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ρήσεων ύδρεύσεως

Ζ7οός ιί/r

τερί κινήτρων διά τήν ίδρυσιν 
καί άποχετεύσεως».

Βουλήν των 'Ελλήνων
1. 'Όπως είναι χωστόν τό σημερινόν κ αΟε στώ 

καί άποχετεύσεως των Δήμων καί Κοινοτήτων 
δεν εύ ε ί σκέτα ι εις τό επίπεδον εκείνο το οποίον

ς ύδρεύσεως 
τής Χώρας 
έπιβάλλουν

αί σύγχρονοι άνάγκαι καί συνθήκαι.
Χαρακτηρίζεται ατό σοβαράς άδυναμίας, αί όποια». εκ

δηλώνονται εις ολόκληρον τό κύκλωμα τού συστήματος 
ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως, ήτοι κατά τήν όργάνωσιν, 
έκτέλεσιν, λειτουργίαν. έκμετάλλευσιν καί χρηματοδότησήν 
των συναφών έργων.

At αδυναμία», αύται είναι βασικώς αί έξης 
α) Ή ύδρευσις καί ή άποχέτευσις άντιμετωπίζ 

κεχωρισμέναι δραστηριότητες των ’Οργανισμών 
Αύτοδιοικήσεως και όχι ώς λειτουργία», ενός καί τ

ονται ώς 
Τοπικής 

ού αύτού
κυκλώματος.

β) Δεν υπάρχουν ειδικοί φορείς ύδρεύσεως καί άποχετεύ- 
σεως, εξαιρέσει τών πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί
Βόλου.

γ) Δεν έχουν θεσμοθετηθή κατά ένιαίον τρόπον αί πηγαί 
καί οι πόροι χρηματοδοτήσεως τής κατασκευής τών έργων 
ύερεύσεως καί^άτοχετεύσεως. ούτε κατά σονέ^εια-υφίσταται 
ορ$ολογ»*/.ή καί ομο».6μορρος κατανομή τών χρηματοδοτικών 
πηγών μεταξύ Δημοτίοο καί ώρελοομένων ή καί μεταξύ τών 
τελευταίων διότι:

- (1) Σήμερον τά έργα ύδρεύσεως και άποχετεύσεως χρη
ματοδοτούνται άπό τό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ύπό μορφήν δωρεάν έπιχορηγήσεως, δανεισμού καί διά 
συνεισφοράς τών ώφελουμένων αναλογώ ς τής περί πτώσεως 
καί κατά ποσοστόν τό οποίον διαφέρει άπό πόλε ως εις πόλιν, 
άνευ τηρήσεως παγίων κανόνων. Ένδεικτικώς άναφέρεται 
ότι τό έτος 1978 διετέθησαν άπό μεν τό Εθνικόν Πρόγραμ
μα τού Π.Δ.Ε. 4,6 δισ. δρχ. εκ τών οποίων 3,4 έδαπανήθη- 
σαν διά τά έργα Μόρνου άπό δέ τό περιφ/κόν Πρόγραμμα τού 
Π.Δ.Ε. 1,2 δισ. δρχ. ήτοι σύνολον 5,8 δισ. δρχ.
..(2) CH συνολική όμως δαπάνη ή οποία άπαιτείται διά τήν 

κατασκευήν έργων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως εις ολό
κληρον τήν χώραν., διά τήν προσεχή ΙΟετίαν, προκειμένου 
ά καλυφθούν αί άνάγκαι τής μελλοντικής άναπτύξεως τών 
τόλεων διά μία μακράν σειράν ετών έκτιμάται εις 120 δισ. 
»ρχ. (άνευ άναθεωρήσεως τών τιμών κατά τον χρόνον κατα
σκευής τών έργων) ήτοι άπαιτούνται 12 δισ. δρχ. έττσίως.

Έκ τών 120 οισ. δρχ. τά 100 άπαιτούνται διά έργα άπο- 
ετεύσεων άντιπλημμυρικής προστασίας καί όμβριων όπου 
ό πρόβλημα εμφανίζεται οξύ καί τά 20 διά έργα ύδρεύσεως.

(3) Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ότι αί διατ.θέμεναι κατ’ 
τος κρατικαί πιστώσεις διά τά έργα ύδρεύσεως - άποχετεύ- 
εως είναι άνεπαρκείς, εν συγκρίσει προς τάς ύφισταμένας 
νάγκας, καί οχι τό Κράτος, όπως είναι φυσικόν δέ'/ είναι 
!ς θέσιν νά άναλάβη τάς προαναφερθείσας ηύξημένας δα- 
άνας, λόγω τών πιεστικών χρηματοδοτικών άναγκών έτέ- 
ων τομέων τής οικονομίας.
’Απαιτείται επομένως ή επί νέας βάσεως άντιμετώπισις 

}ύ θέματος τών πηγών χρηματοδοτήσεως τών έργων, 
ότι ή συνέχισις τής σημερινής καταστάσεως, λόγω τής 
εηματοδοτικής στενότητας τού Κράτους, οξύνει τά ύφι- 
τάμενα προβλήματα ή έν πάση περιπτώσει οδηγεί εις τήν 
/ίσον μεταχείρησιν τών πόλεων άπό πλευράς έκτελέσεως 
γων ύδρεύσεως - άποχετεύσεως. Είναι αύτονόητον οτι μέ 
,ν πάροδον τού χρόνου αί άδυναμίαι τού συστήματος υ- 
εύσεως καί άποχετεύσεως γίνονται περισσότερον έμφα- 
ίς καί καθιστούν όξύτερα τά προβλήματα ύδρεύσεως 
.ί κυρίως τά τής άποχετεύσεως τών άστικών ιδία Κέντρων 
γω τής αύξανομένης οικονομικής δραστηριότητος, τής άνό- 
υ τού βιοτικού επιπέδου τών κατοίκων καί τής βιομηχα- 
κής άναπτύξεως.

2. Είναι γεγονός οτι τό Π.Δ. ύπ’ άριθμ. 933/1975 «περί 
κωδικ,οποιήσεως εις ένιαίον κείμενον νόμου τών ίσχυουσών 
διατάξεων περί τού Δημοτικού καί Κοινοτκού Κώδικος» 
στο Κεφ. Δ' (άριθμ. 209 μέχρι 218) παρέχει τήν δυνατότητα 
συστάσεως δημοτικών καί κοινοτικών επιχειρήσεων διά 
τήν έκτέλεσιν καί οικονομικήν έκμετάλλευσιν έργων άπο- 
βλεπόντων εις τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού καί καθορίζει 
τά πλαίσια καί τήν διαδικασίαν συστάσεως, διοικήσεως, λει
τουργίας καί όιαχειρίσεως τών επιχειρήσεων αυτών.

Ή ανωτέρω νομοθετική ρύθμισις, καίτοι παρέχει τό 
άναγκαίον θεσμικόν καί οργανωτικόν πλαίσιον δεν είναι 
επαρκής διά τήν δημιουργίαν καί κυρίως τήν άποτελεσματι- 
κήν λειτουργίαν δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρεύ
σεως καί άποχετεύσεως δυναμένων νά άνταποκριθούν εις 
τάς συγχρόνους συνθήκας, καί έπειγούσας άνάγκας.

3. Διά τού παρόντος νομοσχεδίου επιδιώκεται ή ταχεία 
άντιμετούπισις τών προβλημάτων ύδρεύσεως - άποχετεύσεως 
τής Χώρας διότι, άφ* ενός μέν καθορίζονται τά άπαραίτητα 
κίνητρα διά νά ένθαρρυνθούν οί ’Οργανισμοί Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως εις τήν δημιουργίαν ενιαίων φορέων ύδρεύσεως 
καί άποχετεύσεως ύπό μορφήν δημοτικών ή κοινοτικών επι
χειρήσεων, άφ* έτέρου δέ θέτει τάς βάσεις αύτοδυνάμου 
δραστηριότητος τών επιχειρήσεων αύτών διά τήν μελέτην, 
κατασκευήν, λειτουργίαν καί διοίκησιν τών έργων ύδρεύσεως 
καί άποχετεύσεως εις όλους τούς οικισμούς τής Χώρας, 
πλήν τών πόλεων ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης καί Βόλου καί 
τών μειζόνων αύτών περιοχών διά τάς όποιας ύφίστανται νο
μοθετικά». ρυθμίσεις καί συνθήκαι.

Αί είσαγόμεναι ύπό τού Νομοσχεδίου ρυθμίσεις έστηρί- 
χθησαν εις τά δεδομένα τής έλλην.κής πραγματικότητας, 
εις τήν κειμένην σχετικήν νομοθεσίαν καθώς καί εις τάς άρχάς 
τής διεθνούς εμπειρίας λόγω τής συνεργασίας τής Διεθνούς 
Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί ’Αναπτύξεως εις τό έφαρ- 
μοζόμενον σχέδιον άποχετεύσεως Θεσσαλονίκης καί Βόλου.

4. Αί βασικαί άρχαί τού Νομοσχεδίου είναι αί έξής :
α) Θεσμοθετείται οτι ή ύδρευσις καί ή άποχέτευσις 

άποτελούν ένιαίαν δραστηριότητα τών ’Οργανισμών τής Το
πικής Αύτοδιοικήσεως εις τούς όποιους παρέχονται τά άνα- 
γκαία πρόσθετα κίνητρα νά άσκήσουν ταύτην ύπό μορφήν 
δημοτικής ή κοινοτικής έπιχειρήσεως.

β) Χειραφετούνται αί ύπό σύστασ.ν δημοτικαί καί κοι
νοτικά». επιχειρήσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως έναντι 
τού Δημοσίου, διότι θά είναι άρμόδιαι τόσον διά τήν με
λέτην όσον καί τήν κατασκευήν τών έργων. ’Επίσης επιχει
ρεί ται πάσα δυνατή άποκέντρωσις άρμοδιοτήτων άπό τάς 
Κεντρικάς 'Υπηρεσίας προς τον Νομάρχην.

γ) Καθορίζονται παγίως αί πηγαί χρηματοδοτήσεως, 
τόσον διά τήν μελέτην καί κατασκευήν τών έργων ύδρεύσεων 
καί άποχετεύσεων όσον καί τών δαπανών λειτουργίας, διοι- 
κήσεως καί συντηρήσεως τών έργων.

δ) Θεσμοθετούνται οί πόροι τών επιχειρήσεων καί θεσπί
ζεται ώς βασική άρχή, οτι αί μέν δαπάνα», κατασκευής τών 
έργων βαρύνουν κατά κύριον λόγον τούς ίδιοκτήτας καί 
καταναλωτάς αί δέ δαπάναι λειτουργίας καί συντηρήσεως 
τών έργων τούς καταναλωτάς. ’ c ■ -

ε) Καθορίζεται παγίως ή συμβολή τού Προγράμματος 
Δημ. ’Επενδύσεων εις τήν δαπάνην κατασκευής τών έργων 
ύπό μορφήν δωρεάν έπιχορηγήσεως.

Είδικώτερα βάσει τού Νομοσχεδίου, οί πόροι διά τήν με
λέτην καί κατασκευήν τών έργων προέρχονται άπό :

(1) Τό Πρόγραμμα Δημοσίων ’Επενδύσεων διά δωρεάν 
έπιχορηγήσεως κατά ποσοστόν 35 % τής άξίας τών έργων.

(2) Τούς ίδιοκτήτας καί ώφελουμένους.
Διά σϋνεισφοράς των ή όποια καταβάλλεται κατά τήν 

διάρκε».αν έκτελέσεως τών έργων καί θά καλύπτη τό 30 % 
τής άξίας τών έργων.

Δια συνεισφοράς των ή οποία καταβάλλεται μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών έργων καί θά καλύπτη τάς τοκοχρεωλυ- 
τικάς δόσεις τών δανείων περί τών όποιων ή κατωτέρω 
περίπτωσις (3).
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(3) Δανεισμόν των επιχειρήσεων από πιστωτικά ιδρύματα 
κατά ποσοστόν 35 % της άξίας των έργων.

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών και ώφελουμένων εις τάς 
δαπάνας μελέτης καί κατασκευής των έργων θά έξασφαλί- 

..ζεται διά της επιβολής των κάτωθι ειδικών τελών καί διά 
μίαν δεκαετίαν άπδ τής συστάσεως έκάστης επιχειρήσω ως.

α) Ειδικό τέλος διά την μελέτην καί κατασκευήν έργων 
ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως επί του καταναλισκομένου 
υδατος, κατά ποσοστόν 80 %.

β) Ειδικόν τέλος επί τών οίσοδημάτωον έξ οικοδομών 
κατά ποσοστόν 3 %. ·

Πέραν τών ανωτέρω διά τού παρόντος Νομοσχεδίου 
εξασφαλίζεται ή συμμετοχή τών ιδιοκτητών διά τής επι
βολής τών δαπανών συνδέσεως μετά τών δικτύων. ■*

5. Δοθέντος οτι από τήν καλήν ή κακήν λειτουργίαν τού 
συστήματος ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως μιας περιοχής 
επηρεάζεται σοβαρώς ή υγεία τών κατοίκων, τό φυσικόν 
περιβάλλον καί ή πολιτιστική αυτής, άνάπτυξις είναι φα
νερή ή ανάγκη λήψεως μέτρων διά τήν κατά τό δυνατόν 
βελτίωσιν τής ύφισταμένης καταστάσεως εις τον τομέα 
υδρεύσεων καί αποχετεύσεων, όπως επιδιώκεται με τον παρόν 
Νομοσχέδιον.

·ι ’ _ * Αθήναν, 6 Νοεμβρίου 1979 ·........ ..
Οί * Υπουργοί f

Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

Εσωτερικών ~· .
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΙ .

Δημοσίων Έργων
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κινήτρων διά τήν Γδρυσιν Έπιχερήσεων 'Υδρεύσεως 

• καί ’Απ&χετεύαεως.

Άρ-Spov 1.
Άντ: κείμενον — φορείς — άρμοδιότης.

1. Διά τήν άσκησιν τών τάσης ρύσεως δραστηριοτήτων 
τού κυκλώματος ύδρεύσεως voj! άποχετεύσεως οικιστικών 
κέντρων τής Χώρας, εξαιρέσει τών πόλεων Ά-ύηνών, Θεσ
σαλονίκης καί Βέλου καί* τών μειζόνων αυτών περιοχών, 
δύναται νά συνιστώνται κατά τήν παράγρ-αφον 3 τού παρόν
τος άρθρου εις έκαστον Δήμον της Χώρας ή ύπό πλειόνων 
Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων καί Κοινοτήτων ένια'·αι επι
χειρήσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως. Αί ανωτέρω ’Επι
χειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι
καίου, διεπόμενα ύπό τών! κανόνων τής ιδιωτικής οικονο
μίας, έφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως ύπό νόμου.

At διατάξεις τής παρούσης παραγράφου δόναν τα ι νά 
έφαρμόζωνται καί εις περιπτώσεις μετατροπής εις έπιχεί- 
ρησιν συν ε στημένων συνδέσμων. Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δή
μων καί Κοινοτήτων, ανεξαρτήτως τού πληθυσμού αυτών.

Αί επιχειρήσεις ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως λειτουργούν 
ύπο μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής έπιχειρήσεως καί διέ- 
πονται ώς προς τήν διοίκησιν. οργάνωσιν. έκτέλεσιν. λει
τουργίαν, συντήρησιν τών έργων τής άρμοδιότητός των κα- 
•ύώς καί τάς πηγάς τής χρηματοδοτήσει)ς των ύπο τών δια
τάξεων τού παρόντος νόμου, εφαρμοζόμενων κατά τά λοιπά 
τών σχετικών διατάξεων τού «δημοτικού καί Κοινοτικού 
Κωδικός».

Συντονισμού 
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ’

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

. . Οικονομικών .
Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑΟΣ

2. At προδλεπόμεναι υπό τής προηγούμενης παραγράφου 
επιχειρήσεις είναι άρμόδιαι διά τήν μελέτην, κατασκευήν, 
συντήρησιν, έκμετάλλευσιν, διοίκησιν καί λειτουργίαν τών 
δικτύων ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως ακαθάρτων καί όμ
βριων ύδάτων, ώς καί μονάδων επεξεργασίας λυμάτων καί 
αποβλήτων τής περιοχής άρμοδιότητός των.

3. Ή .σύττασις έκαστης έπιχειρήσεως ένεργείται δι’άπ&- 
φάσεως τών οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων 
ci’ ής &ά ορίζεται ή επωνυμία, ή έδρα, οι δικαιολογούντες 
τήν συ στάσιν αυτής λόγοι, τά παρ αχ ωρυόμενα εις αυτήν 
περιουσιακά στοιχεία, ό τρόπος έκμεταλλεύσεως τών έρ
γων ή υπηρεσιών καί τά έξ αυτών έσοδα, ώς καί ή περιοχή 
τής έπιχε/.μήσεως. Πρ^κειμΙενου περί μετατροπής Συνδέ
σμου εις έπιχειρησίν απαιτείται άπόφασις τών δημοτικών καί 
κοινοτικών συμβουλίων τών Δήμων καί Κοινοτήτων τών με- 
τεχέντων εις τούτον.

Ή άπόφασις τ, 
τροπής συνδέσμου 
κού Δια τάγμα τι
Εσωτερικών, με* 
συνθηκών.

ερι συστάσεως της επιχειρησεως η μετα- 
εις έπιχειρησίν έγκρινετα». διά Προεδρι- 

ς έκδιδομένου προτάσε: τού 'Υπουργού 
:* έκτίμητιν τών έκάστοτε συντρ εχου-σών

Άρ^ρον 2.
Διεύρυνσις αντικειμένου καί έπέκτασις π £ ρ ι οχ ή ; ά ρ μ οδ ιότ η-

τος/
1. Το άντικείμενον τών έπιχειρήσεων δύνατα: νά διεύρυν

σή καί νά περιλάβη έκτος τής ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως 
καί τό έργον άποκομιδής καί ταφής απορριμμάτων διά τήν 
περιοχήν άρμοδιότητός των, βάσει άποφάσεων τών οικείων 
Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων έγκρινομένων διά 
Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τού 'Υπουρ
γού Εσωτερικών. Διά τού αυτού Διατάγματος ρυθμίζονται 
τά τής μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων 
καί συναφών δεμάτων άναγκαίων διά τήν έκτέλεσιν τού έρ
γου αποκομιδής καί ταφής ή άλλης επεξεργασίας απορριμ
μάτων.

2. Ή περιοχή άρμοδιότητός τής συνιστωμένης έπιχειρή
σεως δύναται νά έπεκτείνεται καί εις τάς περιφέρειας ομό
ρων Δήμων ή Κοινοτήτων ή τμήματα αυτών μετά γνώμην 
τού οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου δΓ άποφά- 
σεως τού διοικητικού συμβουλίου έγκρινομένης διά Προε
δρικού Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τού Υπουργού 
Εσωτερικών.

Άρθρον 3.
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Έπιχειρήσεως.

1. Ή ύπό ένός μόνου Δήμου συνιστωμένη έπιχείρησι; δι- 
οικείται ύπό Διοικητικού Συμβουλίου τού οποίου τά μέλη, 
έ Πρόεδρος καί Αντιπρόεδρος ορίζονται κατά τάς περί συγ
κροτήσει» ς τής Επιτροπής Δημοτικών Έπιχειρήσεων τού 
Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικες διατάξεις.

2. Προκεμένου περί έπιχειρήσεως συνιστωμένης ύπό 
πλειόνων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων καί Κοινοτήτων ή 
μετατροπής συνδέσμου εις έπιχειρησίν. αυτή διοικείται. ύπο 
συμβουλίου έκ Δημάρχων καί Δημοτικών ή Κοινοτικών συμ
βούλων ό άρι$μός τών όποιων ορίζεται διά τών περί συστά
σεως τής έπιχειρήσεως ή μετατροπής τού συνδέσμου! απο
φάσεων. τών οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών συμβυλιων. 
Ο! εκπρόσωποι έκάστου Δήμου ή Κοινότητες καί ο! άναπλη- 
ρωταί αυτών ορίζονται δι’ άποφάσεως τού οικείου Δημοτι
κού ή Κοινοτικού συμβουλίου.

Τό Συμβούλιον συγκαλοόμενον ύπό τού Δημάρχου ή Προ
έδρου τής κοινότητες τής έδρας τή; έπιχειρήσεως εκλέγει 
μεταξύ τών μελών του τον Πρόεδρον καί τον ’Αντιπρόε
δρόν αυτού κατά τάς περί εκλογή; Π ροέδρου τού δημοτι
κού συμβουλίου διατάξεις τού Δημοτικού καί Κοινοτικού 
Κώδικες.


