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1. Πρόλογος
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη των ∆ήµων και
των Περιφερειών στην εφαρµογή των ρυθµίσεων του ν. 3852/10 για τα Νοµικά Πρόσωπα
∆.∆. και Ι.∆. αυτών»
Το τρίτο υποέργο της πράξης αναφέρεται στην εκπόνηση οδηγών συγχωνεύσεων των
επιχειρήσεων και Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των κοινωφελών επιχειρήσεων.
Μία από τις ενέργειες που περιλαµβάνονται στο υποέργο, αφορά στην εκπόνηση οδηγού για τον µετασχηµατισµό των υφισταµένων επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης
(∆ΕΥΑ) µε βάση τις ρυθµίσεις του ν. 3852/2010.
Ο οδηγός αυτός αναλύει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουν οι νέοι ∆ήµοι και οι
υπάρχουσες ∆ΕΥΑ ώστε να προχωρήσουν οι συνενώσεις τους, να επεκταθούν οι περιοχές ευθύνης τους και να συσταθούν νέες µε βάση τη σχετική νοµοθεσία (Ν. 1069/80).
Έχει ως στόχο αφενός µεν την υποβοήθηση των ∆ηµοτικών Συµβουλίων και των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ∆ΕΥΑ για να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, αφετέρου
δε την υποστήριξη των στελεχών των ∆ΕΥΑ ΄για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις αυτές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/10 και της λοιπής νοµοθεσίας.
Ο οδηγός εκπονήθηκε από τον δρ. Νικόλαο Σαφαρίκα, οικονοµολόγο, Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Σερρών και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής της Ε.∆.Ε.Υ.Α. Μαζί του
συνεργάστηκαν οι: Γιάννης Γούπιος, ∆ιευθυντής Οικονοµικών και Ανάπτυξης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αγγελική Σκορδίλη, στέλεχος της εταιρείας και ο Τάσος Σαπουνάκης, οικονοµολόγος, επιστηµονικός συνεργάτης της εταιρείας.
Ευχαριστίες οφείλονται στο Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Κων/νο Θεοδωρόπουλο, στη ∆ιευθύντρια κα. Αρετή Μπελιά, στην Τµηµατάρχη κα. Μ. Μωϋσίδου και στα στελέχη του τµήµατος Νοµικών Προσώπων, Ιδρυµάτων και Επιχειρήσεων ΟΤΑ.
Ράλλης Γκέκας
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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2. Εισαγωγή
Οι ∆ΕΥΑ ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η εφαρµογή του Ν. 1069/80 είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης στη χώρα µας, η λειτουργία των οποίων συνέβαλε σε πολύ µεγάλο
βαθµό στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων που απασχολούσαν το κοινωνικό
σύνολο και ιδιαίτερα σε όλα τα αστικά κέντρα και τις µικρότερες πόλεις, εκτός της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.
Η πρώτη 20ετία χαρακτηρίζεται από την δηµιουργία µεγάλων ∆ΕΥΑ που συνέβαλαν
στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η εφαρµογή του «Καποδίστρια» είχε ως αποτέλεσµα τη σύσταση και λειτουργία αρκετών µικρότερων ∆ΕΥΑ από τους Καποδιστριακούς ∆ήµους.
Σήµερα 30 χρόνια από την ψήφιση του Ν. 1069/80 λειτουργούν ή έχουν συσταθεί:
 227 ∆ΕΥΑ, οι οποίες
 εξυπηρετούν 4.300.000 κατοίκους και
 απασχολούν 6.500 περίπου εργαζόµενους, δηλαδή αναλογεί ένας εργαζόµενος σε
660 κατοίκους
 µε τη µέση κατανάλωση να ανέρχεται σε 93 µ3 ανά κάτοικο / έτος
Σε 30 χρόνια λειτουργίας, οι ∆ΕΥΑ υλοποίησαν επενδύσεις ύψους 3,5 δις € σε ονοµαστικές τιµές ή 5,5 δις € σε σηµερινές τιµές, αναβαθµίζοντας ριζικά το επίπεδο των περιβαλλοντικών υποδοµών σε όλες τις πόλεις και επιλύνοντας προβλήµατα ύδρευσης αποχέτευσης που παρέµεναν στάσιµα και οξυµένα όλη την µεταπολεµική περίοδο.
Στο Ν. 3852/10 προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για την προσαρµογή των ∆ΕΥΑ, αφού
η ριζική αναδιάρθρωση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ - από 1.034 δήµους και κοινότητες σε
325 δήµους - συνεπάγεται ότι οι υπάρχουσες ∆ΕΥΑ θα µειωθούν µέσω συγχωνεύσεων,
στις περισσότερες θα επεκταθούν σηµαντικά οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται και τέλος θα συσταθούν πολλές νέες. Εκτιµάται ότι οι 227 ∆ΕΥΑ που υφίστανται
σήµερα θα µειωθούν σε 142 (Πίνακας 1). Οι συνενούµενοι «καποδιστριακοί» ΟΤΑ,
στα όρια των οποίων θα δραστηριοποιηθούν οι ∆ΕΥΑ, θα φθάσουν τους 591 µε 3.796
τοπικά διαµερίσµατα (δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες).
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Πίνακας 1: Υφιστάµενες ∆ΕΥΑ και ∆ΕΥΑ µετά την εφαρµογή του
Καλλικράτη
Υφιστάµενες
∆ΕΥΑ

∆ΕΥΑ µετά τον
«Καλλικράτη»

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

18

12

Αττική

3

2

Βόρειο Αιγαίο

4

2

∆υτική Ελλάδα

14

10

∆υτική Μακεδονία

5

5

Ήπειρος

4

4

Θεσσαλία

38

22

Ιόνια Νησιά

15

3

Στερεά Ελλάδα

19

12

Κεντρική Μακεδονία

47

25

Κρήτη

18

14

Νότιο Αιγαίο

21

13

Πελοπόννησος

21

18

Σύνολο ∆ΕΥΑ

227

142

Περιφέρειες

Πηγή: Ε∆ΕΥΑ, Σαφαρίκας Ν. (στοιχεία έρευνας 2010)
Οι ∆ΕΥΑ που προκύπτουν από τον «Καλλικράτη» θα εξυπηρετούν πλέον 5.125.618
κατοίκους (20% παραπάνω).
Λαµβάνοντας υπόψη: α) τα πληθυσµιακά δεδοµένα και β) το άρθρο 13 του Ν. 1069/80,
οι νέοι ∆ήµοι που θα κρίνουν σκόπιµο να συστήσουν ∆ΕΥΑ, πιθανό να φθάσουν τους
54 (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2: ∆ήµοι που έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ∆ΕΥΑ σύµφωνα µε το νόµο
Περιφέρειες

∆ήµοι

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

7

Αττική

0

Βόρειο Αιγαίο

1

∆υτική Ελλάδα

8

∆υτική Μακεδονία

4

Ήπειρος

6

Θεσσαλία

1

Ιόνια Νησιά

1

Στερεά Ελλάδα

10

Κεντρική Μακεδονία

7

Κρήτη

3

Νότιο Αιγαίο

2

Πελοπόννησος

4

Σύνολο ∆ΕΥΑ

54

Πηγή: Ε∆ΕΥΑ, Σαφαρίκας Νικόλαος (στοιχεία έρευνας 2010)
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3. Θεσµικό πλαίσιο
Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αφορούν στους τοµείς ύδρευσης και αποχέτευσης στα οικιστικά κέντρα της χώρας - µε εξαίρεση τις πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου και τις ευρύτερες περιοχές τους - µπορούν να συστήνονται σύµφωνα µε
την § 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/801 σε κάθε ∆ήµο της χώρας ή σε περισσότερους του
ενός ∆ήµους, ενιαίες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης που αποτελούν ίδια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, τα οποία διέπονται από τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλον νόµο.
Οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση,
εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρµοδιότητας τους καθώς και τις πηγές της χρηµατοδότησής τους από τις διατάξεις του Ν. 1069/80, εφαρµοζόµενων κατά
τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων2.
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του νέου Κ.∆.Κ., οι ∆ΕΥΑ αποτελούν επιχειρήσεις ειδικού
σκοπού και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων για τις επιχειρήσεις ΟΤΑ. Στον Κώδικα προβλέπεται επίσης ότι οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού µπορούν να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις.
Οι ∆ΕΥΑ είναι αρµόδιες για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων
υδάτων, καθώς επίσης και των µονάδων επεξεργασίας και των αποβλήτων της περιοχής
αρµοδιότητάς τους.
Η σύσταση τους ενεργείται µε απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων όπου ορίζεται η
επωνυµία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύσταση αυτής, τα παραχωρούµενα σε
αυτή περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος εκµετάλλευσης των έργων ή υπηρεσιών και τα
έσοδα τους, καθώς επίσης και η περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης. Εάν πρόκειται
για µετατροπή συνδέσµου σε επιχείρηση απαιτείται απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων των νέων ∆ήµων που µετέχουν πλέον σε αυτόν. Η απόφαση για σύσταση επιχεί1

Ν. 1069/80, ΦΕΚ 191 Α΄ «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

2

Ν. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-06)
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ρησης ή µετατροπής συνδέσµου σε επιχείρηση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας3 που δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.4.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 1069/80 µε αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, που
εγκρίνονται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και δηµοσιεύονται στην
Ε.τ.Κ., µπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των ∆ΕΥΑ και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση και την αποχέτευση, τους ακόλουθους τοµείς στην περιοχή αρµοδιότητας τους:
1) Την άρδευση.
2) Τη συγκέντρωση και µεταφορά απορριµµάτων5.
3) Τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των
δικτύων τηλεθέρµανσης.
4) Τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία.
5) Την εµφιάλωση και εµπορία νερού.
6) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που
προέρχονται από τα αντικείµενα δραστηριότητας των ∆ΕΥΑ ή των δραστηριοτήτων
των οικείων ΟΤΑ, 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 στους σκοπούς της επιχείρησης συµπεριληφθεί η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου,
µπορεί η τυχόν υφιστάµενη αµιγής δηµοτική επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφά-

3

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας από 01/01/2011 έχει αντικατασταθεί από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µέχρι να αρχίσει η λειτουργία των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (διορισµός Ελεγκτών Νοµιµότητας και στελέχωση - οργάνωση τους).
4

Αντικ. από την § 5 του άρθρου 8 του Ν. 2839/00 (ΦΕΚ Α΄ 196)

5

Αντικ. της § 1 του άρθρου 33 του Ν. 3274/04 (ΦΕΚ Α΄ 195) διαγράφεται η λέξη «διάθεση» µε
την § 7 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α΄ 263)
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ται από τη ∆ΕΥΑ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο επιχειρήσεων6.
Η περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης µπορεί να επεκτείνεται:
α) στις εδαφικές περιφέρειες όµορων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων7 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 Ε.τ.Κ.
β) στις εδαφικές περιφέρειες όµορων δήµων ή κοινοτήτων ή δηµοτικών 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 Ε.τ.Κ. 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 Ε.τ.Κ. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες νησιών που γειτνιάζουν θεωρούνται
όµοροι για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου8.
Με τον Ν. 3852/109 που αναφέρεται στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης προβλέπονται:
Στο άρθρο 107 ο Νόµος αναφέρεται στις επιχειρήσεις των ∆ήµων όπου καθορίζεται
ότι οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον: α) µία κοινωφελή επιχείρηση, β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες
στους συνενούµενους δήµους και δ) µια δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του
Κ.∆.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούµενους δήµους.
6

Αντικ. της § 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/80 µε την § 1 του άρθρου 33 του Ν. 3274/04 «Οργάνωση και λειτουργία ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 195). Είχε τροποποιηθεί µε την § 7 του άρθρου 57 του Ν.
2218/94 και την § του άρθρου 8 του Ν. 2839/00 (ΦΕΚ Α΄ 196)
7

Ν. 2539/97 Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Α΄ 244) και γνωµοδότηση του νοµικού Συµβουλίου του Κράτους Νο 449/1999

8

Αντικ. της § 2 του άρθρου 2 του Ν. 10969/80 και προσθήκη της § 3 από την § 7 του άρθρου 8
του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α΄ 196)
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Ν. 3852/010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
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Επίσης οι δήµοι δεν επιτρέπεται πλέον να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
Ν.3852/10. Κατ΄, εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή τους σε περιφερειακή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία. Τέλος υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του
Κ.∆.Κ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 3852/10.
Στο άρθρο 108 ο Νόµος αναφέρεται στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθµού που συνενώνονται και καθορίζεται ότι οι νέοι δήµοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη
λειτουργίας τους, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων και
κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις τους, καθώς και στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις που έχουν υπογράψει, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις εργασίας ή έργου µέχρι τη λήξη τους. Επίσης οι ανώνυµες εταιρίες των συνενούµενων ΟΤΑ α΄ βαθµού, στις οποίες συµµετέχουν δύο (2) ή περισσότεροι
νέοι δήµοι, περιέρχονται αυτοδικαίως σε αυτούς κατά το ποσοστό συµµετοχής τους
στις ανωτέρω εταιρείες.
Στο άρθρο 109 ο Νόµος αναφέρεται στη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων και
καθορίζεται ότι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθµού, που συνενώνονται σε
ένα νέο δήµο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από
την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο σκοπός, η διοίκηση, το
κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο
στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται
στην Ε.τ.Κ., µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας. Κινητά και
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος
σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου
µέχρι τη λήξη τους. Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των υφιστάµενων επιχειρήσεων.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του
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διοικητικού συµβουλίου της. Ο χρόνος προϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη µε όλες τις
µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες
από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δηµοτικού συµβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισµός προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις
του αναγκαίου προσωπικού.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νοµικά πρόσωπα
του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας
που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται λαµβάνεται υπόψη µε
όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Το προσωπικό που µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του δήµου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης
ή παρεµφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήµου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου.
Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται ανάλογα και στη συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (άρθρο 109, παρ. 7).
Ουσιαστικά, επιβάλλεται υποχρεωτική συγχώνευση των ∆ΕΥΑ των συνενούµενων
ΟΤΑ σε µία, όπως προκύπτει άλλωστε από το άρθρο 107 κατά το οποίο κάθε ∆ήµος
µπορεί να έχει µόνο µία ∆ΕΥΑ.
Στο άρθρο 111 ο Νόµος αναφέρεται στην προσαρµογή των λοιπών επιχειρήσεων και
καθορίζεται ότι τυχόν υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης του άρθρου
277 του π.δ. 410/95 µπορούν είτε να συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ΕΥΑ είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν µε ειδικό σκοπό την τηλεθέρµανση, διεπόµενες από τις διατάξεις του ν.1069/80. Η προσαρµογή του καταστατικού τους γίνεται µε απόφαση του δη-
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µοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν.3852/10.
Παρατήρηση: Στο νόµο δεν αποσαφηνίζεται η διαδικασία συγχώνευσης των ∆ΕΥΑ.
Με βάση τη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες η συγχώνευση µπορεί να γίνει µε δύο
τρόπους :
α) Με σύσταση νέας εταιρείας, το κεφάλαιο της οποίας θα αποτελείται από το άθροισµα των καθαρών θέσεων των συγχωνευοµένων επιχειρήσεων και των τυχόν συµπληρωµατικών εισφορών. Οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις λύονται, χωρίς να ακολουθεί το
στάδιο της εκκαθάρισης.
β) Με απορρόφηση µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων από άλλη επιχείρηση, που συνεχίζει τη λειτουργία της. Και σε αυτή την περίπτωση η λύση των απορροφούµενων
επιχειρήσεων δεν ακολουθείται από εκκαθάριση10.
Οι απορροφούµενες επιχειρήσεις στην περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση
και οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις στην περίπτωση της σύστασης νέας εταιρείας λύονται χωρίς εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν ως νοµικά πρόσωπα. Όλα τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού των λυοµένων επιχειρήσεων µεταβιβάζονται στην
απορροφούσα ή στη συστηνόµενη από τη συγχώνευση νέα εταιρεία.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των υπό συγχώνευση ∆ΕΥΑ θα πρέπει να επιλέξουν από
τους δύο τρόπους συγχώνευσης, τον πλέον κατάλληλο, µε βάση το αντικείµενο των
εταιρειών και τις ευνοϊκότερες νοµικές, λογιστικές και φορολογικές επιπτώσεις.

10

Στη συγχώνευση µε απορρόφηση µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες (που καλούνται απορροφούµενες) διαλύονται, δεν ακολουθεί εκκαθάρισή τους, παύουν να υφίστανται ως νοµικά πρόσωπα και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται σε άλλη υφιστάµενη εταιρεία (που καλείται απορροφούσα).
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3.1.

Έλεγχοι Ελεγκτικού Συνέδριου

Με τις νέες ρυθµίσεις του Ν. 3852/10 αλλάζει ριζικά το πλαίσιο των ελέγχων στους οποίους υπόκεινται πλέον οι ∆ΕΥΑ.
 Με το άρθρο 275 του νόµου εισάγεται για πρώτη φορά ο προληπτικός έλεγχος των
δαπανών στα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, άρα και στις ∆ΕΥΑ από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου
16911 του Κ.∆.Κ.
 Με το άρθρο 276 θεσµοθετείται ο κατασταλτικός έλεγχος στους λογαριασµούς
των νοµικών προσώπων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει
και τις ∆ΕΥΑ και συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.
 Επίσης µε το άρθρο 277, εισάγεται για πρώτη φορά, έλεγχος στην είσπραξη των
εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος αφορά τα νοµίµως βεβαιωθέντα χρέη,
οφειλές και πρόστιµα σε βάρος τρίτων. Στην περίπτωση των ∆ΕΥΑ, αναφέρεται
στα διάφορα τέλη, δαπάνες κ.α. που υποχρεούνται να καταβάλουν οι καταναλωτές.
 Τέλος θεσµοθετείται προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
των προγραµµατικών συµβάσεων (προσυµβατικός έλεγχος). Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σε δύο επίπεδα: το πρώτο αφορά όλες τις συµβάσεις πάνω από 100.000 και
µέχρι 500.000 €, χωρίς ΦΠΑ και διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών και το δεύτερο
τις συµβάσεις πάνω από 500.000 €, χωρίς ΦΠΑ και διενεργείται από το καθ' ύλην
αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι έλεγχοι αυτοί προστίθενται στους ελέγχους νοµιµότητας που διενεργούσε ο Γενικός
Γραµµατέας της Περιφέρειας, µε βάση το άρθρο 20 του ν. 1069/80. Οι έλεγχοι αυτοί θα
διενεργούνται πλέον από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ και µεταβατικά
από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

11 Στο συγκεκριµένο άρθρο περιγράφεται το αντικείµενο του προληπτικού ελέγχου (παρ. 1), καταγράφονται οι δαπάνες που εξαιρούνται (παρ. 2) και ορίζονται τα αρµόδια όργανα διενέργειας του
ελέγχου, οι Υπηρεσίες Επιτρόπου (παρ. 3).
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Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο των εντελλοµένων δαπανών των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ (κοινωφελών επιχειρήσεων, ∆ΕΥΑ, µονοµετοχικών
ανωνύµων εταιρειών) διευκρινίστηκε ότι θα διενεργείται µε βάση το λογιστικό που τα
διέπει (πρβλ πρακτικά Ολοµέλειας 28ης Γεν. Συν./2.7.97, Θέµα Α').
Σε σχέση µε τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασµών, οι ∆ΕΥΑ πρέπει να στέλνουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντίγραφο του ισολογισµού τους, τις σχετικές εκθέσεις
και πράξεις των αρµοδίων οργάνων τους, την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και κάθε άλλο, σχετικό µε τον έλεγχο, στοιχείο που καθορίζεται µε απόφαση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με βάση το πρακτικό της 2ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της 19 Ιανουαρίου 2011 καθορίστηκε ότι ο προληπτικός, κατασταλτικός και
προσυµβατικός έλεγχος στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ
θα ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης και γενικά µετατροπών που προβλέπονται στο Ν. 3852/10 και θα αφορά τα νοµικά πρόσωπα που θα προκύψουν από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του νόµου και τα οποία θα συσταθούν µέχρι 28/2/2011.
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4. Κατηγορίες νέων ∆ήµων σε θέµατα ύδρευσης - αποχέτευσης
4.1.

∆ήµοι µε περισσότερες από µια ∆ΕΥΑ και χωρίς υπηρεσίες ύδρευ-

σης σε κάποιον από τους συγχωνευόµενους δήµους
Στην περίπτωση αυτή ο νέος ∆ήµος πρέπει να προχωρήσει σε συγχώνευση12 των υφισταµένων ∆ΕΥΑ, εφαρµόζοντας τις παρακάτω διατάξεις:
1) Το άρθρο 108 και τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 109 του Ν. 3852/10.
2) Όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. (Α.Π. 4569/27-01-2011),
περί συγχωνεύσεων και προσωπικού Ν.Π.∆.∆. και επιχειρήσεων των δήµων.
Οι συγχωνευόµενες ∆ΕΥΑ λύονται χωρίς εκκαθάριση και είτε συστήνεται νέα δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης είτε η µεγαλύτερη ∆ΕΥΑ απορροφά την/τις
µικρότερη/ρες (βλέπε προηγούµενο κεφάλαιο).
Η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί µέσα σε ένα δίµηνο, δηλαδή µέχρι την
28/02/2011, ενώ θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες της συγχώνευσης. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του νέου ∆ήµου θα πρέπει να πάρει τις παρακάτω αποφάσεις και να υλοποιηθούν οι ανάλογες ενέργειες:
1) Να εκπονηθεί εισηγητική έκθεση για την συγχώνευση, στην οποία θα αναφέρονται
βασικά τεχνικοοικονοµικά στοιχεία των συγχωνευόµενων ∆ΕΥΑ, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
2) Να ορισθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
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-

Η επωνυµία της νέας ∆ΕΥΑ

-

Η έδρα

-

Οι σκοποί

-

Η διοίκηση

-

Το κεφάλαιο (στο ν. 1069/80 αναφέρεται ως περιουσία)

-

Οι πόροι

Με βάση το άρθρο 107 του ν. 3852/10, οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον µία ∆ΕΥΑ
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-

Η διάρκεια και γενικά κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου
νοµιµότητας.
3) Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία
των διοικήσεων των υφιστάµενων ∆ΕΥΑ.
4) Τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) των υφισταµένων ∆ΕΥΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 109 του Ν. 3852/10, περιέρχονται αυτοδίκαια στη νέα ∆ΕΥΑ
ή στην ∆ΕΥΑ που απορροφά τις υπόλοιπες, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός
διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων.
5) Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των συγχωνευόµενων ∆ΕΥΑ µεταφέρεται στη νέα/απορροφούσα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπικού λαµβάνεται υπόψη για την µισθολογική του ένταξη και τη ασφαλιστική του κάλυψη.
6) Όσον αφορά τις συµβάσεις µίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, αυτές συνεχίζονται αυτοδίκαια µέχρι τη λήξη τους.
7) Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της νέας/απορροφούσας ∆ΕΥΑ, η οποία
λαµβάνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισµός προσωπικού, στον οποίο
εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.
8) Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µπορεί να µεταφερθεί τυχόν
πλεονάζον προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των ανωτέρω επιχειρήσεων σε
νοµικά πρόσωπα του δήµου µε την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπικού που µεταφέρεται, λαµβάνεται υπόψη µε όλες τις µισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
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9) Το προσωπικό που µεταφέρεται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται
από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Το µεταφερόµενο προσωπικό σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ∆ήµου κατατάσσεται
σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του οικείου διοικητικού συµβουλίου.
10) Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι οι συγχωνευθείσες ∆ΕΥΑ, συνεχίζονται αυτοδίκαια από τη νέα/απορροφούσα ∆ΕΥΑ, χωρίς να απαιτείται ειδική
διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
4.2.

∆ήµοι µε µια ∆ΕΥΑ και υπηρεσίες ύδρευσης

Στο άρθρο 3 του Ν. 1069/1980 περί διεύρυνσης αντικειµένου και επέκτασης περιοχής
αρµοδιότητας και συγκεκριµένα στην παρ. 2 αναφέρεται ότι: «Η περιοχή αρµοδιότητας
συνιστώµενης επιχείρησης δήµου ή κοινότητας µπορεί να επεκτείνεται: α) στις εδαφικές
περιφέρειες όµορων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων του Ν. 2539/97 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 Ε.τ.Κ., 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 Ε.τ.Κ. 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 Ε.τ.Κ.».
Συνεπώς όταν στην περιοχή ενός νέου ∆ήµου λειτουργούσε µία ∆ΕΥΑ, συνήθως στον
µεγαλύτερο σε πληθυσµό δήµο και υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στους υπόλοιπους δήµους και κοινότητες που συνενώνονται, τότε το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει
τη δυνατότητα να επεκτείνει τα όρια ευθύνης της υπάρχουσας ∆ΕΥΑ, την περιοχή δηλαδή όπου παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και να ενσωµατώσει τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στην
επιχείρηση. ∆εν έχουµε δηλαδή δηµιουργία νέας επιχείρησης, αλλά επέκταση της υ-
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πάρχουσας χωρίς να δηµιουργούνται σηµαντικά νοµικά, διοικητικά και φορολογικά
προβλήµατα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
1) Το άρθρο 107 του Ν. 3852/10
2) Τα άρθρα 2, 7 και 9 του Ν. 1069/80
3) Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
Πρώτα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του νέου ∆ήµου και στη συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της υπάρχουσας ∆ΕΥΑ, θα πρέπει να πάρουν τις παρακάτω αποφάσεις και να
υλοποιήσουν τις ανάλογες ενέργειες:
1. Να ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για επέκταση της περιοχής αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑ, η οποία εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και δηµοσιεύεται στην Ε.τ.Κ. Είναι σκόπιµο να έχει εκπονηθεί εισηγητική έκθεση για την επέκταση και να έχουν επισηµανθεί τα διαχειριστικά και οικονοµικά προβλήµατα, που αντιµετώπιζαν οι υπηρεσίες ύδρευσης –
αποχέτευσης των πρώην ΟΤΑ.
2. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/10, εφόσον δεν γίνεται συγχώνευση
∆ΕΥΑ, δεν ισχύει η καταληκτική ηµεροµηνία - 28/02/2011 - και η επέκταση της
υπάρχουσας ∆ΕΥΑ θα γίνει σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος, σύµφωνα µε την
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. Μόλις οι υπηρεσίες του νέου ∆ήµου ολοκληρώσουν την απογραφή έναρξης (καταληκτική ηµεροµηνία η 28/02/2011), θα είναι δυνατό να παραδοθεί στην ∆ΕΥΑ το
τµήµα της απογραφής που αφορά τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης (ακίνητα
και κινητά περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις κ.λπ.).
4. Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1069/8013, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ΕΥΑ, µέσα έξι µήνες από τη δηµοσίευση της προηγούµενης απόφασης, πρέπει να
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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 ισχύ-
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πραγµατοποιήσει απογραφή έναρξης και να συντάξει τον αντίστοιχο ισολογισµό
της επιχείρησης.
5. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1069/80 η επιχείρηση
αναλαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πρώην υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης. Από τον συνδυασµό των επόµενων διατάξεων (άρθρο 9 Ν.
1069/80 και άρθρα 1192 εδ. 2 και 1198 του Αστικού Κώδικα) προκύπτει ότι οι υποδοµές ύδρευσης - αποχέτευσης µεταβιβάζονται από τους ΟΤΑ στην ∆ΕΥΑ µε την
εξής διάκριση: α) τα κινητά αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση «άµα τη
συστάσει της επιχείρησης», β) τα ακίνητα από την άποψη του ενοχικού δικαίου
(π.χ. χρήση, κάρπωση) αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση «άµα τη συστάσει της επιχείρησης», ενώ από την άποψη του εµπράγµατου δικαίου µε τη µεταγραφή της έκθεσης απογραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο (βλέπε και γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 67/86).
6. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. των ΟΤΑ που απασχολούνταν στις υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης, µεταφέρεται στη ∆ΕΥΑ14 και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της. Προς επίρρωση
των παραπάνω, η αριθ. 976/86 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφέρει ότι: «το προσωπικό αυτό από της συστάσεως της ∆ΕΥΑ καθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καµιά άλλη
διατύπωση προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων, οι δε τυχόν εκδιδόµενες µεταγενέστερα διοικητικές πράξεις οι οποίες αφορούν την µετάταξη αυτού του προσωπικού
έχουν αµιγώς διαπιστωτικό χαρακτήρα».
7. Το µόνιµο προσωπικό των ΟΤΑ που απασχολούνταν στις υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης, είναι δυνατό να µεταταχθεί στην ∆ΕΥΑ στις ίδιες θέσεις, µε βάση τα
σχετικά άρθρα του ν. 1069/8015.

ει σήµερον, προβλεποµένης περιλήψεως, θεωρηµένον υπό του Περιφερειακού ∆ιευθυντού µεταγράφεται ατελώς εις τα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµοδίου Υποθηκοφυλακείου».
14

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1069/80 ορίζεται ότι: «…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 ήν σχέσιν υπηρετεί και καταλαµβάνει αντιστοίχους θέσεις εκ των προβλεφθησοµένων υπό του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου…»
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Άρθρο 7 παρ. 5. «Τακτικόν διαβαθµισµένον προσωπικόν ∆ήµων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων υπηρετούν εις υπηρεσίας υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δύναται τη αιτήσει του και µετ' α-
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8. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης έχει υποχρέωση να καταρτίσει εσωτερικό κανονισµό προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου
προσωπικού.
4.3.

∆ήµοι µε δύο η περισσότερες ∆ΕΥΑ και υπηρεσίες ύδρευσης

Όταν σε ένα νέο ∆ήµο λειτουργούσαν δύο ή περισσότερες ∆ΕΥΑ, συνήθως στους µεγαλύτερους σε πληθυσµό δήµους που συνενώθηκαν και ταυτόχρονα στους µικρότερους
δήµους ή κοινότητες λειτουργούσαν υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης τότε εφαρµόζονται συνδυασµένα οι διαδικασίες που αναλύθηκαν στις δύο προηγούµενες ενότητες.
Έχουµε δηλαδή: α) συγχώνευση ∆ΕΥΑ µε ∆ΕΥΑ και β) διεύρυνση διοικητικών ορίων
της νέας/απορροφούσας ∆ΕΥΑ στα όρια του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου.
Με βάση τις σχετικές ρυθµίσεις του ν. 3852/10 µέσα σε ένα δίµηνο – 28/02/2011 – θα
πρέπει να συγχωνευτούν οι υπάρχουσες ∆ΕΥΑ και στη συνέχεια να επεκταθεί η περιοχής ευθύνης της σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
νέου ∆ήµου.
4.4.

∆ήµοι µόνο µε υπηρεσίες ύδρευσης

Όταν δεν υφίσταται ∆ΕΥΑ, ο ∆ήµος αναλαµβάνει σε πρώτη φάση όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τους τοµείς ύδρευσης και αποχέτευσης.

πόφασιν 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.
Άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 2130/93 «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 ∆ΕΥΑ, 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 ∆ΕΥΑ»
Άρθρο 27 παρ. 9 του Ν. 3013/02 «Το τακτικό διαβαθµισµένο προσωπικό δήµων και κοινοτήτων ή
άλλων φορέων που είχε αποσπαστεί σε ∆ΕΥΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7
του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α'), όπως ισχύουν, µπορεί µε αίτησή του και µετά απόφαση του οικείου
υπηρεσιακού συµβουλίου να µετατάσσεται στις ∆ΕΥΑ, 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 ΟΤΑ.»
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Αν ο νέος ∆ήµος έχει πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους (άρθρο 13 του Ν.
1069/80) τότε µπορεί να συστήσει µία ∆ΕΥΑ σύµφωνα:
•

µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και ειδικότερα µε το άρθρο 1 που αναφέρεται στο
αντικείµενο - φορείς - αρµοδιότητες των ∆ΕΥΑ.

•

µε το άρθρο 107 του Ν. 3852/10.

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 1069/80, αναφέρεται ότι: «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 επίσηµους πίνακας
αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσµού, οι οποίοι έχουν δηµοσιευθή
εις την Ε.τ.Κ., η 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 η 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».
Συνεπώς η σύσταση ∆ΕΥΑ θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από τους συγκεκριµένους
∆ήµους, δεδοµένου ότι εξασφαλίζεται χρηµατοδότηση των έργων τους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
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5. Επιχειρησιακός σχεδιασµός ∆ΕΥΑ
Ανάλυση ενεργειών ∆ΕΥΑ
Στην συνέχεια πρόκειται να αναλυθούν, βήµα προς βήµα, οι ενέργειες των ∆ΕΥΑ,
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Ν. 3852/10.
1η Ενέργεια: Συλλογή γενικών στοιχείων
1. Συλλογή στατιστικών στοιχείων των ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο νέο ∆ήµο π.χ. δηµογραφικά στοιχεία για τη σύνθεση του πληθυσµού, έκταση δήµων και κοινοτήτων,
υδρόµετρα σε κάθε δηµοτική / τοπική κοινότητα (εάν και εφόσον υπάρχουν) κ.α.
2. Καταγραφή των εργαζοµένων που απασχολούνται στον τοµέα της ύδρευσης - αποχέτευσης στους ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο νέο ∆ήµο.
3. Συλλογή των αποφάσεων των ∆ηµοτικών / Κοινοτικών Συµβουλίων που αφορούν
στην τιµολογιακή πολιτική που εφαρµοζότανε µέχρι την 31/12/2010.
4. Συλλογή των απολογισµών των τριών τελευταίων ετών των υπηρεσιών ύδρευσης
αποχέτευσης (κωδ. 25), ώστε να είναι γνωστές οι σχετικές δαπάνες των ΟΤΑ (λειτουργικό κόστος, συντηρήσεις επενδύσεις.)
Τα δύο παραπάνω στοιχεία θα αποτελέσουν βασικό υλικό για τον επόµενο προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑ, αφού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα.
5. Καταγραφή των δικτύων και ειδικότερα: γεωτρήσεις, πηγές, υδραγωγεία, αντλιοστάσια ύδρευσης - αποχέτευσης, δεξαµενές, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης,
µηχανολογικός εξοπλισµός, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.).
Η καταγραφή αυτή αναλύεται ως εξής:
5.1. Υποδοµές δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, κτιριακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων:
-

Μήκος δικτύου ύδρευσης ανά χρήση (εσωτερικό - εξωτερικό - υδραγωγείο), υλικό,
διατοµή, έτη κατασκευής.

-

Μήκος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανά χρήση, (εσωτερικό - εξωτερικό), υλικό, διατοµή, έτη κατασκευής.
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-

Είδος χρησιµοποιούµενων αντλιών - κινητήρων.

-

Μήκος δικτύων αποχέτευσης όµβριων ανά υλικό, διατοµή, έτη κατασκευής.

-

Μορφή, χρήση, ωφέλιµες επιφάνειες, έτη κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.

-

Μορφή, έκταση, τρόπος λειτουργίας, σύστηµα τηλεελέγχου - τηλεχειρισµού.

-

Είδος, αριθµός επί µέρους µονάδων σε υπάρχουσες Ε.Ε.Λ.

5.2. Εξοπλισµός οχηµάτων, µηχανηµάτων, εξειδικευµένες υδραυλικές εργασίες:
-

Είδος, δυναµικότητα, χρήση, περιγραφή, έτος απόκτησης κάθε οχήµατος.

-

Είδος, δυναµικότητα, χρήση, περιγραφή, έτος απόκτησης κάθε µηχανήµατος.

-

Είδος, χρήση, περιγραφή, τρόπος λειτουργίας κάθε εξειδικευµένης υδραυλικής συσκευής που τυχόν υπάρχει.

5.3. Ετοιµότητα αντιµετώπισης της καθηµερινότητας και του βραχυπρόθεσµου
σχεδιασµού αναγκαίων έργων, στο πλαίσιο επενδυτικών προγραµµάτων:
-

Αριθµός διαθέσιµων συνεργείων, ειδικότητες, τµήµατα για την αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων.

-

Κατάλογος ώριµων και εγκεκριµένων µελετών έργων µε τίτλο, προϋπολογισµό, συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειµένου, σκοπό και στόχο κατασκευής.

-

Μη ώριµα, την ώρα των συνενώσεων, έργα µε τίτλο, προϋπολογισµό, συνοπτική
περιγραφή φυσικού αντικειµένου, σκοπό και στόχο κατασκευής, στάδιο ωρίµανσης,
(σύνταξη αρχικού φακέλου, προκαταρκτική – προµελέτη - οριστική µελέτη, τεύχη
δηµοπράτησης).

5.4. ∆εδοµένα λειτουργίας για ύδρευση - αποχέτευση, Ε.Ε.Λ.:
-

Αριθµός εξυπηρετούµενων ατόµων.

-

Είδος υδροληψιών, θέση, δυναµικότητα, αντλούµενη παροχή, ώρες λειτουργίας.

-

Αριθµός δεξαµενών, θέση, είδος, σχήµα, όγκος, έτος κατασκευής.

-

Αριθµός αντλιοστασίων ύδρευσης, θέση, δυναµικότητα, εγκατεστηµένος Η/Μ εξοπλισµός.

-

Αριθµός βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης σε ετήσια βάση.
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-

Αριθµός βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων σε ετήσια βάση

-

∆εδοµένα εισόδου – εξόδου λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. σε BOD, COD, κ.λπ.

-

Είδος, αριθµός των αναλύσεων του νερού (αποτελέσµατα).

-

Αριθµός, είδος, κόστος επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων / έτος.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτυπώνονται σε πίνακες, όπου πέρα από τα τεχνικά
στοιχεία θα υπάρχει και η αποτίµηση (επισυνάπτονται στο παράρτηµα). Ενδεχόµενα
και µε µεγάλη πιθανότητα, η πρώτη ενέργεια που περιλαµβάνει την αρχική καταγραφή
να µην παραδοθεί πλήρης ή και να µην υπάρξει. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των
θεµάτων ύδρευσης - αποχέτευσης στους οικισµούς και τις δηµοτικές / τοπικές κοινότητες δεν µπορεί παρά να στηρίζεται στην ολοκληρωµένη αποτύπωση της αρχικής κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη για την συµπλήρωση των στοιχείων και των
πινάκων που ζητήθηκαν και δεν συµπληρώθηκαν, περιέρχεται στην ∆ΕΥΑ.
2η Ενέργεια: Εξεύρεση στοιχείων από ∆ΕΥΑ
Κάθε τµήµα µε ευθύνη του προϊσταµένου του πρέπει να αναλάβει την εξεύρεση / καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται. Ενδεικτικά:
•

Αναγκαία ποσότητα παροχής νερού ανά δηµοτική / τοπική κοινότητα

•

Αναγκαίες ποσότητες νερού για αποθήκευση ανά δηµοτική / τοπική κοινότητα

•

Αναγκαίες τιµές ισχύος για την λειτουργία των αντλιοστασίων

•

Αναγκαίες διατοµές αγωγών µεταφοράς νερού, τουλάχιστον του εξωτερικού υδραγωγείου και των κυρίων αρχικών µεταφορικών αγωγών.

•

Αναγκαίες διατοµές αποχέτευσης, τουλάχιστον για τους Κ.Α.Α.

Θα καταγραφούν επίσης:
1. Οι υποδοµές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, Η/Μ εξοπλισµού:
-

Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, όπου θα προσδιορίζονται επιλεγµένες αναγκαίες αλλαγές συγκεκριµένων καταθλιπτικών ή κύριων µεταφορικών αγωγών µεταφοράς
νερού, (αδυναµίες προερχόµενες κυρίως από τις υπάρχουσες διατοµές) έως την
πλήρη αντικατάστασή του λόγω παλαιότητας και διαρροών.
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-

Τα δίκτυα αποχέτευσης όπου θα προσδιορίζονται συγκεκριµένες επεµβάσεις σε υπάρχοντες αγωγούς, (λόγω µικρών διατοµών, τυχαίων περιστατικών κ.λπ.), έως την
κατασκευή νέου πλήρους χωριστικού δικτύου λόγω ύπαρξης παντορροϊκού.

-

Τον Η/Μ εξοπλισµό από την επιλεκτική αλλαγή συγκεκριµένων αντλιοστασίων έως
την πλήρη ανανέωση του µε νέο σύγχρονο, λόγω παλαιότητας και ενεργοβόρου λειτουργίας.

-

Τον τηλεέλεγχο – τηλεχειρισµό από την ανάγκη επέκτασης του υπάρχοντος συστήµατος στο σύνολο του εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου έως την κατασκευή
νέου, σε περίπτωση µη ύπαρξης.

2. Οχήµατα, µηχανήµατα, εξοπλισµοί όπου θα επισηµανθούν:
-

Ανάγκες απόσυρσης συγκεκριµένων οχηµάτων - µηχανηµάτων, λόγω παλαιότητας,
ή και αγορά νέων, που θα υποστηρίζουν τις νέες αυξηµένες απαιτήσεις.

-

Εξειδικευµένες υδραυλικές συσκευές, από συντήρηση / αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων έως την αγορά νέων.

3. Ο βαθµός ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων, αλλά
και τα στάδια ωρίµανσης των έργων, όπου οι επισηµάνσεις θα αφορούν:
-

Την πιθανή ανάγκη ενίσχυσης των ήδη υπαρχόντων συνεργείων συντήρησης των
δικτύων µε συγκεκριµένο αριθµό ατόµων / ειδικοτήτων ή και τη δηµιουργία νέων.
Πρέπει επίσης να εξετασθεί η περίπτωση συνολικής δηµοπράτησης των συντηρήσεων και αποκαταστάσεων που θα προκύπτουν στις δηµοτικές / τοπικές κοινότητες.
Η ενέργεια αυτή θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την επίλυση προβληµάτων µε µικρότερο κόστος.

-

Την ανάγκη ολοκλήρωσης τυχόν υπαρχουσών µελετών έως το στάδιο πριν την σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης ή και την εκπόνηση νέων, εφόσον απουσιάζουν οι
προκαταρκτικές µελέτες.

4. ∆εδοµένα λειτουργίας σε ύδρευση, αποχέτευση, Ε.Ε.Λ., όπου θα επισηµανθούν:
-

Οι υδροληψίες, οι δεξαµενές, τα αντλιοστάσια µε αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εφόσον οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν, την άµεση ανάγκη ενίσχυσης τους µε νέες, ώστε να εξασφαλισθεί ο ζητούµενος βαθµός εξυπηρέ-
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τησης. Πιθανότατα θα απαιτηθεί και νέος εξοπλισµός (π.χ. παροχόµετρα γεωτρήσεων, πιεζόµετρα), τον οποίο η ∆ΕΥΑ πρέπει να προµηθευτεί.
-

Ο αριθµός και το είδος των αναλύσεων του νερού προκειµένου να εφαρµοσθεί η
πολιτική ποιότητας νερού που έχει υιοθετήσει η ∆ΕΥΑ : θα πραγµατοποιηθούν
δειγµατοληψίες και αναλύσεις των παραµέτρων της δοκιµαστικής (έως 16 παράµετροι) και της ελεγκτικής παρακολούθησης (πάνω από 50 παράµετροι), όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 (Οδηγία 98/83/ΕΕ) για το
πόσιµο νερό του παραρτήµατος Ι, µέρος Α (µικροβιολογικές παράµετροι: Ε. coli,
εντερόκοκκοι, ολικά κολοβακτήρια, ολική µεσόφιλη χλωρίδα σε 220C & 360 C
κ.λπ.), µέρος Β (χηµικές παράµετροι: ακρυλαµίδιο, αρσενικό, κάδµιο, χρώµιο, νικέλιο, παρασιτοκτόνα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ.) και µέρος Γ
(ενδεικτικές παράµετροι και ραδιενέργεια: αµµώνιο, χρώµα, σίδηρος, χλωριούχα,
θολότητα, τρίτιο, ολική ενδεικτική δόση κ.λπ.). Αποτέλεσµα της αποδοχής ή όχι της
υπάρχουσας κατάστασης για συγκεκριµένες γεωτρήσεις θα είναι η ανάγκη κατασκευής έργων επεξεργασίας νερού, ή και η κατάργηση υδροληψιών.
3η Ενέργεια: Σύνταξη τεχνικής έκθεσης αναγκαίων ενεργειών

Έχοντας υπόψη τις προηγούµενες ενέργειες οι ∆ΕΥΑ πρέπει να προβούν σε σύνταξη
τεχνικής έκθεσης που θα περιλαµβάνει το σύνολο των αναγκαίων ενεργειών για:
α) τα θέµατα καθηµερινότητας
β) την εξυγίανση των υποδοµών µε βάση τις ανάγκες κάθε κοινότητας αλλά και τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης.
Κάθε ∆ΕΥΑ πρέπει να µελετήσει τους τρόπους υλοποίησης των απαιτούµενων δράσεων. Θα καθορισθεί ο τρόπος αντιµετώπισης τους, µέσω διαµόρφωσης στρατηγικής από
το ∆.Σ. της επιχείρησης και θα αποφασισθεί ο τρόπος επίλυσης τους µε τη συνδροµή
των στελεχών της ∆ΕΥΑ. Στις δράσεις αυτές πιθανόν να απαιτηθεί συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδεχόµενα τέτοιες δράσεις θα µπορούσαν να αφορούν:
-

Την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων – κατασκευή νέων υδροµαστεύσεων.

-

Την κατασκευή νέων αντλιοστασίων και δεξαµενών ύδρευσης.

-

Την κατασκευή νέων δικτύων υδροδότησης εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου.
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-

Την αναβάθµιση Η/Μ εξοπλισµού υπαρχόντων αντλιοστασίων.

-

Την αναβάθµιση και κατασκευή συστηµάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισµού.

-

Την σύνταξη νέων µελετών για ωρίµανση συγκεκριµένων έργων.

-

Την κατασκευή µονάδων επεξεργασίας νερού.

-

Την σύνταξη µελετών διαχείρισης υδατικών πόρων.

-

Την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων

Όλα τα παραπάνω, µε πλήρη ανάλυση, πρέπει να περιλαµβάνονται στην τεχνική έκθεση, που θα προσδιορίζει τις υπηρεσιακές προτεραιότητες, ώστε στη συνέχεια το ∆.Σ.
της επιχείρησης να καθορίσει τις στρατηγικές προτεραιότητες.
4η Ενέργεια: Επιχειρησιακό πρόγραµµα
Κάθε ∆ΕΥΑ πρέπει να ξεκινήσει την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράµµατος δράσης που θα αναφέρεται στα στάδια είτε της συγχώνευσης ∆ΕΥΑ µε ∆ΕΥΑ (εφόσον
έχουµε επιχειρήσεις), είτε της διεύρυνσης των ορίων και θα περιλαµβάνει:
Α΄ φάση:
1. Γενικά στοιχεία για τη νέα περιοχή ευθύνης της ∆ΕΥΑ
2. Υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση της/των ∆ΕΥΑ ή και των ΟΤΑ που συνενώνονται
3. Οικονοµική ανάλυση της συγχώνευσης / διεύρυνσης των διοικητικών ορίων
4. Swot ανάλυση
5. Προσδιορισµό οράµατος - στόχων
6. Οργανόγραµµα και κανονισµό προσωπικού
7. Περιγραφή έργων προς εκτέλεση
8. Επιπτώσεις από την συνένωση στην απασχόληση
9. ∆είκτης επιβάρυνσης καταναλωτών
10. Συνολική αξιολόγηση, ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις
11. Συµπεράσµατα
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Στη συνέχεια οι ∆ΕΥΑ θα πρέπει άµεσα να προχωρήσουν στην Β΄ φάση:
1. Καταγραφή και αποτίµηση νέων έργων σε ύδρευση - αποχέτευση, Ε.Ε.Λ.
2. Σύνταξη µελέτης τιµολόγησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νοµικό και
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις ∆ΕΥΑ (άρθρα 25 και 26 Ν. 1069/80, Οδηγία - πλαίσιο 2000/60/ΕΕ, Ν. 3199/03, Π.∆. 51/07).
3. Σύνταξη νέων κανονισµών διαχείρισης και λειτουργίας, ύδρευσης, αποχέτευσης,
προµηθειών, άρδευσης κ.λπ. (βλέπε παρακάτω).
4. Υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης για υποδοµές (ΕΣΠΑ, Π.Ε.Π., Περιβάλλον)
5. Προγραµµατικές συµβάσεις
6. Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
5η Ενέργεια: Σύνταξη οργανογράµµατος και λοιπών κανονισµών
Κάθε ∆ΕΥΑ πρέπει να ξεκινήσει τη σύνταξη νέου οργανογράµµατος, αφού ληφθούν
υπόψη τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και να προχωρήσει σε πλήρη αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών της, βασιζόµενη τόσο στην ανάλυση που έχει προηγηθεί, όσο και στις
σύγχρονες αρχές διοίκησης και ειδικότερα στις αρχές που προσδιορίζονται από τη
διοίκηση ολικής ποιότητας και τη διοίκηση µέσω στόχων.
Το νέο οργανόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε τη σύνταξη οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και στη συνέχεια θα καταρτιστούν:
1.

Νέος κανονισµός λειτουργίας και διαχείρισης

2.

Νέος κανονισµός προµηθειών

3.

Νέος κανονισµός ύδρευσης

4.

Νέος κανονισµός αποχέτευσης

καθώς και κάθε άλλος κανονισµός, για οποιαδήποτε νέο αντικείµενο δραστηριότητας
έχει περιέλθει σε αυτή.
6η Ενέργεια: Μελέτη τιµολογιακής πολιτικής µε πλήρη ανάκτηση του οικονοµικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων (Ν. 1069/80, Ν. 3199/03, Π.∆. 51/07
οδηγία - πλαίσιο 2000/60/ΕΕ,)
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Η τιµολόγηση του νερού πρέπει να ενεργεί ως κίνητρο για τη µακροπρόθεσµη βιώσιµη
χρήση των υδατικών πόρων και προς το σκοπό αυτό κινείται η οδηγία - πλαίσιο
2000/60/ΕΚ, η οποία απαιτεί από τα κράτη - µέλη να αναπτύξουν πολιτικές τιµολόγησης του νερού µε τη συµβολή όλων των χρηστών. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης αποτελούσε και αποτελεί πάντοτε θέµα συζητήσεων και αναζητήσεων, µε άµεσο αποτέλεσµα τη διαµόρφωση τάσεων και πολιτικών που πρέπει να υιοθετήσει κάθε
φορέας διαχείρισης νερού. Η τιµολόγηση στις ∆ΕΥΑ αποτελεί σηµείο αναφοράς, γιατί
η σχέση τιµής νερού µε κόστος πρέπει ουσιαστικά να ισοσκελίζεται και να καλύπτει
υποχρεωτικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Η ρύπανση, η σπάταλη και ανεξέλεγκτη
εκµετάλλευση νερού, αποτελούν απειλή για ολόκληρο τον κόσµο. Η άνιση κατανοµή
νερού στον πλανήτη δηµιουργεί σε ορισµένες περιοχές ένα «φαινόµενο δίψας», µε άµεσο αποτέλεσµα να προκαλείται το λεγόµενο «υδρολογικό στρες».
Βασικό στοιχείο που οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη οι ∆ΕΥΑ είναι να εκτιµούν το
βαθµό στον οποίο το συνολικό κόστος των υπηρεσιών νερού ανακτάται, ώστε στη συνέχεια να εφαρµόζονται οι κατάλληλες πολιτικές τιµολόγησης για την πλήρη ανάκτηση
του κόστους των σχετικών υπηρεσιών.
Ο προσδιορισµός του κόστους θα πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
και για αυτό θα πρέπει να υπάρχει σαφής γνώση της πολυπλοκότητας του υπολογισµού
του. Σε κάθε περίπτωση για να υπάρχει πλήρης ανάκτηση του κόστους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τόσο το οικονοµικό όσο και το κόστος φυσικών πόρων, καθώς επίσης
και το περιβαλλοντικό κόστος.
Για τον λόγο αυτό κάθε ∆ΕΥΑ πρέπει να συντάξει και να ολοκληρώσει µελέτη τιµολογιακής πολιτικής, όπου θα λαµβάνονται υπόψη τόσο το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις
επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης (άρθρα 25 και 26 Ν. 1069/80), όσο και η πλήρης
ανάκτηση του οικονοµικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων (οδηγία - πλαίσιο
2000/60/ΕΕ, Νόµος 3199/03, Π.∆. 51/07). Βάσει των ανωτέρω θα καταρτιστεί ο προϋπολογισµός της επιχείρησης αµέσως µετά την ενσωµάτωση των νέων ∆ΕΥΑ ή την διεύρυνση των διοικητικών ορίων.
7η Ενέργεια: Καθορισµός προτεραιοτήτων
Έχοντας οριστικοποιήσει όλες τις παραπάνω ενέργειες, το ∆.Σ. κάθε ∆ΕΥΑ θα πρέπει
µέσω αποφάσεων να καθορίσει συγκεκριµένα τις προτεραιότητες που θα τεθούν. Στις
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αποφάσεις αυτές πρέπει να ορίζεται τόσο ο τρόπος δράσης, όσο και ο τρόπος υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποφασισθεί και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης
στις δηµοτικές / τοπικές κοινότητες:
1) Θα πρέπει να αποφασισθεί ο τρόπος αντιµετώπισης της καθηµερινότητας, των συντηρήσεων, των αποκαταστάσεων και των επεκτάσεων νέων έργων. Με την ενέργεια αυτή θα επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, όπου θα προσφέρονται άριστες
υπηρεσίες στους κατοίκους.
2) Θα πρέπει να αποφασισθεί (µετά από µελέτη) η πιθανή ύπαρξη υποκαταστηµάτων
της ∆ΕΥΑ σε σηµεία εκτός της έδρας της επιχείρησης. Η εν λόγω ενέργεια είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος (θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κτίρια που στεγάζονται δηµοτικά καταστήµατα) και απαιτείται νέος εξοπλισµός επικοινωνιών µε την έδρα της επιχείρησης. Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να επιλυθεί είναι ο τρόπος είσπραξης λογαριασµών (π.χ. µέσω τραπεζών, µέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ κ.λπ.) καθώς και ο τρόπος µεταφοράς των χρηµάτων είτε στο ταµείο
της επιχείρησης είτε στην τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται.
3) Θα πρέπει να αναβαθµιστεί ο τρόπος λειτουργίας του τµήµατος καταναλωτών για
την καταγραφή των ενδείξεων, την έκδοση και διανοµή των λογαριασµών, τη διακοπή της υδροδότησης, την εξυπηρέτηση των κατοίκων για απλές ηµερήσιες συναλλαγές. Στο σηµείο αυτό προτείνεται η ψηφιοποίηση των καρτελών των δηµοτών
και των υδρόµετρων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης λογαριασµών νερού.
8η Ενέργεια: Ολοκλήρωση απογραφής και πρωτοκόλλου παραλαβής - παράδοσης
Κάθε ∆ΕΥΑ πρέπει να προχωρήσει στην απογραφή και ειδικότερα:
1) Απογραφή µετρητών που πιθανόν θα δοθούν από τους δήµους, εφόσον αφορούν
ύδρευση ή αποχέτευση.
2) Απογραφή απαιτήσεων από τους ΟΤΑ που συνενώθηκαν
3) Απογραφή λοιπών χρεωστών.
4) Απογραφή απαιτήσεων πελατών.
5) Απογραφή µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων.
6) Απογραφή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
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7) Απογραφή αναλωσίµων ύδρευσης - αποχέτευσης.
8) Απογραφή µηχανηµάτων χειρός.
9) Απογραφή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.
Όλα τα παραπάνω, µαζί µε τις καταγραφές που θα έχουν προηγηθεί για τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, Ε.Ε.Λ. θα αποτιµηθούν, ώστε να υπογραφεί πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης µεταξύ ∆ΕΥΑ και νέου ∆ήµου. Στη συνέχεια κάθε ∆ΕΥΑ πρέπει
να καταρτίσει τον ισολογισµό έναρξης της επιχείρησης, όπου θα περιλαµβάνονται οι
αποτιµήσεις παγίων στοιχείων που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της. Τέλος µέσω της
νοµικής υπηρεσίας κάθε επιχείρησης πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των
ακινήτων και των γηπέδων, ώστε αυτά να κατατεθούν στο υποθηκοφυλακείο και µέσω
συµβολαιογραφικών πράξεων να περάσουν στην περιουσία της.
Συµπεράσµατα
Το σύνολο των ενεργειών που αναπτύχθηκαν αφορούν: α) το πλαίσιο στο οποίο υπάγονται οι επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, β) τον σχεδιασµό που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ∆ΕΥΑ ο οποίος πρέπει να αποφασισθεί και εγκριθεί από το ∆.Σ. της επιχείρησης, ώστε να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι που είναι η
αντιµετώπιση της καθηµερινότητας, η ωρίµανση των έργων και η εφαρµογή προτύπων
ποιότητας του νερού µε αποτέλεσµα την ικανοποίηση των κατοίκων και των τοπικών
επιχειρήσεων του νέου ∆ήµου.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση όλων των παραπάνω ενεργειών θα γίνει από τις υπηρεσίες των ∆ΕΥΑ, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και συντονισµένα ώστε να αντιµετωπισθεί κάθε πρόβληµα που θα προκύψει.
Πρέπει να τονισθεί ότι:
•

Ορισµένες ενέργειες είναι καθορισµένες εξ΄ αρχής και µε ασφάλεια µπορούν να
προγραµµατισθούν και να ολοκληρωθούν.

•

Ορισµένες ενέργειες θα ακολουθήσουν τις αρχικές και θα πραγµατοποιηθούν, εφόσον οι ∆ΕΥΑ διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα διαθέσιµα µέσα για
την υλοποίησή τους.
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•

Τέλος κάποιες τελευταίες ενέργειες θα πραγµατοποιηθούν µε την προϋπόθεση ότι οι
∆ΕΥΑ θα έχουν προηγουµένως οργανωθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νέο
Ο.Ε.Υ., ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους και µε τις εξωτερικές συνεργασίες
που θα υπάρξουν.
Εφόσον όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω επιτευχθούν, οι ∆ΕΥΑ θα εξασφαλίσουν:
1. Την υπεράσπιση της θέσης τους στην αγορά.
2. Την δηµιουργία βάσης για µελλοντικές νέες αγορές
3. Την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των πλεονεκτηµάτων που έχουν αναπτύξει
4. Την διατήρηση του ρόλου της επιχείρησης ως καινοτόµου φορέα.
Επίσης δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας ότι θα πρέπει:
1. Για σηµαντικά ζητήµατα να προχωρούν σε δηµόσια διαβούλευση.
2. Να ενηµερώνουν την κοινή γνώµη.

Το µέλλον των ∆ΕΥΑ εξαρτάται από την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων ώστε να
επιτευχθούν, αφενός οικονοµίες κλίµακας, αφετέρου καλύτερη ποιότητα παρεχόµενων
υπηρεσιών. Λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές και την εφαρµογή του Ν. 3852/10, διαπιστώνεται ότι o τοµέας ύδρευσης - αποχέτευσης περνά: α) µέσα
από την ενδυνάµωση και την µεγέθυνση των επιχειρήσεων, β) από την παροχή προς
τους πολίτες νέων και ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχοντας υπόψη την
προσφορά των ∆ΕΥΑ α) στην κοινωνία, β) στην οικονοµία και γ) στο περιβάλλον, οφείλουν να συµβάλλουν στην αειφορία και στην συνέχιση της άριστης ποιότητας νερού
που προϋποθέτουν υδατική πολιτική βιώσιµη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες.
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6. Συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 4745/ΕΥΘΥ 289/3.2.11 του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του
ΕΣΠΑ, τα νέα νοµικά πρόσωπα των ∆ήµων αποτελούν καθολικό διάδοχο των συγχωνευθέντων (∆ΕΥΑ) σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 3852/10 οι υφιστάµενες ∆ΕΥΑ των δήµων που συνενώνονται, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µια ∆ΕΥΑ, η οποία αποτελεί καθολικό διάδοχο των υφιστάµενων και συνεχίζει την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων των συγχωνευθέντων ∆ΕΥΑ, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά µε την απόφαση
του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Καθολικός διάδοχος σύµβασης εκτέλεσης έργων ύδρευσης - αποχέτευσης µε φορέα υλοποίησης συνενούµενο ΟΤΑ (που δεν είχε ∆ΕΥΑ) είναι ο νέος ∆ήµος, ακόµη και στην
περίπτωση ύπαρξης ∆ΕΥΑ σε κάποιον από τους συνενωθέντες ΟΤΑ. Η λειτουργία των
εκτελουµένων έργων ύδρευσης – αποχέτευσης µπορεί να µεταβιβαστεί σε ∆ΕΥΑ µετά
την ολοκλήρωση τους, κατά τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως ισχύει.
Ο διάδοχος φορέας ενηµερώνει το φορέα χρηµατοδότησης για τον τραπεζικό λογαριασµό εξυπηρέτησης της πράξης, τα στοιχεία του λογαριασµού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιο συγκεκριµένα την επωνυµία του φορέα - υπολόγου, το ΑΦΜ,
τον εκπρόσωπο για την κίνηση του λογαριασµού, τη διάρκεια ισχύος της νοµιµοποίησης του, ή ενδεχοµένως το κλείσιµο του λογαριασµού και τη µεταφορά του υπόλοιπου
σε άλλο λογαριασµό.
∆ιαχειριστική επάρκεια των νέων φορέων
Με την Υ.Α. 22867/ΕΥΘΥ 984 (ΦΕΚ 792 Β΄, 08.06.10) ρυθµίζονται τα θέµατα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων από τις αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες
∆ιαχείρισης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, φορέας µε επιβεβαιωµένη διαχειριστική επάρκεια, που
συνενώνεται ή συγχωνεύεται µε άλλον, οφείλει εντός εξαµήνου να ενηµερώσει το φάκελο της διαχειριστικής του επάρκειας υποβάλλοντας συµπληρωµατικά στοιχεία στην
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αρµόδια Ειδική Υπηρεσία που την εξέδωσε, προκειµένου να εκδοθεί νέο έγγραφο επιβεβαίωσης.
Μέχρι την έκδοση του νέου εγγράφου, τα έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας που έχουν εκδοθεί για καταργηθέντα η συνενωθέντα φορέα µπορούν να χρησιµοποιούνται από το φορέα που προέκυψε από την συγχώνευση ή συνένωση, ως καθολικό
διάδοχο.
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7. Τεκµηρίωση
1) Νόµος 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2) Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. Νο 16, Α.Π. 10819, 22/02/07 και Νο 77, Α.Π. 71245, 19/12/07
3) Εγκύκλιος: Α.Π. 74513, 28/12/2010 «∆ιοικητικά συµβούλια ιδρυµάτων, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήµων και περιφερειών»
4) Εγκύκλιος: Α.Π. 74531, 29/12/2010 «∆ιαδικασία διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»
5) Εγκύκλιος: Α.Π. 74896, 30/12/2010 «Θεσµικές αλλαγές του Προγράµµατος Καλλικράτης»,
6) Υ.Α. 74712, ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010 «Καθορισµός του τύπου, του περιεχοµένου
των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων «Οικονοµικά στοιχεία δήµων», των αριθµοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτοµέρειας» και εγκύκλιος Α.Π. 458, 11/01/2011 σχετικά µε την υλοποίηση της προηγούµενης απόφασης.
7) Εγκύκλιος: Α.Π. 4569, 27/01/2011 «Θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήµων»
8) Εγκύκλιος: Α.Π. 4745/ΕΥΘΥ/289, 3/02/2011 «Οδηγίες προς τις ΕΥ∆/Ε∆Α/ΕΦ∆
για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/10 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ.
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8. Παράρτηµα: Πίνακες
∆ΗΜΟΣ ……………….
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ……………………..
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α/α
Οικισµού

α/α
∆ηµοτικής / Τοπικής
Κοινότητας

α/α
∆ήµου

∆ηµοτικές – Τοπικές
Κοινότητες

Πληθυσµός

Αριθµός
Υδρόµετρων

0

0

∆ήµος ……….

0

0

∆ήµος ……….

0

0

∆ήµος ………
Οικισµός (∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα
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∆ΗΜΟΣ ……………….
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ……………………..
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α/α
Οικισµού

α/α
∆ηµοτικής / Τοπικής
Κοινότητας

α/α
∆ήµου

∆ηµοτικές – Τοπικές
Κοινότητες

∆ήµος ………

Πληθυσµός

Αριθµός
Υδρόµετρων

0

0

0

0

Κοινότητα ……….

Κοινότητα ………..

Σύνολο Νέου ∆ήµου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
(κωδικός 25)
α/α

ΟΤΑ που εντάσσονται στον νέο
∆ήµο ………………….…..

Ειδικότητες
εργαζοµένων

Αριθµός
εργαζοµένων

∆ήµος ….

0

∆ήµος ….

0

∆ήµος ….

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
(κωδικός 25)
α/α

ΟΤΑ που εντάσσονται στον νέο
∆ήµο ………………….…..

Ειδικότητες
εργαζοµένων

Αριθµός
εργαζοµένων

Κοινότητα…..

0

Κοινότητα…..

0

Σύνολο Νέου ∆ήµου

0
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ……………………………..
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΩΡΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ - ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
α/α
-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΩΡΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Φράγµατα

1
2
3
-

Υδραγωγεία

1
2
3
-

∆ιυλιστήρια

1
2
3
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
α/α
-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Εσωτερικά Αντλιοστάσια

1
2
3
4
5
-

Εξωτερικά Αντλιοστάσια

1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΓΚΟΣ Μ3

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

A

Κύριοι Τροφοδοτικοί Αγωγοί

∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΗΚΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Φ…

B

∆ευτερεύοντες Τροφοδοτικοί Αγωγοί

Γ

∆ίκτυο ∆ιανοµής

1

Σωλήνες PVC διανοµής

Φ….

Φ….
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Σύνολο

2

Αµιαντοσωλήνες διανοµής

Φ….

3

Χυτοσίδηροι διανοµής

Φ….

4

ΜΗΚΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

0

Σύνολο

0

Σύνολο

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

Άλλο

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α
1

2

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΗΚΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Έργα βαριάς υποδοµής

Βασικοί συλλεκτήρες

∆ευτερεύοντες αγωγοί

Σύνολο

0

Σύνολο

0

Σύνολο

0

Φ ….

Φ….
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α
4

5

6

7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εξωτερικές διακλαδώσεις

∆ιευθετήσεις ρεµάτων

Συλλεκτήρες όµβριων

Φρεάτια υδροσυλλογής

∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΗΚΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Φ….

Σύνολο

0

Σύνολο

0

Σύνολο

0

Φ….

Φ….

…..
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α

8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆ίκτυο όµβριων

∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΗΚΟΣ

Σύνολο

0

Σύνολο

0

ΣΥΝΟΛΟ

0

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Φ….

0
0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Εσωτερικά Αντλιοστάσια
1
2
3
4
5
Εξωτερικά Αντλιοστάσια
1
2
3
4
5
ΣΥΝΟΛΟ

0
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ………
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ Ε.Ε.Λ.
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

0
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ………
ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΥΝΟΛΟ

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΣΥΝΟΛΟ

0
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ………
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 : ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΓΙΩΝ (έπιπλα, Η/Υ, κ.λπ.)
α/α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΣΥΝΟΛΟ

0
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