίδομα τούτο προβλέπεται ήδη διά τών σχετικών συλ
λογικών συμβάσεων διά τό έργατοτεχνικόν κλπ. προσωπικόν 
τού Ο.Α.Π. ήδη δέ άναγνωρίζεται καί διά τό τακτικόν προ
σωπικόν καί τό' λοιπόν τό μή ύπαγόμενον είς τάς σχετικάς 
συλλογικάς συμβάσεις -(π. χ.~ διατηρηθέν^τοϋ Ν.Δ. 169/69).
■ "Αρθρον 10. ^ ·

Κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 1147/1972 «περί Δίοική- 
σεως τής Μείζονός Πρωτευούσης» είναι λίαν άμφίβολος ή 
άρμοδιότης διαφόρων κρατικών ύπηρεσιών όσον άφορα 
είς τήν έποπτείαν τού Ο.Α.Π. καί τάς επί τών έργων αυτού 
ένεργείας-’κατά τρόπον ώστε ή δημιουργηθεΐσα σύγχυσις 
ν’ άντιμετωπισθή τελικώς διά τής έν τή πράζει μή εφαρμο
γής" τών διατάξεων τού νόμου τούτου είς τήν περίπτωσιν 
τού Ο.Α.Π., τούτο δέ ορίζει ήδη ρητώς ή διάταξις τού άρθρου 
10. ’ Λ .· · ■ ;

"Αρθρον 11.’ - ■·
.Τό άρθρον τούτο θεσπίζει ώρισμένας ποινικάς διατάξεις 

πρός αποτροπήν άδικημάτων στρεφομένων κατά τής απο
στολής τού ’Οργανισμού.

'Η διάταξις αΰτη, χαρακτηρίζουσα άπ’ ευθείας ώς παρα
βάσεις διοικητικής εντολής τάς έν αυτή ένεργείας δέν θίγει 
τάς διά τού άπό 1/23-8-56 Β.Δ/τος τιθεμένας έτέρας ποινικάς 
διατάξεις, ουδέ τάς έξουσιοδοτικάς περί έκδόσεώς τοιούτων 
Διαταγμάτων διατάξεις (παραγρ. 6 καί 7 τού άρθρου 10 
τού Ν.Δ. 2722/53 ώς ή πρώτη έκ τούτων ισχύει άντικατα-; 
σταθεϊσα διά τής παρ. 4 τού άρθρου 14 τού Α.Ν. 4S9/68).

Άρθοον 12 (άντικατάστασις τής παρ. 1 τού άρθρου 1 τού 
Ν. 4129/1961).

Διά Πήν άντιμετώπισιν τής έκτελέσεως τών σημαντικών 
έργων άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτευούσης (πρωτεύον
τα δίκτυα, έργα έκβολής κλπ.) καθωρίσθη ή ύπέρ τού Ο.Α.Π. 
άπόδοσις τών δύο τρίτων τού έκ 3% τέλους έπί τού εισοδή
ματος έξ οικοδομών τής περιοχής Πρωτευούσης,οπερ άρχι- 
κώς εΐχεν έπιβληθή (Ν.Δ. 2916/54) διά τήν έκτέλεσιν τών 
έργων ύδρεύσεως έξ 'Υλικής καί έργων άποχετεύσεως."

Ή έπιβολή τού τέλους τούτου, ώς τελικώς διεμορφώθη 
διά τού Ν. 4129/1961, λήγει μέ τό οικονομικόν έτος 1975, 
παρίσταται δέ άνάγκη παρατάσεως τής έπιβολής τούτου 
προς συνέχιση» τών περί ών πρόκειται έργων.

Τήν μέχρι καί τής χρήσεως 1990 παράταση» τής έπιβολής 
τού τέλους τούτου προβλέπει ή διάταξις τού άρθρου 12.

"Αρθρον 13.

προσωπικού τού Ο.Α.Π. διά τού υπολογισμού ώς χρόνου 
πραγματικής ύπήρεσίας τής προϋπηρεσίας του παρά τώ 
Δημοσίω καί τής τοιαύτης τής παρασχεθείσης ύπό τήν ιδιό
τητα τού έργαζομένου προσωπικού άξίας έργων άποχετεύ
σεως άπό 31.7.54 μέχρι 30.6.1968 καί μισθοδοτουμένόυ 
έκ τού ειδικού- κονδυλίου δαπανών έργων έπί τή βάσει τής 
άπό 31-7-1954 άναθεωρητικής συμβάσεως τού Ελληνικού 
Δημοσίου μετά τής Α.Τ.Ε. «ΥΔΡΕΞ» τής κυρωθείσης διά 
τού άπό 31-7-1954 Βασ. Δ/τος.- 'Η έν λόγω ύπηρεσία 
θεωρείται οίωνεί παρασχεθεΐσα είς τό Δημόσιον δεδομένου 
ότι τό έν λόγω προσωπικόν προσελαμβάνετο τή έγκρίσει 
τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων ύπό τήν έπίβλεψιν τού 
όποιου ίςετελέσβησαν τά έργα κατασκευής τών υπονόμων τής 
ώς άνω περιόδου κατά τό απολογιστικόν σύστημα. Διά τοΰΓ 
αύτού άρθρου (παρ. 3) προβλέπεται άποκατάστασις ύΠαλ-. 
λήλων διωχθέντων ύπό τής Δικτατορίας άνηκόντων είς τήν" 
κατηγορίαν τού άρθρου-5 παραγρ. 1 τού Ν.Δ. 369/69 οίτινες 
λόγω τής διώξεώς των ταύτης δέν ήδυνήθησαν νά μονιμο-1 
ποιηθούν είς τακτικάς θέσεις τού Ο.Α.Π. καί τούς παρέχεται, 
ή εύχέρεια νά ζητήσουν τήν άποκατάστασίν των άναδρομι- 
κώς μέν, άνευ όμως άπολήψεως διαφοράς άποδοχών. ' .· ~

"Αρθρον 14.-·. Γ ' · ‘ _ ’ - . ’ rJ'i.n
'Υπό τούτου/ πρός άντιμετώπισιν έκτακτων αναγκών έκ 

τής έκτελέσεως ηύξημένου προγράμματος έρχων άποχετεύ
σεως κατά τό στάδιον άναπτύξεως τού ’Οργανισμού, παρέρ 
χεται είς τόν Ο.Α.Π. ή δύνατότης όπως έπί μίαν τριετίαν 
προσλαμβάνη έπί συμβάσει- έργασίας ιδιωτικού δικαίου - 
διάρκειας μέχρι- τριών έτών τεχνικόν προσωπικόν ήτοι 
μέχρι, δέκα διπλωματούχους μηχανικούς, μέχρι δέκα τε-; 
χνικούς πτυχιούχους άνωτέρων σχολών καί μέχρι δέκα κατω
τέρων τοιούτων. . .. . \ .,· ·... . ·. ·

"Αρθρον 15.
, 'Η ύπηρεσία τού Ο.Α.Π. προβλέπεται νά άναπτυχθή είς-Γ 

τό προσεχές μέλλον πρός τούτο δέ, βάσει τής παρεχόμενης 
ύπό κειμένων διατάξεων εύχερείας (Α.Ν. 569/69), θά αύξη-: 
θή διά έκδοθησομένου έν καιρώ- Π.Δ/τος ό άριθμός τού 
τακτικού προσωπικού, άναδιαρθρουμένων καί τών ύπηρε- 
σιών τού Ο.Α.Π. Μέχρις ότου καταστή δυνατή ή προαγω-.- 
γική έξέλιξις τού ύπηρετούντος’προσωπικού ίνα καταλάβη 
τάς ήγετικάς θέσεις τού ’Οργανισμού παρίσταται άνάγκη- 
προσώρινών λύσεων, είς τούτο δέ άποβλέπει τό παρόν άρ-:' 
θρον παρέχον τήν δυνατότητα όπως έπί μίαν τριετίαν'προσ- 

ν,' λαμβάνονται ύπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου (παρ.· 2) ή άπο- 
ίσπώνται υπάλληλοι τού Υπουργείου Δη μ. "Εργων (παρ. 3). 
"Οσον άφορα είς τήν θέσιν Δ/ντού έπί 1ω βαθμώ ητις προε- . 
β/.έπετο πρό τής θέσεως έν ίσχύι τού Συντάγματος, ώς έπί 
θητεία πληρουμένη, αΰτη κρίνεται ένδεδειγμένον όπως ώς - 
έκ τής φύσεως καί τής ειδικής άποστολής τού Ο.Α.Π. δια- 

' τηρηθή ώς έπί θητεία θέσις κατά τά γενόμενα έν προκειμένω 
δεκτά καί ύπό της νομολογίας (Σ.τ.Ε. 2325/1966 καί 1853/ 
1967). Ή θέσις αΰτη μετονομάζεται είς θέσιν Γενικού 
Διευθυντού, αί άποδοχαί δέ ταύτης θά καθορίζωνται δι’ 
άποφάσεων, ώστε νά καταστή δυνατή ή ύπό προσώπου 
πείοας καί ίκανότητος άσκησις τής Γενικής Δ/νσεως τού 
Ο.Α.Π.

"Αρθρον 16
Εντός πάντοτε τού .προβλεπομένου σταδίου άναπτύξεως 

τού Ο.Α.Π. καί έν οψει τής ύπάρξεως παρ’ αύτώ ύπαλλή- 
λων έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου έχόντων τά σχετικά προ
σόντα προβλέπεται ή δύνατότης τής έφ’ άπαξ διενεργείας 
διαγωνισμού μόνον μεταξύ τούτων.

Ή κατάστασις τού προσπικού τού Ο.Α.Π., προερχομένου 
έν πολλούς έκ τής παλαιάς συμβασιούχου έταιρίας ΥΔΡΕΞ 
καί, είς διάφορα στάδια, προσληφθέντες ή ένταγέντες είς 
τόν Ο.Α.Π. δημιουργεί άνισότητες μεταξύ τού προσωπικού 
καί σημαντικά προβλήματα είς τήν άπόδοσιν τούτου πρός 
άντιμετώπισιν τών οποίων παρέχεται (παραγρ. 1 καί 2 
τού άρθρου 13) ή δύνατότης έπανεντάξεως τού τακτικού

"Αρθρον 17 -
Τούτο προβλέπει τήν δυνατότητα κωδικοποιήσεως τών 

περί Ο.Α.Π. κειμένων' διατάξεων.
"Αρθρον 18
’Ενταύθα περιλαμβάνεται ή ρήτρα· ένάρξεως ισχύος τού 

νόμου. —
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Εις τήν π χροϋσαν έκθεσιν έπισυνάπτεται τό κείμενον των 
ύπό τοϋ σχεδίου τροποποιούμενων κλπ. διατάξεων.

Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει το παρόν νομοσχέδιον 
όπερ εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν 'Τμών προς- 
ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 16 Μαρτίου 1976

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ-
βερνήσεως. ......... ~~

Έν Άθήναις τη 16 Αύγούστου 1975
Οΐ Υπουργοί

Συντονισμού - Προγεααματισμοϋ Παοά τώ Ποωθυπουογώ 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΑΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Οΐ

Πεοεδοίας Κυβερνήσεως 
Γ] ΡΑ.ΙΛΗΣ

Οικονομικών
ΕΤΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΤ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΆΝΑΚ Η Σ

Δηιιοσίων Έργων
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! Κ.Α.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -

Συναφείς προς το Σχέδιον Νόμου «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως των περί τοϋ ’Οργανισμού Άποχετεύ- 
σεως Πρωτευούσης διατάξεων καί παρατάσεως τού τέλους 
τοϋ άρθρου 1 τού Ν. 4129/1961».
1. Ν. 1475/1950 «περί συστάσεως ’Οργανισμού Άποχε- 

τεύσεως- της περιοχής Πρωτευούσης.

_ , Άρθρον. 1 (παρ/2)

2.· Σκοπός τού ’Οργανισμού τούτου είναι ή συμπλήρωσις 
τοϋ δικτύου άποχετεύσεως των όμβριων καί ακαθάρτων 
ύδάτων τής ώς άνω περιοχής καί ή συντήρησις, διοίκησις 
καί έκμετάλλευσις ύπ’ αυτού τοϋ είρημένου δικτύου.
2. Ν.Δ. 2722/1953 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ
σεως των διατάξεων των άφορωσών τον Ο.Α.Π J>.

■ ^ Άρθρον 2 ' -

Δηιιοσίων Έογων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

Άρθρον 3 (παρ. 3)
. 3. Έξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ’ άς άπαιτεΐται 

ειδική εγκρισις κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά μεταβιβάζη μέρος των 
λοιπών αρμοδιοτήτων αυτού εις συνιστωμένας ύπό τούτου 
Έπιτροπάς άποτελουμένας έκ τριών τούλάχιστον τακτικών 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, άναπληρουμένων ώς καί 
έν τώ Συμβουλίω. Αί ’Επίτροποί αύται λαμβάνουσιν έγκύ- 
ρως άποφάσεις'άντί τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, έπί τών 
μεταβιβασθέντων εις ταύτας θεμάτων καί υποθέσεων μόνον 
έν ομοφωνία τών άποτελούντων αύτάς μελών, άναπεμπο- 
μένου άλλως τοϋ ζητήματος εις τό Διοικητικόν Συμβού
λιον πρός λήψιν άποφάσεως, Έπί τών θεμάτων τής προη- 
γουμένης παραγράφου 3 δύναται νά ανατίθενται εις Έπι
τροπάς,. ομοίως - συνιστωμένας, προπαρασκευαστικά!—καί 
γνωμοδοτικαί έργασίαι.

Άρθρον 4
1. 'Ο Ο.Α.Π. έκπροσώπεΐται έν πάση δικαιοπραξία 

ή άλλη έννόμω σχέσει ώς καί ένώπιον τών πάσης φύσεως · 
δικαστηρίων ή άρχών ύπό τοϋ Προέδρου τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, προτάσει δέ τούτου δύναται νά όρισθή ύπό τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί έτερον μέλος αυτού ή ύπάλλη- 
λος τού Ο.Α.Π. ίνα έκπροσωπή τον ’Οργανισμόν. .

('Τπό τού άρθρου 2 προεβλέπετό ή αρχική σύνθεσις τοϋ 
ήΔ.Σ. τού Ο.Α.Π., ήτις μετά άλλεπαλλήλους τροποποιήσεις 
' ωρίσθη; τελικώς διά τής κατωτέρω ' κοινής άποφάσεως).
Α. 7078 ·.·..·_··' · -·?;■·: ' "' '-/Άμγ I. II. III.

I. Καθορίζομεν έφ’ έξης ώς ακολούθως τήν σΰνθεσιν καί
τον αριθμόν τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ’Οργανισμού 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης : · .

α) Έκ τοϋ Προέδρου, β) έξ ενός Αντιπροέδρου καί^γ) 
εκ πέντε μελ.ών.

II. Τοϋ έπταμελοϋς αύτοϋ Διοικητικού Συμβουλίου μετέ-
,χουν. ·( · ^

1) Εις Τεχνικός Διευθυντής τοϋ Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, όριζόμενος ύπό τοϋ άρμοδίου 'Υπουργού του, μετά 
τοϋ άναπληρωτοϋ αύτοϋ.

2) Εις Διευθυντής τού /Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κρά-, 
τους, όριζόμενος ύπό τοϋ άρμοδίου Υπουργού του, μετά τοϋ 
άναπληρωτοϋ αύτοϋ.

3) Εις Διευθυντής τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας Δήμων καί 
Κοινοτήτων τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών, όριζόμενος ύπό 
τοϋ άρμοδίου 'Υπουργού του, μετά τοϋ άναπληρωτοϋ αύτοϋ.

4) Τέσσαρα πρόσωπα επιλεγόμενα έκ τέως Δημοσίων
ύπαλλήλων ή ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καί έξ ιδιωτών, άτινα 
ως έκ τής πείρας των περί τήν Διοίκησιν, τής μορφώσέώς 
των καί τών έν γένει γνώσεών των θέλουσι συμβάλλει εις 
τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τοϋ Ο.Α.Π., οριζόμενα ύπό 
τοϋ ‘Υπουργού Δημοσίων Έργων. ■ "

III. Τό Δ.Σ. συγκαλεΐται ύπό τοϋ Προέδρου ή ύπό τοϋ 
αναπληροϋντος αύτοϋ ’Αντιπροέδρου, εύρίσκεται δέ έν άπαρ- 
τια παρόντων πέντε, έν συνόλω έκ τών μελών αύτοϋ.

Τον Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ, εις πάντα 
τα καθήκοντα καί τάς -αρμοδιότητας αύτοϋ, ό Αντιπρόε
δρος, δστις δύναται, έτι, ν’ άσκή καί οσας άρμοδιότητας 
ηθελον έκχωρηθή αύτώ δΓ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου. ■ . .' ·

2. 'Η νομική έν γένει ύπηρεσία τοϋ ’Οργανισμού διεξά
γεται ύπό τοϋ παρά τώ 'Υπουργείω Δημοσίων Έργων 
Νομικού Συμβούλου τοϋ Κράτους παρ’ ω δύνανται νά προσ- 
λαμβάνωνται, τηρουμένων τών διατάξεων. τοϋ άρθρ. 1 τοϋ 
Νόμου 4507/1966 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών τών 
δικηγόρων κλπ.», δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Δημοσίων 
Έργων, μέχρι δύο δικηγόροι έπί π αγία μηνιαία άμοιβή 

“εις βάρος τού Ο.Α.Π. καί έπί σχέσει έντολής. 'Ως πρός τήν 
άμοιβήν τών ’προσλαμβανομένων. ίσχύουσιν αί δυνάμει τοϋ 
άρθρ. 92 τοϋ Ν.Δ. 3026/1954 «περί Κώδικος τών Δικηγό
ρων» έκδοθεϊσαι ή έκδιδόμεναι έκάστοτε άποφάσεις τοϋ 
'Υπουργού τής Δικαιοσύνης, περί καθορισμού τών κατω- 
τάτων ορίων άμοιβής τών έπί παγία περιοδική άμοιβή δικη
γόρων τής περιφερείας τοϋ Δικηγορικαϋ Συλλόγου ’Αθηνών.
' Η καταγγελία τής συμβάσεως ένεργεΐται κατόπιν γνώμης τοϋ 
Νομικού Συμβούλου τοϋ Υπουργείου Δημοσίων “Εργων».

3. ‘Ο παρά τώ 'Υπουργείω Δημοσίων “Εργων Νομικός 
Σύμβουλος τοϋ Κράτους έχει διά τον Ο.Α.Π. τάς έπί τών 
υποθέσεων τού Δημοσίου άρμοδιότητας Συμβούλου τοϋ Ν.Σ. 
τοϋ Κράτους, οι δέ δικηγόροι τάς τών δικαστικών άντιπρο-, 
σώπων τοϋ Δημοσίου. Έν περιπτώσει κωλύματος έξ οίου-' 
δήποτε λόγου τοϋ Συμβούλου τοϋ Νομικού Συμβουλίου 
όρίζεται ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Νομικού Συμβουλίου τοϋ 
Κράτους άναπληρωτής αύτοϋ.

4. _Είς τον παρά τώ Υπουργείω Δημοσίων Έργων 
Νομικόν Σύμβουλον άνήκει: α) ή ένώπιον πάντων τών δικα
στηρίων καί άρχών ύπεράσπισΐς τών ύποθέσεων τοϋ Ο.Α.Π. 
καί ή περί τούτων ή έτέρών έξωδίκων ύποθέσεων είσήγησις 
εις το Διοικητικόν Συμίούλιον πρός κατάργητιν δίκης, συμβιβα
σμόν, ά-Λαγ-ώρισιν άπαιτήσεακ^, ϊιάλυσιν συμβάσεων παραίτησιν 
άτό άγωγής ή ένδικου μέσου, αποδοχήν ϊικαοπικών άποςάσεων, 
χάραξιν πορείας δίκης καί διαιτησίαν, β) .ή δΓ ατομικών 
γνωμοδοτήσεων καί συμβουλών καθοδήγησις τών ύπηρε- 
σιών έπί άπλών ζητημάτων καί ή έπεξεργασία τών ύπ’ αύτών 
συντασσομένων καί παραπεμπομένων αύτώ σχεδίων νόμων
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Ά/τών, κανονισμών κλ.π., γ) ή ε’.σήγησις ένώπιον τοΰ Ν.Σ.Κ. 
έπί των άπευθυνομένων αύτώ ερωτημάτων της ύπηρέσιας 
καί ή κατάρτισις των σχετικών γνωμοδοτήσεων καί δ) ή 
παρακολούθησις καί καθοδήγησις τών διά τήν άκίνητον 
περιουσίαν τοΰ Ο.Α.Π. τεταγμένων υπηρεσιών.

5. ’Επί τών δικών τοΰ Ο.Α.Π. εφαρμόζονται πάσαι αί 
δικονομικαί διατάξεις αί ίσχύουσαι διά τό Δημόσιον.

«6. Ό οργανισμός Άποχετεύσεως Πρωτευούσης δύναται 
νά προσλάβη ένα δικηγόρον παρ’ Άρείω Π άγω επί ένιαυσία 
συμβάσει δυναμένη ν’ άνανεοϋται τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 
1836/1951 μή εφαρμοζόμενων έν προκειμένω.

Ή ισχύς της παοούσης διατάξεως ανατρέχει άπό τής 9.9. 
1957».

Άρθρον 6 παρ. 3

f Είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δεν υπάγονται αι 
οίκοπεδικαί εκτάσεις αί προοριζόμεναι προς· οίκοδόμησιν 
κτιρίων τοΰ Δημοσίου, καθοριζόμενα! έν τή προκειμένη 
περιπτώσει, διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικο
νομικών καί Δημοσίων "Εργων.

Άρθρον 9
1. Πάσα διά λογαριασμόν τοΰ Ο.Α.Π. πληρωμή ένεργεϊ- 

ται διά χρηματικού έντάλματος έπί τής Τραπέζης τής Έλλά- 
δος, ύπογραφομένων ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τού Διευθυντοϋ έκδιδομένου έντός τών πι
στώσεων τοΰ προϋπολογισμού τού Ο.Α.Π. καί στηριζο- 
μένου εις νόμιμα δικαιολογητικά. Δύνανται κατόπιν άποφά
σεως τοΰ.· Διοικητικού Συμβουλίου, έγκρινομένης ύπό τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίαν "Εργων κατηγο- 
ρίαι ενταλμάτων καθοριζόμεναι έν τη ι ιοφάσει νά ύπογρά- 
φωνται ύπό τοΰ Διευθυντοϋ καί ενός μέλους τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.' . ·,"

λ ; 2. Τά έκδιδόμενα χρηματικά, εντάλματα θά άναγράφωσι 
τό όνοματεπώνυμον τοΰ δικαιούχου, τό συνολικόν ποσόν 
έκάστης πληρωμής, οπερ αναλύεται έπί τοΰ σώματος αύτών 
κατά τό πληρωτέου τώ δικαιούχω ποσόν καί τάς υπέρ τρί
των έπί τοΰ έντελλομένου ποσοΰ έπιβαλλομένας κρατήσεις. 
-Ή βάσει τοΰ χρηματικού έντάλματος πληρωμή τών δικαιού
χων δύναται νά γίνη καί δ’ έπιταγής. Χ

3. Αί κρατήσεις αύται πραγματοποιούνται ύπό τοΰ πλη- 
ρωτοϋ, ύποχρεουμένου νά καταθέτη ταύτας είς πίστωσιν τών 
ύπέρ ών αί κρατήσεις, συμφώνως προς τά δι’ έκαστον είδος 
κράτητεων κεκανσνισμένα.

4. ’Επιτρέπεται, μετ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου ή έκδοσις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής έπ’ 
ένόματι μονίμων ύπαλλήλων διά πληρωμήν δαπανών εις 
βάρος τών' πιστώσεων τοΰ προϋπολογισμού, αιτινες, καθ’ 
όμοίαν πρός τήν τής έγκρίσεως τοΰ προϋπολογισμού διαδι
κασίαν, χαρακτηρίζονται δεκτικαί έκδόσεως έντχλ.μάτων - 
προπληρωμής. "Εκαστον ένταλμα προπληρωμής δεν δύναται 
νά είναι ποσοΰ μείζονος τών δρχ. 50.000, ή δέ προθεσμία 
άποδόσεως λογαριασμού τούτου καθορίζεται δι’ άποφάσεως 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ο.Α.Π. μέχρι τριών μη
νών, άρχομένη πέντε ήμέρας άπό τής έκδόσεως τοΰ έντάλ
ματος, δυναμένη νά παραταθή δι’ όμοιας άποφάσεως, έφ’ 
όσον συντρέχουν ειδικοί πρός τούτο λόγοι. ·"

5. Είς τούς κατέχοντας οργανικήν θέσιν Ταμίου ύπαλλή- 
λους τού Ο.Α.Π. καταβάλλεται έπίδομα πρός κάλυψιν τών 
έκ τής διαχειρίσεως αύτών λαθών κατά τάς διατάξεις τοΰ 
Α.Ν. 1538/1950 «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών ύπαλ
λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 251 
τ. Α')».

Άρθρον 10
1. Δια Β. Δ/των, έκδιδομένων τή προτάσει τών 'Υπουρ

γών Δημοσίων Έργων καί Οικονομικών, καθορισθήσονται 
τα τοΰ κανονισμού λειτουργίας τοΰ δικτύου ύπονόμων τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης, προβλέποντος είδικώτερον τάς 
υποχρεώσεις τών ιδιοκτητών καί τών ένοικιοστασιακών 
μισθωτών πρός σύνθεσιν τοΰ ακινήτου των πρός τό δίκτυον 
ως και την υπ’ αύτών καταβολήν τών δαπανών συνδέσεως καί 
δικαιωμάτων χρήσεως τοΰ δικτύου.

Αί ύποχρεώσεις αύται συνίστανται εις τήν καταβολήν : 
α) Τής ολικής δαπάνης συνδέσεως τοΰ άκινήτου μετά τοΰ 

δικτύου ύπολογιζομένης άπολογιστικώς ή κατ’ άποκοπήν.
β) «Τοΰ δικαιώματος συνδέσεως μετά τού δικτύου άπο

χετεύσεως όριζομένου εις τό 1/6 τής κατά τρέχον μέτρον 
μέσης τιμής δαπάνης ύπονόμου πολλαπλασιαζομένης έπί 
ολόκληρον τό μήκος τής προσόψεως τοΰ άκινήτου καί δι’ ένα 
έκαστον όροφον αύτοΰ ή μέση τιμή δαπάνης τής ύπονόμου όδοϋ 
διά τον καθορισμόν τοΰ δικαιώματος συνδέσεως, καθορί
ζεται έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ ’Οργανισμού Άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτεϋού- 
σης, έγκρινομένης ύπό τοΰ 'Υπουργοΰ Συγκοινωνιών καί' 
Δημοσίων "Εργων. Έπί άκινήτων έχόντων προσόψεις έπί 
δύο ή πλειόνων οδών τό μήκος προσόψεως, διά τον καθορι
σμόν τοΰ δικαιώματος συνδέσεως, καθορισθήσεται συμφώ
νως πρός τό άρθρον μόνον τοΰ ύπ’ άριθ. 225/60 Ν.Δ/τος.

γ) Τοΰ δικαιώματος έτησίας χρήσεως ύπονόμου όριζο
μένου ίσου πρός τά τεσσαράκοντα έκατοστά τοΰ ποσοΰ τοΰ 
άντιστοίχου λογαριασμού καταναλώσεως ύδατος άνά κα-. 
τοικίαν ή διαμέρισμα ή ύδρολήπτην ώς οί τελευταίοι ούτοι 
καθορίζονται διά τόν ύπολογισμόν τής άξίας τοΰ κατανα- 
λισκομένου ΰδατος καί διά τόν άπό τής συνδέσεως μετά τοΰ 
δικτύου άποχετεύσεως καί—Ιφ’ εξής χρόνον». —»----- ,-ππγ

«Τό δικαίωμα χρήσεως ύπονόμου όφείλεται καί ύπό ιδιο
κτήτου άκινήτου συνδεθέντος καθ’ οίονδήποτε τρόπον άμέ- 
σως ή έμμέσως μετά άγωγών όμβριων ή άγωγών τοΰ παντο- 
ροΐκοΰ συστήματος τοΰ Ο.Α.Π. καί δι’ όσον χρόνον διαρ- 
κεΐ ή μέλλει νά διαρκέση ή τοιαύτη σύϋδεσις. Ή είς τάς 
περιπτώσεις μή συνδέσεως ή αύθαιρέτου συνδέσεως κατα
βολή τοΰ δικαιώματος χρήσεως ύπονόμου ύπό τοΰ ύποχρέου 
δέν άπαλλάσσει τούτον τών λ.οιπών συνεπειών. Διά τήν σύν- 
δεσιν τής έσωτερικής έγκαταστάσεως άποχετεύσεως τών . 
άκινήτων, μετά τής ύπό τοΰ- Ο.Α.Π. κατασκευαζομένης, 
όρίζεται προθεσμία τριάκοντα ημερών άπό τής περατώσεως - 
τής κατασκευής τής έξωτερικής διακλαδώσεως, μετά τήν 
πάροδον τής όποιας άρχεται ή ύποχρέωσις καταβολής τοΰ 
δικαιώματος χρήσεως ύπονόμου».

«Ό Ο.Α.Π. δύναται νά κατασκευάζη τήν έξωτερικήν 
διακλ.άδωσιν είς τήν κατά τήν κρίσιν του προσήκουσαν θέσιν, 
οσάκις ό ύπόχρεως, κλ.ηθείς δέν συνεμορφώθη πρός τάς κατά 
τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού λειτουργίας ύπονόμου ύπο- 
χρεώσεις του, παροχής στοιχείων καί καταβολής τής δαπά
νης διά τήν κατασκευήν ταύτης. Ή δαπάνη τής έξωτερικής · 
διακλ.αδώσεως καί τό δικαίωμα συνδέσεως είς τάς περι
πτώσεις ταύτας βεβαιοΰνται καί είσπράττονται παρά τοΰ 
ύποχρέου κατά τάς κειμένας διατάξεις».

2. Είς τάς περιπτώσεις άκινήτων χρησιμοποιουμένων 
ύπό βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εκπαιδευτηρίων, έπιχειρή- 
σεων λ.ουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κοινωφελ.ών 
ιδρυμάτων, ώς καί εις πάσαν άλλην περίπτωσιν άκινήτων 
καθοριζομένων κατά κατηγορίας, τό δικαίωμα συνδέσεως 
μετά τοΰ δικτύου άποχετεύσεως ώς καί τό δικαίωμα έτη
σίας χρήσεως ύπονόμου καθορισθήσονται κατ’ άναλογίαν 
τών έν τή προηγουμένη παραγράφω τοΰ παρόντος άρθρου 
όριζομένων, δι’ άποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλ.ίου 
τοΰ Όργανισμοΰ Άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτευού
σης έγκρινομένων ύπό τών 'Υπουργών Συγκοινωνιών καί 
Δημοσίων Έργων καί Οικονομικών».

«3. Έπί άκινήτων, ών οι ίδιοκτήται ύποχρεοΰνται είς 
. την καταβολήν δικαιώματος χρήσεως ύπονόμου, τυγχά- 
νουσι συνοφειλ.έται είς όλ.όκληρον έναντι τοΰ Ο.Α.Π. καί οί 
οπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν τοΰ άκινήτου.

4. Οί καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών άκινήτων 
δι’ ά έβεβαιώθησαν ή βεβαιοΰνται όφειλ.αί έν γένει ύπέρ τοΰ 
Ο.Α.Π. είναι άλληλ.εγγύως ύπόχρεοι μετά τών άρχικών 
ιδιοκτητών, εύθυνόμενοι έναντι τοΰ Ο.Α.Π. είς ολόκληρον 
μέχρι1 τής τελείας άποπλ.ηρωμής τής οφειλής.

5. Ή διαδικασία εισπράξεως τοΰ δικαιώματος χρήσεως 
υπονόμου, τά'καθήκοντα τών οργάνων εισπράξεων, τά παρα-
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σ-χτικά έγγραφα καί πάσα συναφής λεπτομέρεια, ορίζεται 
Six Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει των 'Υπουργών Δήμο— 
σίωνΈργων καί Οικονομικών μετά γνώμην τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π.».

6. «Διά Β.Δ/τος προκαλ.ουμένου ύπό των Ύπουργών 
Δτυοσίων -"Εργων καί Δικαιοσύνης, ορίζονται αί επί παρα- 
3άσει τών διατάξεων τοϋ κατά την παρ: 1 τοϋ παρόντος 
αεθρου έκδοθησομένου Β.Δ/τος ή παραλείψει συμμορφώ
σεις προς τάς υπό τούτου έπιβληθησομένας υποχρεώσεις, 
έπιβαλλομένάς ποινικάς κυρώσεις επί τη έγκλήσει τοϋ Διευ- 
θυντοϋ τοϋ Ο.Α.Π. ή τών ύπό τούτου εΐδικώς έγγράφως 
έξουσιοδοτουμένων μηχανικών ή υπομηχανικών τοϋ Ο.Α.Π.»

7. Διά Β.Δ/τος προκαλουμένου ύπό τών 'Υπουργών 
Δημοσίων Έργων καί Δικαιοσύνης, ορίζονται αΐ έπί παρα- 
βάσει τών διατάξεων τοϋ κατά την παρ. 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου έκδοθησομένου Β.Δ/τος ή παραλείψει συμμορφώ- 
σεως προς τάς ύπό τούτου έπιβληθησομένας υποχρεώσεις, 
επιβαλλόμενα*, ποινικαί κυρώσεις έπί τη έγκλήσει τοϋ 
Προέδρου τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π.».
3. Α.Ν. 489/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως

τών περί Ο.Α.Π. κειμένων διατάξεων».

Άρθρον 1
1ί Τά έργα καί αί προμήθειαν διά'την κατασκευήν, συν- 

τήρησιν καί λειτουργίαν τοϋ συστήματος άποχετεύσεως τής 
περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης έκτελοϋνται ύπό 
τοϋ Όργανισμοϋ ’Αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης 
(Ο.Α.Π.) έξαιρέσει τών παρά τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων- 
Έργων κατασκευαζομένων αποχετευτικών έργων. Τά παρά 
τοϋ Ο.Α.Π. κατασκευαζόμενα έργα έκτελοϋνται βάσει τών 
περί τής έκτελέσεως τών Δημοσίων Έργων καί προμηθειών 
τοϋ Δημοσίου κειμένων διατάξεων. Παρέκκλισις άπό τών 
διατάξεων τούτων έπιτρέπεται μόνον κατόπιν ήτιολογημέ- 
νης άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π. 
έγκρίνόμένης' ύπό τοϋ 'Υπόυργόΰ 'Δημοσίων Έργων' κατόπιν 
γνώμης τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων'Έργων. Τά παρά τοϋ 
/Υπουργείου Δημοσίων Έργων κατασκευαζόμενα άποχε- 
τέυτικά εργά έκτελοϋνται έντός τής γενικής μελέτης· τών 
έργων άποχετεύσεως Πρωτευο'ύσης, μετά δέ την άποπερά- 
τωνίν των ή καί τμηματικώς παραδίδονται εις τόν Ο.Α.Π.

2. Ή έπίβλεψις καί ό άμεσος έλεγχός τών έργων τοϋ 
Ο.Α.Π. ώς καί ή έπίβλεψις έπί τών έκπονουμένων μελετών 
καί ό προέλεγχος αυτών ενασκείται ύπό τοϋ 'Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων διά τοϋ Γραφείου ’Ελέγχου “Εργων 
Άποχετεύσεως Πρωτευούσης. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ- 
γοϋ Δημ. Έργων μετά πρότασιν τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου τοϋ Ο.Α.Π. καί γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημ. Έργων 
προοδευτικώς άνατίθεται εις την Τεχνικήν 'Υπηρεσίαν 
τοϋ Ο.Α.Π. ή έπίβλεψις καί ό έλεγχος συγκεκριμένων έργων 
τοϋ Ο.Α.Π. ή καί τοϋ συνόλου τούτων. Ή παραλαβή τών 
έργων καί ή τελική έγκρισις τών μελετών διενεργεΐται ύπό 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Δύνανται νά παραδί- 
δωνται είς τόν Ο.Α.Π. πρδς χρήσιν καί τμήματα τών έργων 
προ τής πλήρους όλοκληρώσεως αύτών. Εις τάς περιπτώ
σεις έκτελέσεως τών έργων άποχετεύσεως ύπό τοϋ Δημοσίου 
ή έπιβλέψεως ύπό τών ύπηρεσιών αύτοϋ, πάσαν σχετικήν 
ευθύνην άπορρέουσαν έκ τής τοιαύτης άκτελέσεως ή έπι
βλέψεως τών έργων φέρει τό Δημόσιον.

3. Άπαντα τά προμηθευθέντα δυνάμει τών, μεταξύ τοϋ
Δημοσίου καί τής Ανωνύμου Τεχνικής 'Εταιρείας Υδραυλι
κών καί Εξυγιαντικών Έργων «ΥΔΡΕΞ» Α.Ε. συναφθει- 
σών εκαστοτε συμβάσεων, ώς καί τά έκ πάσης προελεύσεως 

..μηχανήματα, οχήματα έργαλεΐα ύλικά καί πάσης φύσεως 
έφόδια, τά διατιθέμεχα διά την έκτέλεσιν καί συντήρησιν 
τών έργων άποχετεύσεως, περιέρχονται εις τόν ’Οργανι
σμόν Άποχετεύσεως Πρωτευούσης. Δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζεται ό χρόνος παρα- 
δόσεως τούτων είς τόν Ο.Α.Π. καί πάσα συναφής λεπτομέ
ρεια. ' β

4. ’Επιτρέπεται εις είδικάς ώς έκ τής φύσεως τών έργων 
περιπτώσεις, ή έκτέλεσις έργων καί κατά τό άπολογιστικόν 
σύστημα είτε δι’ αύτεπιστασίας είτε δι’ έργολάβων κατόπων 
άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π., κα- 
θοριζούσης τούς όρους τής τοιαύτης άπολογιστικής έκτελέ
σεως τών έργων καί έγκρίνόμένης ύπό τοϋ 'Υπουργοϋ Δη
μοσίων “Εργων, μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων 
“Εργων.

Άρθρον 5.
1. 'Η Αστυνομία τοϋ συστήματος άποχετεύσεως τής 

περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ώς καί ή κατά 
τάς διατάξεις τοϋ άπό 18/21.3.1924 Δ/τος «περί κωδικο- 
ποιήσεως τοϋ Νόμ. 2853 κλπ» (ΦΕΚ 61 Ά 1924) Αστυ
νομία τών δημοσίων ύδάτων εις την περιοχήν ταύτην, άνα- 
τιθεται είς τούς τεχνικούς υπαλλήλους τοϋ Όργανισμοϋ 
Άποχετεύσεως Πρωτευούσης άνευ αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ 
τών είς τόν ’Οργανισμόν τοϋτον ύπηρετούντων υπαλλήλων.

Άρθρον 16.
Π. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Δημοσίων “Εργων δύ- 

ναται μέρος τοϋ προσωπικού άξίας έργων τής «ΥΔΡΕΞ» 
έκ τοϋ ύπηρετοϋντος είς τόν ’Οργανισμόν Άποχετεύσεως 
Πρωτευούσης, είς τήν λειτουργίαν τών άντλιοστασίων καί 
μηχανουργείου τήν λειτουργίαν τοϋ συστήματος έκβολής 
τοϋ Κεντρικού Αποχετευτικού άγωγοϋ Κερατσινίου, τόν 
καθαρισμόν τών έσχαρών, τόν βιολογικόν καθαρισμόν, τήν 
φύλαξιν τών έκτροπών τοϋ άποχετευτικοΰ δικτύου, τήν δια- 
χείρισιν τών άποθηκών τό συνεργεϊον άμέσου δράσεως υπο
νόμων καί τήν κίνησιν καί λειτουργίαν τών αυτοκινήτων 
καί τών μηχανημάτων νά διατεθή είς τόν Ο.Α.Π. ίνα καί 
μετά τήν λήξιν τής άπό 12.6.1961 συμβάσεως τοϋ Δημοσίου 
μετά τής «ΥΔΡΕΞ» προσφέρη τάς ύπηρεσίας του είς τόν 
ώς άνω οργανισμόν. Τό προσωπικόν τοΰτο θά παρέχη είς 
τόν ’Οργανισμόν Άποχετέύσεως Πρωτευούσης τάς ύπη
ρεσίας του ύφ’ οΰς όρους έργασίας καί άμοιβής παρεΐχεν 
ταύτας είς τήν «ΥΔΡΕΞ» Α.Ε. καί-μέχρι πληρώσεως τών 
τακτικών θεσεων τών ύπηρεσιών τοϋ Ο.Α.Π. διά διορισμού, 
ένεργουμένου κατά τάς κειμένας διατάξεις. 'Η παρά τώ 
Ο.Α.Π. ύπηρεσία τοϋ άνωτέρω προσωπικού θεωρείται ώς 
παρεχομένη κατά συνέχειαν τής παρά τη «ΥΔΡΕΞ» Α.Ε. 
προηγουμένης του τοιαύτης, ή δέ μετά τοϋ Ο.Α.Π. σχέσις 
έργασίας αύτοϋ είναι τοιαύτη ιδιωτικού δικαίου.

Ό άριθμός τών ούτω πως διατιθεμένων δεν δύναται νά 
ύπερβή τούς διακοσίους έβδομήκοντα τεσσάρους (274) 
εΊ συνόλ.ω. ' ·

4. Ν.Δ. .1147 1972 «περί διοικήσεως τής Μείζονος Πρω
τευούσης». ' - . . .

Άρθρον 6. *-
1. Είς τόν Νομάρχην Αττικής, πέραν τών διατηρουμένων, 

κατά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου, ύπέρ τούτου 
άρμοδιοτήτων, άνήκει έπίσης :

δ) Ή άσκησις έποπτείας έπί τών νομικών προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, ’Οργανισμών Κοινής . Ώφελείας καί 
Δημοσίων ’Επιχειρήσεων, έξαιρέσει τών έποπτευομένων 
ύπό τών 'Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης καί Δικαιοσύνης, 
ών ή κατά τόπον ^ρμοδιότης εκτείνεται έντός τών όρίων 
τοϋ νομού. ·

στ) 'Η έπίβλεψις καί ό έλεγχος τής έκτελέσεως τών ύπα- . 
γομένων είς τήν αρμοδιότητα τοϋ Ειδικού Ταμείου Μονί
μων 'Οδοστρωμάτων Αθηνών καί τοϋ ’Οργανισμού Άπο
χετεύσεως Πρωτευούσης, έργων καί έργασιών.

5. Ποινικός Κώδιξ.

Άρθρον 458.
'Ο έκ προθέσεως παραβαίνων έπιτακτικήν ή άπαγορευ- 

τικήν διάταξιν διοικητικών νόμων, τιμωρείται διά φυλα- 
κίσεως μέχρις έξ μηνών ή διά χρηματικής ποινής ή δι’ - 
άμφοτέρων τών ποινών τούτων, έφ’ όσον ή ειδική διάταξις
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άναφέρεται ώς πρός τήν ποινικήν κύρωσιν της παράβάσεως 
εις το παρόν άρθρον. ' j.

6. Β.Δ. 15-6/20.7.55 «περί κυρώσεως τοΰ Κανονισμού 
λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής τέως Διοικη- 
σεως Πρωτευούσης».

Άρθρον 7 ·
. ■“ , (παρ. 3, 4, 5, 6, 7 καί 8).

3. *Η εντός τοϋ δικτύου 'Υπονόμων ή διευθετημένων 
ρευμάτων καί γενικώς ανοικτών αγωγών διοχέτευσις τών 
βιομηχανικών καί άκαθάρτων ΰδάτων τών διάφορων βιο- 
μηχανικών εργοστασίων,· εργαστηρίων, γκαραζ y., η 
άλλ.ων ιδρυμάτων επιτρέπεται μονον κατόπιν ειδικής αδειας 
τοΰ Ο.Α.Π. κατόπιν έγκρίσεως τοϋ Ιπουργειου Συγκοι
νωνιών καί Δημοσίων "Εργων και εφ οσον^τα ως άνω υδα.α 
είτε δέν· κέκτηνται τάς έν τώ προηγούμενοι εδαφιω ανα. 
φερομένας ιδιότητας είτε άπέβαλον ταυτάς δια μέθοδον 
προτεινομένων έκάστοτε ΰπό τοΰ αιτοϋντος (π^.χ. μεθόδου 
συγκρατήσεως δΓ άμμοσυλέκτου, τής μεθοδου ,εξουδετε-ώ- 
σεως προκαθορισμού άραιώσεως, άποστείρωσεως, §ta- 
χωρισμού βενζίνης, λιποσυλλέκτου, ψύξεως φίλτρων κχ_).

Εις τοιαύτας περιπτώσεις ό ενδιαφερόμενος όφει)χι v(j. 
συντάξη πλήρη μελέτην τών άπαιτουμένων εγκαταστασεων 
καί έκθεσιν τής λειτουργίας αυτών καί νά ύποβαλη τα^τας 
εις τον Ο.Α.Π., διά την έγκρισιν ήτις δίδεται καί άφορά . 
μόνον την άσφάλειαν τοϋ δικτύου υπονόμων. Έαν έκ τών 
υστέρων προκύψη δτι τά ληφθέντα μέτρα καί αι προβλεφθεϊ- 
σαι διατάξεις παρά την προηγηθεΐσαν έγκρισίν των, είναι 
άνεπαρκεϊς, ό Ιδιοκτήτης όφείλει νά προβαίνη άμέσως εις 
τάς. άναγκαιούσας τροποποιήσεις κ«ί συμπληρώσεις καί- 
άμεσον αυτών έκτέλεσιν ,τοϋ Ο.Α.Π; δυναμένου έν εναντία ; 
περιπτώσει νά διακόπτη την σύνδεσιν.

4. Προκειμένου περί άποχετεύσεως βιομηχανικών ή
άλλων ΰδάτων είς ανοικτούς αγωγούς ό Ο.Α.Π.-δικαιούται ' 
όπως άξιοι πλήν τής κατά τ’ άνωτέρω έξουδετερώσεώς 
των καί τον προηγούμενον πλήρη αποχρωματισμόν τών ύδά- .· 
των τούτων/δι’ ειδικών εγκαταστάσεων κατά τά προηγου'- ~· 
μένως 'καθορισθέντοό ■ ■ · τ'··, '

τ.; 5. Τά έκ τών έργοστασίων καί βιομηχανικών εγκατα
στάσεων έκρέοντα καθαρά ΰδατα (ύδατα συμπυκνώσεως, 
ψύξεως, άνυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π.) 'έπιτρέπεται νά '
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, . , ... Ρέτ_. .. ... .
χετευωνται πάντως έντός τών ύπονόμων τών όμβριων ύδά
των, έφ’όσον κατά'τήν κρί,σιν τού Ο.Α.Π. επιτρέπει τούτο ή 
λειτουργία των.

6.^ Τά άκάθαρτα ύγρά τών σταύλων δεν έπιτρέπεται νά 
διοχετεύονται απ ευθείας εις το δίκτυον τών ύπονόμων, έπι- 
βαλλομένης τής προηγουμένης άπαλλ.αγής τούτων ύπό τών 
άδιαλύτων ουσιών διά βόθρων καθιζήσεως -διατάξεως έν

τερι·
σιν.

οπτή

. 7. Δια την α,.οχετευσιν τών ύπογείων έδαφικών ύδάτων 
έντός τών ύπονόμων απαιτείται ειδική άδεια τού Ο.Α.Π.. 
Τά ύδατα ταϋτα δέον κατά κανόνα νά άποχετεύωνται έντός 
των υπονόμων όμβριων ύδάτων, αί δε σχετικαί έγκαταστά- 
σεις πρεπει να είναι τοιαύται, ώστε νά παρεμποδίζηται άσφα- 
λώς η εισροή των ύπερυψωμένων ύδάτων τής υπονόμου έντός 
τοϋ ύπεδάφους.

8. Εν περιπτώσει καθ’ ήν έντός τοΰ δικτύου ύπονόμων, 
εισέρχονται —αρά πάσαν πρόβλ,εψιν έπικίνδυνοι ή βλ.αβεραί 
ουσίας (π.χ. λόγω διαρροής δεξαμενών ειδικών ύγρών) ό 
ιδιόκτητης όφείλει νά προβή εις τήν-λήψιν τών καταλλήλων 
μετΡων διά την έγκαιρον άπομάκρυνσιν αυτών, ειδοποιών 
αμέσως καί τον Ο.Α.Π., τοΰ τελ.ευταίου τούτου δυναμένου 
εν άντιθέτω περιπτώσει νά διακόπτη την σύνδεσιν.

Άρθρον 10.
1. Ό έλεγχος τών έξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων 

άπό τού σίφωνος μέχρι τής υπονόμου τής οδού είτε πρό

κειται περί παλ.αιών τοιούτων, υφισταμένων πρό τής ισ
χύος τοϋ παρόντος είτε περί κατασκευασθεισών βάσει τοΰ 
παρόντος ασκείται ύπό τοΰ Ο.Α.Π., δι’ αύτοψιας άκόμη. 

'καί έντός τών ιδιοκτησιών πάσης κατηγορίας, έκτελουμένωι 
έν άνάγκη τών άπαιτουμένων ένσκαφών, κατεδαφίσεων, 

• χημικών άναλύσεων, τών άποχετευομένων ύγρών καί ύπο- 
δεικνυομένης τής έκτελέσεως πάσης κρινομένης ώς έπι- 
βεβλημένης συμπληρωματικής έργασίας διά την άσφαλή 
καί έπιτυχή λ.ειτουργίαν καί χρήσιν τών ύπονόμων. Ή 
κατασκευή φρεατίων έπιθεωρήσεως, δι’ ών διέρχονται ο! 
άγωγοί τών έσωτερικών έγκαταστάσεων άποχετεύσεως 
είναι ύποχρεωτική προκειμένου περί έργοστασίων. -

2. Είς περίπτωσιν έξακριβώσεως πλημμελούς λειτουρ
γίας έγκαταστάσεώς τίνος είτε λόγω μή συμμορφώσεως 
προς τούς όρους τοϋ παρόντος κανονισμού ή προς τάς κα- 
θορισθείσας τεχνικάς υποδείξεις είτε λόγω άποχετεύσεως 
άπαγορευσμένων ουσιών είς τό δίκτυον ύπονόμων, τάσσεται 
ύπό τοϋ Ο.Α.Π.,' είς τον ένδιαφερόμενον ιδιοκτήτην ώρι- 
σμένη προθεσμία προς άρσρν τής παρατηρηθείσης άνωμαλίας 
καί έκτέλεσιν’ τών πρός τοΰτο όρισθησομένων έργασιών, 
παρερχομένης δέ ταύτης άπράκτου, έκτος τών άλλων συνε-

' πειών, δύναται ό Ο.Α.Π. νά προβαίνη είς τήν έκτέλεσιν 
αυτών είς βάρος καί διά λιογ/σμόν τοϋ ιδιοκτήτου.

3. Ζημίαι προξενηθεϊσαι είς τό δίκτυον. τών ύπονόμων
καί είς τήν εξωτερικήν ιδιωτικήν διακλ,άδωσιν έπανορθοϋν- 
ται μόνον ύπό τοϋ Ο.Α.Π. είς βάρος τοϋ προξενήσαντος 
τήν ζημίαν. V - .ώ

4. Ό Ο.Α.Π. δικαιούται νά έπεκτείνη τον έλ,εγχόν του 
καί πέραν τοΰ σίφωνος πρός τό έσωτερικόν τής έγκαταστά- 
σεως καθ’ ότι καί μό'ον άφορα τήν άσφαλ.ή καί καλήν, λει-

. τουργίαν τοΰ δικτύου τών ύπονόμων, ύποχρεούμενος όπως 
κοινοποιή άμέσως τό άποτέλεσμα τοϋ έλέγχου τούτου καί 
είς τό άρμόδιον ^ Π ομεοδομικόν Γραφεΐον.

7. Ν. 4129/1961 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-
σεως τοΰ Ν.Δ. 2916/1954 περί καταργήσεως εισφοράς ύπέρ 
τοϋ ΟΑΠ, κλπ». , ' : ν

'· ... -Άρθρον 1 (παρ. 1)
■ ' 1. Ό χρόνος έπιβολής τοϋ ύπό Ν.Δ. 2916/54 ώς τοΰτο 
έτροποποιήθή διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 3777/57 προ- 
βλεπομένου ειδικού τέλους 3% έπί τοϋ εισοδήματος τών 
οικοδομών τών κειμένων έν τη περιφερεία τής τέως Διοική- 
σεως Πρωτευούσης παρατείνεται μέχρι καί τοϋ οικονομι
κού έτους 1975. .

8. Β.Δ. άπό 4/21.6.1954 «περί έγκρίσεως Εσωτερικού
Κανονισμού τοϋ Ο.Α.Π. - · · ·

"Αρθρον 18ί
’Οργανική σύνθεσις προσωπικού.

1. Τό προσωπικόν τοϋ ’Οργανισμού άποχετεύσεως τής 
περιοχής Πρωτευούσης διακρίνεται είς μόνιμον, έκτακτον 
καί έπί συμβάσει.

5. Ό άριθμός τού έκτάκτου καί έπί συμβάσει προσωπι
κού δεν δύναται νά ύπερβή τούς τριάκοντα (30).

9. Ν.Δ. 369/69 «περί ρυθμίσεως ένίων θεμάτων λειτουρ
γίας τοϋ ’Οργανισμού Άποχετεύσεως Πρωτευούσης.

Άρθρον 5 (παρ. 1 καί 2)
1. Οί ύπάλληλοι οί άνήκοντες είς τό κατά τό άρθρ. 16 

τοΰ Α.Ν. 489/1968 διατεθέν είς τον Ο.Α.Π. προσωπικόν 
άξίας έργων τής «ΥΔΡΕΞ» δύνανται να διορίζωνται είς 
ύφισταμένας κενάς τακτικάς θέσεις τοΰ ’Οργανισμού Άπο- 
χετεύσεως Πρωτευούσης ή είς τοιαύτας συνιστωμένας είς 
τούς οικείους Κλ.άδους διά Β. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει 
τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί 
Δημοσίων Έργων έντός προθεσμίας έξ μηνών άπό τής 
δημοσιεύσεως τού παρόντος. ■ ·
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·)_ Ό κατά την ττροηγουαένην παράγραφον διορισμός 
,.ν._α, —φ αιτήσει των ενδιαφερομένων ύττοβχλλομένη εντός 
νατεε-τ'.κτε προθεσμίας δύο μηνών ά-ο της δημοσιεύ- 
rtoc τού πχοόντος, έφχρμοζομένων κατά τά λοιπά άνχλό- 
•ωε'τών διατάξεων τοϋ ά?9. 2 καί τής παρ^ 2 τοϋ άρθρου 6 
•ού Χ.Δ. 169/1969 «περί τχκτοποιήσεως εκτάκτων ύπχλ- 
,άλων των Δημοσίων Υπηρεσιών καί Ν.Π.Δ.Α.». Διά τον 
LL άνω διορισμόν, ως καί διά την χορήγησιν των έπιδο- 
ιάτων πολυτελείας των οΰτω διοριζομένων λαμβάνεται ύπ’ 
'••.ν r υπηρεσία ή διανυθεϊσα παρά τώ Ο.Α.Π. μετά την
σχΰν ‘τοϋ Α.Ν. 489/1968. .

10. Άπόφασις 'Τπουργοϋ Δημ. "Εργων Δι 11685/27-8-63 
ιπεεί διαρθρώσεως των τοικτικών θέσεων υπάλληλων του
Ο.Α.Π.».

Άρθρον 1.
Λί τακτικαί θέσεις ύπαλλήλων τοϋ ’Οργανισμού Άπο- 

τετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.), διαρθροϋνται κατά κα- 
-ςγορίας, κλάδους καί βαθμούς ώς άκολούθως :

Α'. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
Κλάδος Α1 Διοικήσεως :

—Μία (1) θέσις Διευθυντοϋ τοϋ Ο. Α. Π . επί τριετεϊ θητεία 
ιαί επί 1ω βαθμω. .

11. Β.Δ. 41/1969 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
;εως τοϋ ’Εσωτερικού Κανονισμού τοϋ Ο.Α.Π.». ·

"Αρθρον 2.
Το άρθρον 5 τοϋ αύτοϋ ’Εσωτερικού Κανονισμού άντι- 

ιαθίσταται'ώς άκολούθως: · -
Ό Διευθυντής διορίζεται κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοι

κητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Α.Π. έγκρινομένης ύπό τοϋ Ύ- 
τουργοϋ Δημοσίων "Εργων, ’έπί τριετεϊ θητεία δυναμένη 
νά άνανεωθή. Διά τον διορισμόν εις την θέσιν τοϋ Διευ- 
όυντοϋ άπαιτοϋνται τά κάτωθι ειδικά τυπικά προσόντα, 
ώς ταϋτα καθωρίσθησαν διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 
2 τής ύπ’ άριθμ. Δ. 11685/27.8.63 άποφάσεως τοϋ 'ϊπουρ- 
.·οϋ Δημοσίων "Εργων (Φ.Ε.Κ. 408 Β/63 Πτυχίον Πολι
τικού Μηχανικού τού ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
ή τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης- ή άλλης άνεγνωρισμένης ισοτίμου Σχολής τής 
αλλοδαπής ή άποφοίτησις έκ τής Στρατιωτικής Σχολής 
Εΰελπίδων καί δικαίωμα έλευθέρας άσκήσεως έπαγγέλμα- 
τος Πολιτικού Μηχανικού ή άποφοίτησις έκ τής Στρατιω
τικής Σχολής Εΰελπίδων καί πτυχίον Σχολής Τεχνικής Έκ- 
ταιδεύσεως ’Αξιωματικών τού Μηχανικού ή άποφοίτησις 
κ τών Στρατιωτικών Σχολών, Εΰελπίδων, Δοκίμων ή 
Ικάρων καί δεκαπενταετης έν τώ στρατεύματι πραγμα
τική υπηρεσία ή πτυχίον μιας τών επομένων Σχολών :
-) Νομικής Σχολής ή β) τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής 
Πολιτικών ’Επιστημών ή γ) τής Άνωτάτης Σχολής Οΐ-. 
.ονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών ή δ) τής Άνωτάτης 
βιομηχανικής Σχολής τετραετούς φοιτήσεως καί εΰδό- 
ιμος Ιδετής υπηρεσία παρά τώ Δημοσίω ή Νομικώ Προ- 

τώπω' Δημοσίου Δικαίου. ··..·' - ' ·
12. Α.Ν. 569/68 «περί ρυθμίσεως διά Β.Δ. τής δργανώ- 

εως, συνθέσεως καί αρμοδιοτήτων τών υπηρεσιών τοϋ
•ΑΠ».. -

1. Διά Β. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τών 'Τπουρ-
ών Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Δημο
ίων "Εργων, μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
οϋ ’Οργανισμού Άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτευοΰ- 
ης (Ο.Α.Π.), δύναται νά καθορίζηται ή όργάνωσις, ή 
ύνθεσις καί ή άρμοδιότης τών 'Υπηρεσιών τού Ο.Α.Π.; 
ς καί ή κατανομή τοϋ προσωπικού καί ό άριθμός καί τό 
•δος τών οργανικών θέσεων κατά κατηγορίας, κλάδους 
χί βαθμούς, άναλόγως πρός τάς άνάγκας τοϋ Όργανι- 
μού τούτου. ..
2. « Δι’ ομοίως έκδιδομένων Β. Δ/των καθορίζεται 

τίσης κατά ειδικότητας ό άριθμός τοϋ έπί σχέσει εργασίας 
ιωτικοϋ δικαίου προσλαμβανομένου έργατοτεχνικού προ- 
οπικοΰ · συντήρησε ως καί λειτουργίας τού δικτύου άπο-

χετεύσεως τοϋ Ο.Α.Π. Τά Β. Δ/τα ταϋτα δεν υπόκεινται 
εις τον περιορισμόν τής έπομένης παραγράφου’».

3. Δεν επιτρέπεται ή εκδοσις νέου, κατά τήν παρ. 1 τοϋ 
παρόντος αρ-ύρου μόνου. Β. Δ/τος προ-τής παρελευσεω-ς διε
τίας άπό τής έκδόσεως τοϋ προηγουμένου τοι θύτου Β. Α7τος..

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τροποποιητεως καί τυμπληρώτέως τών περί τοϋ ’Ορ
γανισμού Άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτευούσης δια
τάξεων καί πχρχτάσεως τού τέλους τοϋ προέλεπομένσυ υπό 
τού άρ-ύρου μόνου τού Ν.Δ. 2916/1954.

Άρ-Spov 1.
Εις τό xp-S-pov 1 τού Ν. 1475/50 «περί συττάσεως ’Ορ

γανισμού Άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτευούσης» πρ-οσ- 
τί-ύεται παράγραφος 3 εχουσα οϋτω:

«3. Ή περιοχή αρμοδιότητες τού ’Οργανισμού Άποχετεύ
σεως Πρωτευούσης (ΟΑΠ) δύναται νά έπεκτείνεται καί 
πέραν τών ορίων τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Ή 
έπέκτασις γίνεται διά _Π_._ Δ/των έκδιδομένων προτάσει τού. 
Υπουργού Δημοσήων "Εργων, δι’ ών ρυθμίζεται καί παν 
-ύέμα συναπτόκενον πρός τήν έπέκτασιν τχότην, ίδια τά τού 
χρόνου ένάρξεως είσπράξεως τών υπέρ τού Ο.Α.Π.'πόρων 
εις τήν περιοχήν, εις ήν ή έπέκτασις, τά τής έντάςεως εις 
τήν αρμοδιότητα τού Ο.Α.Π. τών τυχόν υπαρχόντων εις ταύ- 
τημ δικτύων καί τά τής διαδοχής εις τά τυχόν δικαιώματα, 
ή υποχρεώσεις έκ τής κατασκευής τών -δικτύων τούτων». '

"Αρύρον 2.
11 Τό άρ-ύρον 2 τού Ν.Δ. 2722/1953 «περί τροποποιη-'- 

σεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων, τών άφαρωσών τόν< 
’Οργανισμόν Άποχετεύσεως τής περιοχής Πρωτευούσης»,, 
ώς τροπΟποιηύέν ισχύει, αντικαθίσταται ώς άκολούύως : -

«Άρ-ύρον 2.
1. Ό ΟΆ.Π. διοικεΐται υπό έπτ αμελούς Διοικητικού Συμ

βουλίου άπαρ τιζομένου έκ : - - .
<α) τών Προέδρου καί Αντιπροέδρου τού Δ.Σ. προερχομέ-· 

νων έκ προσώπων εγνωσμένης αξίας τοϋ επιστημονικού ή τε
χνικού κόσμου τής χώρ-ας.

β) Ενός άνωτέρσυ τεχνικού -υπαλλήλου του 'Υπουργείου· 
’Εσωτερικών ΰποδεικνυομένου μετά τού αναπληρώσου του ΰπό. 
τού Τπουργοϋ ’Εσωτερικών.

γ) 'Ενός ά-νωτέρου τεχνικού υπαλλήλου τοϋ Τπουργείόυν 
Δημοσίων Έργων. .

δ) Ενός ανώτερου ύπαλλήνατυ τού Υπουργείου Οικονομι
κών (Γεν. Λογιστήριον τοϋ Κράτους), προτεινομένομ μετά 
τού Άναπληρωτεΰ του ΰπό τού Τπουργοϋ Οίκονομικώνε.

ε) · Δύο λοιπών μελών έκ τού επιστημονικού ή. τεχνικού 
κόσμου τής χώρας ιδιωτών ή δημοσίων ΰπαλ).ήλω'ή τών τε- 
λευταίων τούτων υποδεικνυόμενων ΰπό τοΰ κατά περίπτωσην 
αρμοδίου Τπουργοϋ, καί · ’·-·.··
- στ) ένός μέλους τής τοπικής Ένώσεως Δήμων καί Κοι
νοτήτων τοΰ Νομοϋ Αττικής όριζομένου ΰπό τχυτης μετά 
τοϋ άνχ-πληρωτού του. Έλλείποντος. άπόντος ή κωλυόμενου 
τοΰ μέλους τούτου τό Διοικητικόν ΣυμβούλιουΤοΰ Ο.Α.Π. 
συγκροτείται νομίμως καί άνευ τής συμμετοχής αύτοϋ.

2. Ό Πρόεδρος, ό Αντιπρόεδρος καί τά μέλη τοΰ Δ.Σ.
ορίζονται έπί τριετεϊ -ύητεία δι’ άποφάσεως τοΰ Τπουργοϋ 
Δημοσίων "ΕΙργων δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. Διά τής αυτής άποφάσεως ορίζονται καί ανα
πλήρωσα! τών ΰπο στοιχεία β, γ, δ , ε και στ τής προηγού
μενης παραγράφου μελών. '

3. Έν ελλείψει, απουσία ή κωλύματι τού Προέδρου, ό 
’Αντιπρόεδρος άσκεί πάντα τά καύήκοντα αύτοϋ.

4. Τό Διοικητικόν Σνμβούλιον εΰρίσκέται έν άπαρτία έφ’ 
όσον παρ ίστχντχι πέντε μέλη αύτοϋ έν οίς άπχρ χιτήτως ό 
Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Αί άποφάτεις λαμίάνονται κατά . 
πλειοψηφιχν ' τών -παρόντων με)ών έν !οο«{ηφία όπερισχυοό-. 
οη-ς τής γνώμης ύπέρ ής έδό&η ή όήσο: τοΰ Πεοίδσον. ' ·


