
ΕΙΣΗΓΙ1ΤΙΚΙ1 ΕΚΘΕΣΙΣ
Έττί τοϋ σχεδίου Νόμου» πεοί συστάσεως δημοτικής έττι- 

χειρήσεως ΰδρεύσεως καί άποχετεύσεως δήμων καί κοι
νοτήτων μείζονος περιοχής Βόλου».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. 'Ως είναι ήδη γνωστόν ό αριθμός 
συστημάτων έν σχέσει προς τό συνο/.ον - 
νοτήτων τής χώρας δεν εΰρίσκεται εις 
πεδον. Τουναντίον πλήν ελάχιστων έςαι 
κήσεως πρωτευούσης. Θεσσαλονίκης. . 
όλας τάς άλλας πόλεις καί οικισμούς τ 
ύφίσταται αποχετευτικόν σύστημα ή τό 
έκπληροΐ τόν σκοπόν τον έπι;3αλλόμενον

των αποχετευτικών 
των δήμων καί κοι- 
τό επιθυμητόν έπί- 
ρέσεων (τέως διοι- 
\αρίσης κ.λπ.) εϊς 
•ής χώρας ουδόλως 
τυχόν ύπάρχον δεν 
έκ των υφισταμέ

νων σήμερον αναγκών.

2. ' Η ανάπτυξες τών βιομηχανιών άλλα και τοϋ βιοτικού 
επιπέδου τών πολιτών έδημιούργησαν όςύτατον αποχετευ
τικόν πρόβλημα διά τά ακάθαρτα ΰδατα καί τά βιομηχανικά 
απόβλητα, τά όποια τό γε νϋν έχον άπορρ ιπτάμενα άνευ 
επεξεργασίας τίνος δημιουργούν επικινδύνους εστίας μο- 
λύνσεως τοϋ περιβάλλοντος ή καθιστούν άχρησιμοποιήτους 
θαλασσίας περιοχάς επί βλάβη σής υγείας τών κατοίκων, 
άλλά καί τής τουριστικής άναπτύξεως τών περιοχών τούτων.

3. 'Η Κυβέρνησές, παρά τάς ΰφισταμένας δημοσιονομικής 
δυσχερείας διά τούς γνωστούς λόγους άπεφάσισε την έκτέ- 
λεσιν άποχετευτικών έργων εις οκτώ έκ τών μεγαλυτέρων 
πόλεων τής χώρας, μέ πρώτην επιλογήν την μείζονα περιοχήν 
τοϋ Βόλου, λόγω τής ΰφισταμένης εις τήν περιοχήν ταύτην 
λίαν επικινδύνου καταστάσεωσέκ τής άποβολής τών βιομη
χανικών αποβλήτων καί τών ακαθάρτων ύδάτων εις τόν 
κόλπον τοϋ ΓΤαγασητικοϋ, ή έπιβάρύνσις τοϋ οποίου δι’ επι
κινδύνων ουσιών ύπερέβη κατά πολύ τά επιτρεπόμενα διεθνή 
όρια.

.4. Προς τόν σκοπόν τοϋτον κατηρτίσθη τό παρόν σχέδιον 
νόμου, διά τοϋ οποίου συνιστάται δημοττκή έπιχείρησις ύ- 

. δρεύσεως καί άποχετεύσεως, διά τήν περιοχήν τών Δήμων 
Βόλου, Νέας ’Ιωνίας, ώς καί τής Κοινότητος Διμηνίου, εις 
τήν περιφέρειαν τής όποιας υπάγεται ή βιομηχανική περιοχή.

-' 5. Αΐ διατάξεις τοϋ περί ου πρόκειται σχεδίου νόμου δεν 
άφίστανται τών τοιούτων τοϋ δημοτικού καί κοινοτικού 
κώδικος, ύφ’ ών προβλέπεται ή σύστασις δημοτικής έπι- 
χειρήσεως, έκτος έλαχίστων σημείων, τά όποια έκρίθησαν 
αναγκαία διά τήν διευκόλυνσιν τής λειτουργικότατος τής 
'έπιχειρήσεως, ή διοίκησις τής οποίας (άρθρον 2) ανατί
θεται κατά πλειοψηφίαν εις αιρετούς έκπροσώπους τών με- 
τεχόντων ταύτης δήμων καί κοινοτήτων.

6. Εις τήν συνιστωμένην έπιχείρησιν συγχωνεύονται ό 
υπάρχων δημοτικός οργανισμός ΰδρεύσεως καί άποχετεύ
σεως Βόλου, ώς καί τά δίκτυα ΰδρεύσεως τοϋ Δήμου Νέας 
’Ιωνίας καί τής Κοινότητος Διμηνίου (άρθρον 11), αΰτη δέ 
ύποκαθίσταται αυτοδικαίως εις άπαντα τά δικαιούματα καί 
ύποχρεώσεις τών συμμετεχόντων εις ταύτην δήμων καί κοι
νοτήτων καί τών παρ’ αύτοΐς οργανισμών ΰδρεύσεως καί 
άποχετεύσεως (άρθρον 13).

7. 'Υπέρ τής συνιστωμένης διά τοϋ σχεδίου νόμου έπι- 
χέιρήσεως επιβάλλεται διά μίαν δεκαετίαν ειδικόν τέλος 
έκ 3 % έπί τοϋ εισοδήματος έξ οικοδομών τών κειμένων 
εις τήν περιοχήν τών μετέχόντων εις τήν έπιχείρησιν δήμων 
καί κοινοτήτων, τοϋ χρόνου ένάρξεως τής καταβολής καθορι- 
σθησομένου διά IIρ. Δ/τος (άρθρον 12). -

8. Τό σχέδιον περιλαμβάνει εΐκοσιν οκτώ (28) έν δλω 
άρθρα τών οποίων οί τίτλοι διευκολύνουν τήν άναζήτησιν 
τών διατάξεων, ΰποβάλεται δέ ΰπό τήν κρίσιν τής Βουλής 
προς συζήτησιν καί ψήφισιν έφ’· άπαξ κατ’ άρχήν, κατ’ άο-

Ορον καί εις τό σύνολον συμφώνως πρός τάς διατάξει; 
άρθρου /6 τοϋ Συντάγματος.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΧΟΜΟΤ
ΙΙερι συστάσεως σημοτικής επιχειρήσεως ΰδρεύσεως καί άπο- 

χετε,-εω; δήμων και κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βό
λου.

Ά:-5οον I.
Σύστασις — Έδρα — Σκοπός.

1. Συνιστάται δημοτική έπιχείρησις μέ έδραν τόν δήμον Βό
λου υπο τήν επωνυμίαν «Δημοτική έπιχείρητις ΰδρεύσεως καί 
αποχετεΰτεως δήμων καί κοινοτήτων μείζονος περιοχής Βό
λου». υπαγόμενη εις τήν έποπτείαν καί τόν έλεγχον τού Υπουρ
γού τών- Εσωτερικών; - ---- ------

2. Σκοπός τής συνιστωμένης έπιχειρήσεως είναι ή κατα
σκευή. ή συντήρητις. ή λειτουργία, ή διοίκησις καί ή έκμετάλ- 
/.ευσις τών δικτύων ΰδρεύσεως καί άποχετεύσεως όμβριων 
και ακα-ύάρτων ΰδατων, τών διοικητικών περιφερειών τών δή
μων Βόλου. Νέας Ιωνίας, ώς καί τής Κοινότητος Δημηνίου.

3. Ή περιοχή αρμοδιότητες τής 
δύναται νά έπεκτείνεται και εις τ

συνιστωμένης έπιχειρήσεως 
άς περιφερείας ομόρων δή

μων ή κοινοτήτων ή τμήματα αυτών δ:' άποφάσεως τού διοι
κητικού συμβουλίου, έγικρινεμένης διά Προεδρικού Διατάγμα
τος. έκδιδομένου προτάσε: τού Υπουργού ’Εσωτερικών. Οί ούτο> 
μετέχοντες εις τήν έπιχείρησιν έκπροσωποΰνται εις τό διοι
κητικόν συμβούλιου αυτής (διά τοϋ Δημάρχου ή Προέδρου τής 
Κοινότητες) κατά τάς διατάξεις τού άρ-ΰρου 141 τοϋ Π.Δ. 
933/19(5 «περί κωδικοπο:ήσεως εις ένιαίον κείμενον νόμου 
τών ίσχυουσών διατάξεων «περί τοϋ δημοτικού καί κοινοτικού 
/.ωδικός», ως χ/τικατασταύεν ισχύει νϋν.

Άρ-3ρον 2.
Δ ι ο: κ η τ ι κ ό ν Σ υμ β ο ύλ ι ο ν.

1. Η έπιχείρησις διοικείται ΰπό Διοικητικού Συμβουλίου 
«/.λεγομένου κατά τάς διατάξεις τών παρ. 1 - 5 τού άρ-ΰρσυ 
141 τού Π. Δ/τος 933/1975. ώς ισχύει νϋν και συγκροτού

μενου δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου.
Καΰήκοντα προέδρου καί αντιπροέδρου τού διοικητικού συμ

βουλίου άσκούν άντιστοίχως οί Δήμαρχοι Βόλου καί Ν. Ιω
νίας.

Εις τόν άρι-ΰμόν τών άναλογούντων δι’ έκαστον τών δήμων 
Βόλου καί Νέας Ιωνίας μελών τού διοικητικού συμβουλίου 
τής έπιχειρήσεως συνυπολογίζονται καί οί δήμαρχοι τών δή
μων τούτων.

Τά οικεία δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια ορίζουν τά μέλη 
τού διοικητικού συμβουλίου έντός τριμήνου άπό τής έγκαταστά- 
σεως τών δημοτικών καί κοινοτικών αρχών, έν παρ αλείψει 
δέ. κα-ΰή/.οντα μελών τούτου άσκούν τά μέλη τής Δημαρχικής 
’Επιτροπής τών δήμουν Βόλου καί Νέας Ιωνίας.

2. Τον Πρόεδρον έλλείποντα. άπόντα ,ή κωλυόμενον άνα- 
πλητεί ό άντιπρόεδρος καί τούτον μέλος τοϋ διοικητικού συμ
βουλίου όριζόμενον ΰπό τούτου. Η -ΰητεία τοϋ προέδρου, αντι
προέδρου καί τών μελών τοϋ διοικητικού συμβουλίου ακολου
θεί τήν -5·ητείχ( τών δημοτικών · καί κοινοτικών άρχών.


