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Αγαπητοί συνδημότες,
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έχει σαν πρωταρχικό της στόχο την εξασφάλιση του νερού που απαιτείται για το
συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό της περιοχής μας.
Δίνουμε τη δική μας μάχη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό και φυσικά τη σωστή διαχείριση του νερού. Η μελέτη,
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση, και λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων και στα τρία Δημοτικά
Διαμερίσματα είναι το βασικό αντικείμενο της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου
Δέλτα. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, ώστε να
εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις
παροχής ύδρευσης.
Το έργο του νέου Δ.Σ. της Επιχείρησης είναι διπλό:
να αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο των δημοτών μέσω της προσφοράς βέλτιστων υπηρεσιών και
εξεύρεσης λύσεων σε θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και να φροντίσει για τη βιωσιμότητα
της Επιχείρησης.
Σύμμαχός μας στο δύσκολο αυτό έργο ειναι η εμπειρία, αλλά και η υπευθυνότητα του προσωπικού της
επιχείρησης.
Θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μας ότι τόσο το Διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης όσο και
οι εργαζόμενοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσουν τις δαπάνες και να αυξήσουν την
παραγωγικότητα τους. Με τη σταδιακή στελέχωση με μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό , αλλά και τη
συνεργασία όλων είμαστε βέβαιοι ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. θα αποτελέσει τον σύμμαχο, που σέβεται και
καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών της αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Καλούμε τους δημότες σε μια ορθολογική χρήση του αγαθού που λέγεται νερό και τους ευχαριστούμε
για τη μέχρι τώρα υποστήριξή τους.
Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συμμετέχετε κι εσείς βοηθώντας εκεί που μπορείτε στην επίτευξη
αυτών των στόχων.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μπαλογιάννη Ελένη
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα, (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) προέκυψε από τη
συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Χαλάστρας και Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας Δήμου Αξιού με επέκταση της αρμοδιότητας της σε
όλα τα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα, (ΦΕΚ1396Β/16.6.2011)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1396
16 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας εκ−
παίδευσης των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυ−
γδονίας και Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο
Ωραιοκάστρου, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δη−
μοσίου δικαίου. ................................................................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκ−
παίδευσης των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυ−
γδονίας και Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο
Ωραιοκάστρου, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δη−
μοσίου δικαίου. ................................................................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα και σύστα−
ση ενός (1) νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Δέλτα». ..................................................................................
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα και σύστα−
ση ενός (1) νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Δέλτα» ...................................................................................
Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ−
σης− Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα σε μία (1) νέα
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −Αποχέτευσης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης−
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα» (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.). .............
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Απόφ. 56 & 75/2011
(1)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας εκπαί−
δευσης των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονί−
ας και Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο Ωραι−
οκάστρου, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1 περ. 19Α, 103 παρ. 2, 4
και 5, 280 Ι και 283 παρ. 1 και 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010),
β) του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης»
(ΦΕΚ 235Α/27.12.2010), γ) του άρθ. 243 του Ν. 3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006)
και δ) το άρθρο 90 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 8840/24−2−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών» (ΦΕΚ 318Β/2011).
3. Την υπ’ αριθμ. 11 (ΑΠ: οικ. 4569/27.1.2011−ΑΔΑ:4ΑΡΟΚ−
ΞΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θέματα
συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δη−
μοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων».
4. Την υπ’ αριθμ. 56/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην συ−
νεδρίασή του της 28−2−2011, που αφορά τη συγχώνευση
οκτώ (8) σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας
και Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου,
σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Ωραιοκάστρου».
5. Την υπ’ αριθμ. 75/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην συνε−
δρίασή του της 22−3−2011, που αφορά στη συμπλήρωση
της αριθμ. 56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ωραιοκάστρου.
6. Το υπ’ αριθμ. 24087/05−05−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΩΟΡ1Υ−ΧΜ)
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,
Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο μας ανακοινώθηκε
ότι η υπ’ αριθμ. 56/28−02−2011 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου, όπως συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 75/22−3−2011 απόφαση, λήφθηκαν
νόμιμα, αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση με βάση τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι οκτώ (8) Σχολικών
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των πρώην
Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας που συ−
νέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ

Φ.Ε.Κ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Σχολική Επιτροπή του 1ου Γυμνα− ΦΕΚ 245/τ.Β./03.03.2003
σίου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 2ου Γυμνα− ΦΕΚ 181/ 19.02.2003
σίου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 3ου Γυμνα− ΦΕΚ 1163/11.7.2007
σίου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 1ου Λυκείου ΦΕΚ 1287/22.06.1999
Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 2ου Λυκείου ΦΕΚ 866/τ.Β./13.05.2008
Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυ− ΦΕΚ 895/14.12.1989
κείου Μυγδονίας
Σχολική Επιτροπή του Γενικού Λυ− ΦΕΚ 2031/17−10−2007
κείου Καλλιθέας
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καλ− ΦΕΚ 2178/17−12−1999
λιθέας

2. Τη σύσταση ενός (1) Νομικού Προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου στο Δήμο Ωραιοκάστρου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ωραιοκάστρου» Νομού Θεσσαλονίκης.
3. Σκοπός
Σκοπός του Νομικού Προσώπου η διαχείριση των πι−
στώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες
καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης κλπ., η
εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και η συντήρηση
των διδακτηρίων, η αποκατάσταση φθορών και ζημιών
των επίπλων εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών
εγκαταστάσεων, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων
πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με
έπιπλα, σκεύη, βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και
γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λει−
τουργία τους.
4. Περιουσία
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της πα−
ραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
5. Διοίκηση
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές (15)
Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκ των οποίων
ο ένας θα υποδεικνύεται από τις παρατάξεις της μει−
οψηφίας και έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με
ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο.
Ένας εκ των έξι (6) δημοτών θα υποδεικνύεται από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας.
Επίσης, στη διοίκηση μετέχουν δύο (2) διευθυντές, εκ
των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, στη διοίκηση μετέχει ένας (1) εκπρόσωπος
της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρ−
χει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων
συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχο−
λικής μονάδας.
Τέλος, στη διοίκηση μετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των
μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν
συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου και στην περίπτωση αυτή αντικαθιστά έναν από
τους δημότες.
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υπο−
δείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.,
μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκρο−
τούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπού−
νται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο,
για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων
από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1,
εδ.β, Ν 2839/2000).
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολικής Επιτροπής ακολουθεί τη δημοτική περίοδο
και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Πόροι
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
7. Προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι,
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο
νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση,
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
8. Λοιπές Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της οικείας απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά
αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα
οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβά−
σεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη
τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς
δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το
νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νο−
μιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη τουλάχιστον ποσού 160.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α.Ε 00.6711.1001 με τίτλο: «Επιχορήγηση Σχολικών Επι−
τροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκά−
στρου» του προϋπολογισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου
έτους 2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ωραιόκαστρο, 31 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ
Ö
Αριθ. Απόφ. 55 & 74/2011
(2)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαί−
δευσης των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονί−
ας και Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο Ωραι−
οκάστρου, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1 περ.19Α, 103 παρ. 2,4
και 5, 280 Ι και 283 παρ. 1 και 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010),
β) του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης»
(ΦΕΚ 235Α/27.12.2010), γ) του άρθ. 243 του Ν.3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8−6−2006)
και δ) το άρθρο 90 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 8840/24−2−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών» (ΦΕΚ 318Β/2011).
3. Την υπ’ αριθμ. 11 (ΑΠ: οικ. 4569/27.1.2011−ΑΔΑ:4ΑΡΟΚ−
ΞΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θέματα
συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δη−
μοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων».
4. Την υπ’ αριθμ. 55/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην συ−
νεδρίασή του της 28−2−2011, που αφορά τη συγχώνευση
είκοσι δύο (22) σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης των πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας
και Καλλιθέας, που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου,
σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Δήμου Ωραιοκάστρου».
5. Την υπ’ αριθμ. 74/2011 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην συνε−
δρίασή του της 22−3−2011, που αφορά στη συμπλήρωση
της αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ωραιοκάστρου.
6. Το υπ’ αριθμ. 24088/05−05−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΩΟΡ1Υ−0Ι)
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,
Διεύθυνση Διοίκησης, με το οποίο μας ανακοινώθηκε
ότι η υπ’ αριθμ. 55/28−02−2011 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου, όπως συμπληρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 74/22−3−2011 απόφαση, λήφθηκαν
νόμιμα, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση με βάση τις διατάξεις του άρθρου
103 του Ν.3852/2010 των κάτωθι είκοσι δύο (22) Σχολικών
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των πρώην Δή−
μων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας που συνέ−
στησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ
Σχολική Επιτροπή του 1ου Νηπια−
γωγείου Ωραιοκάστρου

Φ.Ε.Κ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
(ΦΕΚ 1287/τ.Β./22.06.1999)

Σχολική Επιτροπή του 2ου Νηπι− (ΦΕΚ 181/19.02.2003)
αγωγείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 3ου Νηπι− (ΦΕΚ 1287/τ.Β./22.06.1999)
αγωγείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 4ου Νηπι− (ΦΕΚ 1625/τ.Β./03.11.2006)
αγωγείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 5ου Νηπι− (ΦΕΚ 1674/τ.Β./20.08.2008)
αγωγείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 6ου Νηπι− (ΦΕΚ 2261/τ.Β./21.10.2009)
αγωγείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 1ου Νηπια− (ΦΕΚ 245/τ.Β./03.03.2003)
γωγείου Παλαιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 2ου Νηπι− (ΦΕΚ 1860/τ.Β./29.12.2005)
αγωγείου Παλαιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημο− (ΦΕΚ 1287/τ.Β./22.06.1999)
τικού Σχολείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 2ου Δη− (ΦΕΚ 245/τ.Β./03.03.2003)
μοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 3ου Δη− (ΦΕΚ 1287/22.06.1999)
μοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 4ου Δη− (ΦΕΚ 1625/τ.Β./03.11.2006)
μοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημο− (ΦΕΚ 420/τ.Β./13.03.2008)
τικού Σχολείου Παλαιοκάστρου
Σχολική Επιτροπή του 2ου Δημο− (ΦΕΚ 2352/11.12.2007)
τικού Σχολείου Παλαιοκάστρου
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπια− (ΦΕΚ Α 110/27−8−1990)
γωγείων και 12/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου Λητής
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπια− (ΦΕΚ Β/833/ 31−10−1989 &
γωγείων και 12/θέσιου Δημοτικού ΦΕΚ 110/27−8−1990)
Σχολείου Μελισσοχωρίου
Ενιαία Σχολική Επιτροπή 12/θεσί− (ΦΕΚ Β 908/20−12−1989)
ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπι−
αγωγείου Δρυμού
Σχολική Επιτροπή του 11/θέσιου (Απ. Νομάρχη Θεσ/νίκης
Δημοτικού Σχολείου Πενταλό− αρ. Ε.Σ.33739/6−10−1984
φου
& Απ. Νομάρχη αρ. Ε.Σ.
26917/29−7−1992 & ΦΕΚ
2736/31−12−2008)
Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού (ΦΕΚ Β 2/4−1−1990)
Σχολείου – Νηπιαγωγείου Νεοχω−
ρούδας
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτι− (ΦΕΚ Β/833/ 31−10−1989 &
κού σχολείου Μεσαίου και Νηπια− ΦΕΚ Β 3/8−1−1992)
γωγείων Πετρωτού –Μονολόφου
Σχολική Επιτροπή του 5/θέσιου (Απόφαση Νομάρχη Θες/
Δημοτικού Σχολείου και Νηπια− νίκης Ε.Σ. 20188/5−6−1991 &
γωγείου Ν.Φιλαδέλφειας
ΦΕΚ Β /2031/ 17−10−2007)
Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Νη− (ΦΕΚ 2736/31−12−2008)
πιαγωγείου Πενταλόφου

2. Τη σύσταση ενός (1) Νομικού Προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου στο Δήμο Ωραιοκάστρου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ωραιοκάστρου» νομού Θεσσαλονίκης.
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3. Σκοπός
Σκοπός του Νομικού Προσώπου η διαχείριση των πι−
στώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες
καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης κλπ., η
εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και η συντήρηση
των διδακτηρίων, η αποκατάσταση φθορών και ζημιών
των επίπλων εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών
εγκαταστάσεων, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πό−
ρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα,
σκεύη, βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα
μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους.
4. Περιουσία
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της πα−
ραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά
πρόσωπα.
5. Διοίκηση
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. θα διοικείται από δεκαπενταμελές (15)
Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκ των οποίων
ο ένας θα υποδεικνύεται από τις παρατάξεις της μειο−
ψηφίας και επτά (7) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου με
ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο.
Ένας εκ των επτά (7) δημοτών θα υποδεικνύεται από
τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Επίσης, στη διοίκηση μετέχουν δύο (2) διευθυντές, εκ
των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων πρω−
τοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, στη διοίκηση μετέχει ένας (1) εκπρόσωπος
της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρ−
χει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων
συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχο−
λικής μονάδας.
Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν
συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου και στην περίπτωση αυτή αντικαθιστά έναν από
τους δημότες.
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υπο−
δείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.,
μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκρο−
τούνται μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπού−
νται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο,
για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων
από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1,
εδ.β, Ν 2839/2000).
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχο−
λικής Επιτροπής ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Πόροι
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και ή
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

7. Προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
8. Λοιπές Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της οικείας απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά
αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα
οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβά−
σεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη
τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς
δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το
νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική δια−
δικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νο−
μιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη τουλάχιστον ποσού 284.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α.Ε 00.6711.1002 με τίτλο: «Επιχορήγηση Σχολικών Επι−
τροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκά−
στρου» του προϋπολογισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου
έτους 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ωραιόκαστρο, 31 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ
F
Αριθ. Αποφ. 79
(3)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα και σύσταση ενός
(1) νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολι−
κή Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Δέλτα».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, και 103 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α/8.6.2006)
2. Την με αρ.πρωτ. 8440/24.2.2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
3. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 4569/27.1.2011, εγκύκλιο 11 του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα« Θέματα συγχωνεύσεων και
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προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
επιχειρήσεων των Δήμων», αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των παρακάτω Σχολικών Επιτροπών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα:
1) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Δ.Δ. Καλο−
χωρίου (ΦΕΚ 1127Β/29.8.2002)
2) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δ.Δ. Διαβατών (ΦΕΚ
57Β/19.1.2004)
3) Σχολική Επιτροπή Λυκείου Δ.Δ. Ν. Μαγνησίας (ΦΕΚ
40Β/16.1.2004)
4) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δ.Δ. Σίνδου (ΦΕΚ
62Β/20.1.2004)
5) Σχολική Επιτροπή Λυκείου Δ.Δ. Σίνδου (ΦΕΚ
62Β/20.1.2004)
6) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Κυμίνων
(ΦΕΚ 1203Β/15.6.1999)
7) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου Χαλάστρας
( ΦΕΚ 939Β/14.11.1991)
8) 5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή TEE Δήμου Χαλάστρας
( ΦΕΚ 958Β/26.7.2001)
9) Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ανατολικού (ΦΕΚ
344Β/22.5.1991)
Συστήνουμε το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου του Δήμου Δέλτα ως εξής:
Όνομα:
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Δέλτα»
Σκοπός:
− Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.).
− Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.
− Η εισήγηση προς την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολι−
κών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη
και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
− Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
− Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.
Πόροι:
− Η ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου
Δέλτα.
Η επιχορήγηση του Κράτους και κάθε άλλου σχετικού
φορέα. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοσίες.
− Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών.
− Πρόσοδοι από την περιουσία του.
− Χρηματικό υπόλοιπο των σχολικών επιτροπών που
συγχωνεύονται.
Περιουσία:
Ο πάγιος εξοπλισμός καθώς και κάθε περιουσιακό
στοιχείο των συγχωνευμένων σχολικών επιτροπών.
Διοίκηση:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 13 μέλη :

− Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους, δύο (2) εκ των
οποίων ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου.
− Τρεις διευθυντές σχολίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης, οι οποίοι επιλέγονται εκ των πέντε αρχαιοτέρων,
των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Δέλτα.
− Τρεις εκπροσώπους συλλόγου Γονέων και Κηδεμό−
νων, οι οποίοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα μεγέ−
θους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Δέλτα.
− Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων ο οποί−
ος προέρχεται από την μεγαλύτερη σε μέγεθος σχο−
λική μονάδα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Δέλτα.
− Έναν δημότη ή κάτοικο της περιοχής με ανάλογη
επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου.
Η θητεία της σχολικής επιτροπής ακολουθεί την δη−
μοτική περίοδο.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβού−
λιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου.
Εκπροσώπηση:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο Δικαστήριο
και σε κάθε είδους Δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του
Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2011, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό της συνολικής πίστωσης ύψους 476.205,92
€ που θα εγγραφεί στον ΚΑ 02.00.6711.001 «Απόδοση
σε Σχολικές Επιτροπές εσόδων Υπουργείου για λει−
τουργικές ανάγκες», για την επιχορήγηση των Σχολικών
Επιτροπών. Για καθένα από τα επόμενα έτη θα υπάρξει
πρόβλεψη ανάλογης πίστωσης στον αντίστοιχο προϋ−
πολογισμό.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Σίνδος, 21 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

Page 7 of 127

19224

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. Αποφ. 78
(4)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα και σύσταση ενός (1)
νέου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επι−
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα»
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,102, και 103 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.A/8.6.2006)
2. Την με αρ.πρωτ. 8440/24.2.2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών»
3. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 4569/27.1.2011, εγκύκλιο 11 του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα« Θέματα συγχωνεύσεων και
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
επιχειρήσεων των Δήμων», αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των παρακάτω Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα:
1) Σχολική Επιτροπή Α’ Δημοτικού Σχολείου και Α’
Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Καλοχωρίου (ΦΕΚ 57Β/19.1.2004)
2) Σχολική Επιτροπή Β’ Δημοτικού Σχολείου και Β’
Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Καλοχωρίου (ΦΕΚ 57Β/19.1.2004)
3) Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείων
συνοικισμού Ν. Μαγνησίας (ΦΕΚ617Β/13.7.1995)
4) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Δ.Δ. Διαβατών
(ΦΕΚ 299Β/11.2.2004)
5) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Δι−
αβατών (ΦΕΚ 57Β/19.1.2004)
6) Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ.
Διαβατών( ΦΕΚ 298Β/11.2.2004)
7) Σχολική Επιτροπή Α’ Δημοτικού Σχολείου Σίνδου
(ΦΕΚ 636Β/30.8.1989)
8) Σχολική Επιτροπή Β’ Δημοτικού Σχολείου Σίνδου
(ΦΕΚ 636Β/30.8.1989)
9) Σχολική Επιτροπή Γ’ Δημοτικού Σχολείου Σίνδου(ΦΕΚ
1005Β/6.12.1995)
10) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου στον οικισμό
«Αγία Σοφία» (ΦΕΚ749Β/17.6.2002)
11) Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Σίνδου (ΦΕΚ
386Β’/7.3.2008)
12) Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Σίνδου (ΦΕΚ
386Β/7.3.2008)
13) Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Σίνδου (ΦΕΚ
386Β/7.3.2008)
14) Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Σίνδου (ΦΕΚ
386Β/7.3.2008)
15) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαλγά−
ρων (ΦΕΚ 1171Β/4.8.2010)
16) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείων Βραχιάς (ΦΕΚ 907Β/6.11.1991)
17) Σχολική Επιτροπή των Δύο Νηπιαγωγείων Ν. Μαλ−
γάρων (ΦΕΚ 1171Β/4.8.2010)
18) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Κυμίνων
(ΦΕΚ 1119Β/10.6.2009)

19) Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Κυμίων
(ΦΕΚ 1119Β/10.6.2009)
20) Σχολική Επιτροπή 1ου − 2ου Νηπιαγωγείου Κυμίνων
(ΦΕΚ 1119Β/10.6.2009)
21) Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου
Νηπιαγωγείου Δήμου Χαλάστρας (ΦΕΚ 939Β/14.11.1991)
22) Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου
Νηπιαγωγείου και 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Χαλάστρας
(ΦΕΚ 939Β/14.11.1991)
23) Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου
Νηπιαγωγείου Δήμου Χαλάστρας (ΦΕΚ 939Β/14.11.1991)
24) Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Κοι−
νότητας Ανατολικού (ΦΕΚ 339Β/21.5.1991)
Συστήνουμε το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου του Δήμου Δέλτα ως εξής:
Όνομα:
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Δέλτα»
Σκοπός :
− Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολεί−
ων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.).
− Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση
των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξο−
πλισμού τους.
− Η εισήγηση προς την διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλι−
στικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές
βιβλιοθήκες.
− Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
− Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.
Πόροι :
− Η ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου
Δέλτα.
− Η επιχορήγηση του Κράτους και κάθε άλλου σχε−
τικού φορέα.
− Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
− Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών.
− Πρόσοδοι από την περιουσία του.
− Χρηματικό υπόλοιπο των σχολικών επιτροπών που
συγχωνεύονται.
Περιουσία:
Ο πάγιος εξοπλισμός καθώς και κάθε περιουσιακό
στοιχείο των συγχωνευμένων σχολικών επιτροπών.
Διοίκηση :
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 13 μέλη :
− Έξι δημοτικούς συμβούλους, δύο εκ των οποίων ορί−
ζονται από πι μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
− Τρεις διευθυντές σχολίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης, οι οποίοι επιλέγονται εκ των πέντε αρχαιοτέρων,
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Δέλτα.
− Τρεις εκπροσώπους συλλόγου Γονέων και Κηδεμό−
νων, οι οποίοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα μεγέ−
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θους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Δέλτα.
− Έναν δημότη ή κάτοικο της περιοχής με ανάλογη
επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμέ−
νη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα
ψήφου.
Η θητεία της σχολικής επιτροπής ακολουθεί την δη−
μοτική περίοδο.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβού−
λιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου.
Εκπροσώπηση:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο Δικαστήριο
και σε κάθε είδους Δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
τον αντιπρόεδρο.
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του
Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2011, που αντιστοιχεί
σε ποσοστό της συνολικής πίστωσης ύψους 476.205,92
€ που θα εγγραφεί στον ΚΑ 02.00.6711.001 «Απόδοση
σε Σχολικές Επιτροπές εσόδων Υπουργείου για λει−
τουργικές ανάγκες», για την επιχορήγηση των Σχολικών
Επιτροπών. Για καθένα από τα επόμενα έτη θα υπάρξει
πρόβλεψη ανάλογης πίστωσης στον αντίστοιχο προϋ−
πολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σίνδος, 21 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
F
Αριθ. Απόφ. 68
(5)
Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης−
Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα σε μία (1) νέα Δη−
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −Αποχέτευσης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης−Αποχέ−
τευσης Δήμου Δέλτα» (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.).
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 107,108, 109 και 112 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) των άρθρων 252, 253,

254, 255, 262 και 263 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.A/8.6.2006) και γ) το άρθρο
90 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις», δ) του
Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/1980).
2. Τις υπ’ αριθ. 9 (ΑΠ: οικ. 4317/25−1−2011− ΑΔΑ:4ΑΠΟΚ−
7) και 11 (ΑΠ:οικ.4569/27.1.2011− ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−ΞΘ) εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κοινωνικά
Προγράμματα Ο.Τ.Α.» και «Θέματα συγχωνεύσεων και
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
επιχειρήσεων των Δήμων» αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των ακόλουθων δύο (2) Δ.Ε.Υ.Α.:
α) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευ−
σης Καθαριότητας Δήμου Αξιού Ν. Θεσ/νίκης (ΦΕΚ
1226Β/9.10.2000) και
β) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης−Αποχέτευσης Χα−
λάστρας (ΦΕΚ 44 A’ /10.3.1998)
Συστήνουμε τη νέα ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης − Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ −(Δ.Ε.ΥΑ.Δ.Δ.).
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της επιχείρησης είναι:
− Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έρ−
γων μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων
υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
της περιοχής αρμοδιότητας της.
− Η άρδευση στην περιοχή αρμοδιότητας
− Η εμφιάλωση και εμπορία νερού.
− Η αξιοποίηση, διαχείριση και εμπορία ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας που προέρχονται από τα αντικείμενα
των ΔΕΥΑ είτε των οικείων ΟΤΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρό−
νια από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
εφημερίδα της κυβέρνησης.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Δέλτα και
ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι−
κητική περιφέρεια του Δήμου Δέλτα.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελεί το σύνολο του
κεφαλαίου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, το οποίο
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.155.456,36 €.
2. Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας
της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελε−
σθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες.
3. Δίκτυα ύδρευσης.
4. Υδρογεωτρήσεις μετά των επικειμένων και του εξο−
πλισμού αυτών.
5. Αντλιοστάσια ύδατος.
6. Υπάρχουσες δεξαμενές ύδατος.
7. Εγκαταστάσεις ύδατος σε πηγές.
8. Χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης.
9. Δίκτυα ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικά έργα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που
υπάρχει στο τμήμα ύδρευσης (συμπεριλαμβανομένων
οχημάτων και μηχ/των που χρησιμοποιούνται για τη
συντήρηση των δικτύων ύδρευσης − αποχέτευσης).
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 10 έως και 16 και 28 του Ν. 1069/1980 είναι:
− Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπο−
λογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και άρθρο 11 του ν. 1069/1980).
− Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 43 του ν. 2065/1992 (άρθρο 10 παρ. 1 ειδ.
β΄ και άρθρο 12 του ν. 1069/1980).
− Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευ−
σης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 1069/1980).
− Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω−
γό ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ.
δ΄ και άρθρο 15 του ν. 1069/1980).
− Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄ του ν. 1069/1980).
− Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ.1 εδ. στ΄
και άρθρο 16 του ν. 1069/1980).
− Η αξία νερού που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1
εδ. ζ΄ του ν. 1069/1980).
− Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1
εδ. η΄ του ν. 1069/1980).
− Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων
ύδρευσης − αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ΄ του
ν. 1069/1980).
− Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι΄ του ν. 1069/80).
− Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από
την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ΄ του ν.
1069/1980).
− Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ΄ του ν. 1069/1980) και
τέλος
− Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ν. 1069/1980, καθώς
και κάθε νόμιμη πρόσοδος.
− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
− Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με
τους καταστατικούς σκοπούς
− Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 3463/2006, η Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα
θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αποτε−
λείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με
τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου.
Ειδικότερα το εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο
της Δ.ΕΥΑ. Δήμου Δέλτα, θα αποτελείται από:
• Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Δέλτα
από τους οποίους οι δύο (2) θα προέρχονται από την
αντιπολίτευση.

• Δύο (2) Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που θα ορί−
ζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους και οι οποίοι θα έχουν γνώση σχετική
με το αντικείμενο της επιχείρησης.
• Ένας (1) εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα και συγκε−
κριμένα από το Τ.Ο.Ε.Β. Βραχιάς.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, τότε στο
Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρόσω−
πος των εργαζομένων, υποδεικνυόμενος από τη γενική
συνέλευση αυτών, οπότε μειώνεται κατά ένας ο αριθμός
των Δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβού−
λιο της Δ.Ε.Υ.Α. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
− Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης
Δήμου Δέλτα, υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγ−
χωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
και των συμβάσεων έργου και εργασίας ορισμένου
χρόνου με τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις
οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επι−
χειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Δ.ΕΥΑ
Δήμου Δέλτα, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικα−
στική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. − Το
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων,
μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται
σε αντίστοιχες θέσεις με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπι−
κού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται
υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές
συνέπειες.
ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτι−
κά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω
των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η
εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρη−
σης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται
στο Δήμο Δέλτα. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς
ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο
Δήμου Δέλτα.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σίνδος, 21 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02013961606110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της επιχείρησης είναι:
• Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία
των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής αρμοδιότητας της.
• Η άρδευση στην περιοχή αρμοδιότητας
• Η εμφιάλωση και εμπορία νερού.
• Η αξιοποίηση, διαχείριση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προέρχονται από τα
αντικείμενα των ΔΕΥΑ είτε των οικείων ΟΤΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Δέλτα και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δέλτα.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ − ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελεί το σύνολο του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων
επιχειρήσεων, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.155.456,36 €.
2. Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής
αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες
μελέτες.
3. Δίκτυα ύδρευσης.
4. Υδρογεωτρήσεις μετά των επικειμένων και του εξοπλισμού αυτών.
5. Αντλιοστάσια ύδατος.
6. Υπάρχουσες δεξαμενές ύδατος.
7. Εγκαταστάσεις ύδατος σε πηγές.
8. Χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης.
9. Δίκτυα ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικά έργα.
10. Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που υπάρχει στο τμήμα ύδρευσης
(συμπεριλαμβανομένων οχημάτων και μηχ/των που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των
δικτύων ύδρευσης − αποχέτευσης).
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 16 και 28 του Ν.
1069/1980 είναι:
• Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και άρθρο
11 του ν. 1069/1980).
• Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του ν. 2065/1992 (άρθρο 10
παρ. 1 ειδ. β΄ και άρθρο 12 του ν. 1069/1980).
• Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν.
1069/1980).
• Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο
10 παρ. 1 εδ. δ΄ και άρθρο 15 του ν. 1069/1980).
• Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄ του ν. 1069/1980).
• Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ.1 εδ. στ ΄ και άρθρο 16 του ν. 1069/1980).
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Η αξία νερού που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ΄ του ν. 1069/1980).
Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η΄ του ν. 1069/1980).
Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων ύδρευσης − αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ.
θ΄ του ν. 1069/1980).
Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι΄ του ν. 1069/80).
Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ΄
του ν. 1069/1980).
Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ΄ του ν.
1069/1980) και τέλος
Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ν.
1069/1980, καθώς και κάθε νόμιμη πρόσοδος.
Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Εθνικών Φορέων.
Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς
Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 3463/2006, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης
Δήμου Δέλτα θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
Ειδικότερα το εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΕΥΑ. Δήμου Δέλτα, θα αποτελείται από:
• Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Δέλτα από τους οποίους οι δύο (2) θα προέρχονται
από την αντιπολίτευση.
• Δύο (2) Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με
τους αναπληρωτές τους και οι οποίοι θα έχουν γνώση σχετική με το αντικείμενο της
επιχείρησης.
• Ένας (1) εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα και συγκεκριμένα από το Τ.Ο.Ε.Β. Βραχιάς.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους,
τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων,
υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, οπότε μειώνεται κατά ένας ο αριθμός των
Δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου
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2. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Η νομοθεσία που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι ο Νόμος
1069/80, (ΦΕΚ 191Α/1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως» όπως αυτός ισχύει σήμερα και διέπει τη σύσταση και λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. (όπως
αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4483/2017, (ΦΕΚ 107Α/2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των
Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
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Ιδπςηικόρ νόμορ
Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)
Πεπί κινήηπυν δια ηην ίδπςζιν Επισειπήζευν Τδπεύζευρ και Αποσεηεύζευρ
'Απθπον 1
(όπυρ διαμοπθώθηκε με ηην παπ.5 απθπ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α' 196)
Ανηικείμενον - θοπείρ - απμοδιόηηηερ
1. Γηα ηελ άζθεζηλ ησλ πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπθιψκαηνο πδξεχζεσο
θαη απνρεηεχζεσο νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Φψξαο, εμαηξέζεη ησλ πφιεσλ Αζελψλ,
Θεζζαινλίθεο θαη Βφινπ θαη ησλ κεηδφλσλ απηψλ πεξηνρψλ, δχλαηαη λα ζπληζηψληαη
θαηά ηελ παξάγξαθνλ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηο έθαζηνλ Γήκνλ ή Κνηλφηεηα ηεο
Φψξαο ή ππφ πιεηφλσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εληαίαη
επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. Αη αλσηέξσ Δπηρεηξήζεηο απνηεινχλ ίδηα
Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξνο, δηεπφκελα ππφ ησλ
θαλφλσλ ηεο Ιδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθ' φζνλ δελ νξίδεηαη άιισο ππφ λφκνπ.
Αη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δχλαληαη λα εθαξκφδσληαη θαη εηο
πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο εηο επηρείξεζηλ ζπλεζηεκέλσλ ζπλδέζκσλ, Γήκσλ ή
Κνηλνηήησλ
ή
Γήκσλ
θαη
Κνηλνηήησλ.
Αη επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ιεηηνπξγνχλ ππφ κνξθήλ Γεκνηηθήο ή
Κνηλνηηθήο επηρεηξήζεσο θαη δηέπνληαη σο πξνο ηελ δηνίθεζηλ, νξγάλσζηλ, εθηέιεζηλ,
ιεηηνπξγίαλ, ζπληήξεζηλ ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηφο ησλ θαζψο θαη ηαο πεγάο ηεο
ρξεκαηνδνηήζεψο ησλ ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκνδνκέλσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ "Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο".
2. Αη πξνβιεπφκελαη ππφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ επηρεηξήζεηο είλαη αξκφδηαη
δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, ζπληήξεζηλ, εθκεηάιιεπζηλ, δηνίθεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ
ησλ δηθηχσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ θαη φκβξησλ πδάησλ, σο θαη
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηφο ησλ.
3. Η ζχζηαζηο εθάζηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη δη' απνθάζεσο ησλ νηθείσλ
Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Σπκβνπιίσλ, δη' εο ζα νξίδεηαη ε επσλπκία, ε έδξα, νη
δηθαηνινγνχληεο ηελ ζχζηαζηλ απηήο ιφγνη, ηα παξαρσξνχκελα εηο απηήλ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ν ηξφπνο εθκεηαιιεχζεσο ησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ θαη ηα εμ
απηψλ έζνδα σο θαη ε πεξηνρή ηεο επηρεηξήζεσο. Πξνθεηκέλνπ πεξί κεηαηξνπήο
ζπλδέζκνπ εηο επηρείξεζηλ απαηηείηαη απφθαζηο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ησλ κεηερφλησλ εηο ηνχηνλ.
Η απφθαζε γηα ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο ή κεηαηξνπήο ζπλδέζκνπ ζε επηρείξεζε
εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
«Παξάγξ.
14
άξζξνπ
6
Ν.
2307/95(ΦΔΚ
Α'
113/1995)»
« 14.Οπνπ ζηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/80» Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ
Δπηρεηξήζεσλ Υδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» αλαθέξεηαη ε ιέμε «Ννκάξρεο»
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εθεμήο λνείηαη ν
Αξζξν
5
Αξζξν
Αξζξν 9 παξ.3

«Γηεπζπληήο Τνπηθήο
παξάγξαθνο
7

Απηνδηνίθεζεο
2
παξ.

θαη Γηνίθεζεο».
πεξ.
δ.
1

'Απθπον 2
(άπθπο 8 παπ. 5 και 6 Ν. 2839/2000),(άπθπο 57 παπ. 7 Ν. 2218/1994) (ΦΕΚ Α 90)
και (άπθπο 33 παπ. 1 Ν. 3274/2004-ΦΕΚ Α 195)
Διεύπςνζιρ ανηικειμένος και επέκηαζιρ πεπιοσήρ απμοδιόηηηορ

1. Με απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα δηεπξπλζεί ν ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα
πεξηιάβεη, εθηφο απφ ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ άξδεπζε θαη ηνπο
αθφινπζνπο ηνκείο ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο:
α)
ηε
ζπγθέληξσζε,
κεηαθνξά
θαη
δηάζεζε
απνξξηκκάησλ,
β) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
δηθηχσλ
ηειεζέξκαλζεο,
γ) ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία,
δ)ηελ
εκθηάισζε
θαη
εκπνξία
λεξνχ,
ε) ηε δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο,
ζχκθσλα
κε
ηελ
θείκελε
λνκνζεζία.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ,
ππνρξεψζεσλ, πφξσλ θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
παξαπάλσ έξγσλ. Αλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ε κειέηε,
θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, κπνξεί ε ηπρφλ πθηζηάκελε ακηγήο δεκνηηθή ή δηαδεκνηηθή
επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ λα απνξξνθάηαη απφ ηε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ.
2. Η πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ζπληζηψκελεο επηρείξεζεο δήκνπ ή θνηλφηεηαο κπνξεί λα
επεθηείλεηαη:
α) ζηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Ν.
2539/1997 ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή ηκεκάησλ απηψλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
β) ζηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ
δηακεξηζκάησλ ή ηκεκάησλ απηψλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ
ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία
εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη
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ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη φκνξνη δήκνη ή
θνηλφηεηεο ή ηα φκνξα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα ππάγνληαη ζε φκνξνπο
δήκνπο ή θνηλφηεηεο δηαθνξεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ ε ζρεηηθή απφθαζε εγθξίλεηαη κε
πξάμε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
3. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο λεζηψλ πνπ γεηηληάδνπλ ζεσξνχληαη φκνξνη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

'Απθπον 3
(Όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 1 άπθπος 6 Ν. 2307/95-ΦΕΚ Α' 113 , παπ. 11
απ. 13 Ν. 2503/97-ΦΕΚ Α' 107, παπ. 8,9 άπθπος 8 ηος Ν. 2839/2000)
Διοικηηικόν ςμβούλιον ηηρ Επισειπήζευρ
1. Η ππφ ελφο κφλνπ Γήκνπ ζπληζησκέλε επηρείξεζηο δηνηθείηαη ππφ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνλ νπνίνπ ηα κέιε, ν Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο νξίδνληαη θαηά ηαο
πεξί ζπγθξνηήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ
Κψδηθνο
δηαηάμεηο.
Δλα απφ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδνληαη σο κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία.
2. Πξνθεηκέλνπ πεξί επηρεηξήζεσο ζπληζησκέλεο ππφ πιεηφλσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ
ή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή κεηαηξνπήο ζπλδέζκνπ εηο επηρείξεζηλ, αχηε δηνηθείηαη,
ππφ ζπκβνπιίνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη δηα ησλ πεξί ζπζηάζεσο
ηεο επηρεηξήζεσο ή κεηαηξνπήο ηνπ ζπλδέζκνπ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή
Κνηλνηηθψλ
Σπκβνπιίσλ.
Οη εθπξφζσπνη εθάζηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηνο θαη νη αλαπιεξσηαί απηψλ νξίδνληαη
δη' απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Τν Σπκβνχιηνλ ζπγθαινχκελνλ ππφ ηνπ Γεκάξρνπ ε Πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηνο ηεο
έδξαο ηεο επηρεηξήζεσο εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ Πξφεδξνλ θαη ηνλ
Αληηπξφεδξνλ απηφλ θαηά ηαο πεξί εθινγήο Πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο.
"Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηρείξεζε άιινπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ν αξηζκφο
ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο νξίδεηαη κε
ηελ θαηά ηελ παξ. 2 πεξ. β) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο εθδηδφκελε πξάμε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο."
3. Τνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κεηέρεη, άλεπ ςήθνπ, σο εηζεγεηήο ησλ πξνο
ζπδήηεζηλ ζεκάησλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρεηξήζεσο.
4. Καζήθνληα γξακκαηέσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ αζθεί εηο ησλ ππαιιήισλ
ηεο επηρεηξήζεσο, νξηδφκελνο ππφ ηνλ Πξφεδξνπ ηνχηνπ.
5. Γηα ηα εθ Γεκάξρσλ θαη Πξνέδξσλ θνηλνηήησλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαη ηνπο αλαπιεξσηάο απηψλ ηζρχνπλ αη πεξί κε εθινγηκφηεηνο θαη αζπκβηβάζησλ
δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο.
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6. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δελ δχλαηαη λα είλαη ζπγγελείο κεηαμχ ησλ εμ
αίκαηνο ή αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, νπδέ λα είλαη
πθ' νηαλδήπνηε κνξθήλ εξγνιάβνη ή πξνκεζεπηαί ηεο επηρεηξήζεσο ή κέιε
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ππάιιεινη νκνεηδνχο επηρεηξήζεσο.
7. Σηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
Γήκαξρνο κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη γηα ηηο παξερφκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο
ηνπ απνδεκίσζε θαζνξηδφκελε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκαξρνο
ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνηηθή επηρείξεζε ην 50% ησλ εμφδσλ
παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή άδεηαο πέξαλ ηνπ κελφο, ε
απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηφλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Καηά
ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, κπνξεί λα παξέρεηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ,
απνδεκίσζε.
Η απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ, ηνπ εηζεγεηή θαη γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. ηεο
επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ,
κπνξεί λα νξίδεηαη φηη έλα απφ ηα κέιε ηνπ έρεη πιήξε απαζρφιεζε κε ακνηβή ζηελ
επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ.

'Απθπον 4

Λειηοςπγία Διοικηηικού ςμβοςλίος, απαπηία και λήτιρ αποθάζευν
1. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο ηνπ πξψηνπ
πελζεκέξνπ εθάζηνπ κελφο, σο θαη φηαλ αη ππνζέζεηο ηεο επηρεηξήζεσο απαηηνχλ
ηνχην.
2. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπγθαιείηαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ δη' εγγξάθνπ
πξνζθιήζεσο πξνο ελ έθαζηνλ ησλ κειψλ επηδηδνκέλεο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξαο πξν ηεο νξηδνκέλεο δηα ηελ ζπλεδξίαζηλ. Δπίζεο ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθψο
νζάθηο δεηήζε ηνχην ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η πξφζθιεζηο δένλ λα αλαθέξε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηαηάμεσο. Δηο θαηεπεηγνχζαο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζηο δχλαηαη λα επηδνζή ηελ
απηήλ εκέξαλ ηεο ζπλεδξηάζεσο.
3. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπλεδξηάδεη εηο ηελ έδξαλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη
επξίζθεηαη ελ απαξηία εθ' φζνλ πθίζηαηαη απφιπηνο πιεηνςεθία ηνπ φινπ αξηζκνχ
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ησλ κειψλ απηνχ. Απφιπηνο πιεηνςεθία είλαη ν ακέζσο κεγαιχηεξνο αθέξαηνο ηνπ
εκίζενο ηνπ αξηζκνχ ηνχηνπ.

4. Δηο ελ πεξίπησζηλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη άξηηνο,
ηνχην επξίζθεηαη ελ απαξηία εθ' φζνλ παξίζηαηαη ην ήκηζπ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ
κειψλ απηνχ.
5. Αη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαη' απφιπηνλ
πιεηνςεθίαλ ησλ παξφλησλ, ελ ηζνςεθία επηθξαηνχζεο ηεο ςήθνπ ηνπ Πξνέδξνπ.

'Απθπον 5
(όπυρ διαμοπθώθηκε με ηην παπ. 1 και 14 άπθπος 6 Ν. 2307/95 και ηην παπ. 2
άπθπος 33 Ν. 3274/2004)
Απμοδιόηηηερ Διοικηηικού ςμβοςλίος και Πποέδπος αςηού
1. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζίαλ θαη ηνπο πφξνπο ηαχηεο, απνθαζίδεη δε επί παληφο αθνξψληνο ηελ
επηρείξεζηλ ζέκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ' αο άιισο νξίδεηαη ελ ησ παξφληη
λφκσ.
2. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ηδία :
α) Δπηκειείηαη ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρεηξήζεσο.
β) Γηνξίδεη ηνλ Γεληθφλ Γηεπζπληήλ ηεο επηρεηξήζεσο.
γ) Χεθίδεη ην εηήζηνλ πξφγξακκα ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ θαηαζθεπήο,
ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο, ζπκπιήξσζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/80, θαζψο θαη ην πξφγξακκα επελδχζεσλ.
δ) Χεθίδεη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο ελάξμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνλ
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ην ζθέινο ησλ
εμφδσλ ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφδεηαη εηο ην θαηά ην πξνεγνχκελνλ εδάθηνλ πξφγξακκα
εθηειεζηέσλ έξγσλ. Δπί ηε βάζεη ηεο πνξείαο ησλ εζφδσλ θαη ησλ ηπρφλ
παξνπζηαδνκέλσλ αλαγθψλ, δχλαηαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, λα
ηξνπνπνηήηαη ν πξνυπνινγηζκφο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φπεξ απνθαζίδεη
θαη πεξί ρνξεγήζεσο εθηάθησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ.
ε) Απνθαζίδεη πεξί αλαζέζεσο ζπληάμεσο κειεηψλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη
εγθξίλεη ηαχηαο. Δπίζεο απνθαζίδεη πεξί ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη
ελεξγείαο πξνκεζεηψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη εγθξίλεη ηαο πξνο ηνχην αλαγθαίαο
δαπάλαο.
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Δηο πεξίπησζηλ κε ππάξμεσο ηερληθήο ππεξεζίαο εηο ηελ επηρείξεζηλ, ηνλ Γήκνλ ή ηελ
Κνηλφηεηα δχλαηαη λα αηηείηαη ηελ ζχληαμηλ κειεηψλ ή ηελ επνπηείαλ ζπληάμεσο
απηψλ ή ηελ επίβιεςηλ εθηειέζεσο έξγσλ παξά ησλ αξκνδίσλ ηερληθψλ Υπεξεζηψλ
ηεο Ννκαξρίαο ή ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
αξκνδηφηεηνο απηψλ.
ζη) Απνθαζίδεη πεξί πάζεο εθπνηήζεσο ή εθκηζζψζεσο αθηλήησλ ή θηλεηψλ
αλεθφλησλ εηο ηελ επηρείξεζηλ, πεξί εγέξζεσο αγσγψλ θαη παξαηηήζεσο απφ
αζθεζεηζψλ ηνηνχησλ ή παξαηηήζεσο απφ ελδίθσλ κέζσλ, πεξί ζπκβηβαζκψλ
δηθαζηηθψλ ή εμσδίθσλ, σο θαη δηα ηελ ζχλαςηλ ππφ ηεο επηρεηξήζεσο πάζεο θχζεσο
δαλείσλ, δπλάκελνλ πξνο αζθάιεηαλ απηψλ λα εθρσξή ελ φισ ε ελ κέξεη πξνζφδνπο
ηεο επηρεηξήζεσο θαη λα παξέρε δηθαηψκαηα ππνζήθεο επί αθηλήησλ απηήο.
δ) Δγθξίλεη ηαο εηεζίαο εθζέζεηο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο αίηηλεο
πεξηιακβάλνπλ απνινγηζκφλ εζφδσλ - εμφδσλ, ηζνινγηζκφλ θαη θαηάζηαζηλ
ξεπζηφηεηνο θαη ππνβάιιεη ηαχηαο ην βξαδχηεξνλ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηεο
ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εηο ηνλ Γηεπζπληή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
Γηνίθεζεο.
ε) Απνδέρεηαη ηελ ζπκκεηνρήλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ ηνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο εηο ηελ δαπάλελ θαηαζθεπήο
αγσγψλ, ηνπο νπνίνπο ηαχηα επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ε
επηρείξεζηο θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηαχηεο,
ηαο ηπρφλ παξαζρεηέαο εγγπήζεηο, σο θαη πάζαλ ζπλαθή ιεπηνκέξεηαλ.
3. Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ' αο απαηηείηαη έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ θαηά
ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, ην Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ δχλαηαη δη' απνθάζεψο ηνπ,
δεκνζηεπνκέλεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο λα κεηαβηβάζε κέξνο ησλ
ινηπψλ αξκνδηνηήησλ απηνχ εηο ζπληζησκέλαο ππφ ηνχηνπ επηηξνπάο, απνηεινπκέλαο
εθ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ απηνχ, αλαπιεξνπκέλσλ σο θαη ελ ησ
Γηνηθεηηθψ Σπκβνχιησ. Γηα ηεο απηήο απνθάζεσο νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο θαη
Αληηπξφεδξνο εθάζηελ ησλ επηηξνπψλ. Αη επηηξνπαί απηαί ιακβάλνπλ εγθχξσο
απνθάζεηο αληί ηεο Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ εηο ηαχηαο
ζεκάησλ θαη ππνζέζεσλ κφλνλ ελ νκνθσλία ησλ απνηεινχλησλ απηάο κειψλ,
αλαπεκπνκέλνπ άιισο ηνπ δεηήκαηνο εηο ην Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ πξνο ιήςηλ
απνθάζεσο. Δπί ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δχλαηαη λα αλαηίζεληαη εηο
επηηξνπάο νκνίσο ζπληζησκέλαο πξνπαξαζθεπαζηηθαί θαη γλσκνδνηηθαί εξγαζίαη.
4. Ο Πξφεδξνο ε ηνχηνπ θσιπνκέλνπ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνλ
α) εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πάζεο αξρήο θαη δίδεη
ηνπο επηβαιινκέλνπο εηο απηήλ φξθνπο, β) δχλαηαη ελ πξνθαλεί θηλδχλσ εθ ηεο
αλαβνιήο θαη άλεπ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα εγείξε θαη αληηθξνχε
αγσγάο θαη αζθή έλδηθα κέζα, λα δηνξίδε πιεξεμνπζίνπο θαη λα πξνβαίλε εηο πάζαλ
δηθαζηηθήλ ή εμψδηθνλ πξάμηλ πξνζηαηεπηηθήλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρεηξήζεσο,
ησλ πξάμεσλ ηνχησλ ππνβαιινκέλσλ ακέζσο εηο ην Σπκβνχιηνλ πξνο έγθξηζηλ θαη γ)
ππνγξάθεη ηα ζπκβφιαηα ηεο επηρεηξήζεσο.
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'Απθπον 6
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπαγ. 3 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Γενικόρ Διεςθςνηήρ ηηρ Επισειπήζευρ

1. Τσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο πξντζηαηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, φζηηο δένλ λα
ηπγράλεη πηπρηνχρνο αλσηάηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
Τα ινηπά πξνζφληα, ε δηαδηθαζία πξνζιήςεσο θαη αλαπιεξψζεψο ηνπ, αη απνδνραί,
ηα θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα, σο θαη αη αξκνδηφηεηεο ελ γέλεη νξίδνληαη δηα ηνπ θαηά
ην άξζξνλ 7 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο.
2. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρεηξήζεσο κεξηκλά δηα :
α) ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ ζθνπνχ δη' νλ ζπλεζηήζε ε επηρείξεζηο,
β) ηελ θαηάξηηζηλ ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο, επεθηάζεσο θαη
ζπληεξήζεσο
ησλ
δηθηχσλ
πδξεχζεσο
θαη
απνρεηεχζεσο,
γ) ηελ θαηάξηηζηλ θαζ' έθαζηνλ έηνο πξνγξάκκαηνο επελδχζεσλ δηα ην επφκελνλ
νηθνλνκηθφλ έηνο σο θαη ηα επφκελα ηέζζαξα νηθνλνκηθά έηε, ππνδεηθλχσλ ηαο
εγθεθξηκέλαο
ή
πξνηεηλνκέλαο
πεγάο
ρξεκαηνδνηήζεσο
ηνχηνπ,
δ) ηελ ζχληαμηλ δχν ηνπιάρηζηνλ κήλαο πξν ηεο ελάξμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο.
ε) ηελ θαηάξηηζηλ ησλ αλαγθαίσλ αλακνξθψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ εηο ηα
πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ.
ζη) ηελ ζχληαμηλ ηνπ εηεζίνπ απνινγηζκνχ ηεο επηρεηξήζεσο εληφο ηξηψλ κελψλ απφ
ηεο ιήμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ειέγρεη ηελ θαζεκεξηλήλ εξγαζίαλ ηεο επηρεηξήζεσο, αζθεί
επνπηείαλ επί ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ εθάζηεο ππεξεζίαο έρσλ ηελ δηνίθεζηλ
ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ επί:
α) αλαζέζεσο κειεηψλ εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ θαηά ηαο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο
δηαηάμεηο.
β) πάζεο εθπνηήζεσο ή εθκηζζψζεσο αθηλήησλ ή θηλεηψλ πξαγκάησλ αλεθφλησλ εηο
ηελ
επηρείξεζηλ.
γ) εγέξζεσο αγσγψλ θαη αζθήζεσο ελδίθσλ κέζσλ, παξαηηήζεσο απφ ηνχησλ θαη
ζπκβηβαζκνχ.
δ)
ζπλάςεσο
δαλείσλ
θαη
ε) ζπκκεηνρήο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή Οξγαληζκψλ Τνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο εηο ηελ δαπάλελ θαηαζθεπήο έξγσλ
ηα νπνία επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζε ε επηρείξεζηο θαηά πξνηεξαηφηεηα, σο θαη επί
ησλ φξσλ ηεο ηνηαχηεο ζπκκεηνρήο.
4. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ηελ κέξηκλαλ θαη ηελ επζχλελ ηεο εθηειέζεσο ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ παξφληνο, κεηέρεη δε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
εηζεγνχκελνο ηα πξνο ζπδήηεζηλ ζέκαηα, άλεπ ςήθνπ.
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5. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο απνθαζίδεη πεξί:
α) εθηειέζεσο πξνκεζεηψλ θαη αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ ε νιηθή δαπάλε
δελ ππεξβαίλεη ηα δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000), επηηξεπνκέλεο ηεο απμνκείσζεο ηνπ
ρξεκαηηθνχ απηνχ νξίνπ κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο.
β) ηνπνζεηήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ εηο ηαο πξνβιεπνκέλαο ππφ ηεο επηρεηξήζεσο
ζέζεηο σο θαη ρνξεγήζεσο αδεηψλ εηο απηφ.
6. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο αζθεί θαη ηαο ινηπάο παξερνκέλαο εηο απηφλ δηα ηνπ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο αξκνδηφηεηαο.
7. Μέρξη ηνπ δηνξηζκνχ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηα θαζήθνληα απηνχ αζθεί ν δη'
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο νξηδφκελνο ππάιιεινο
απηήο, ν θαηά βαζκφλ αλψηεξνο θαη επί ηζνβάζκσλ ν αξραηφηεξνο.
'Απθπον 7
(όπυρ διαμοπθώθηκε με ηην παπαγ. 14 άπθπος 6 Ν. 2307/95 και ηην παπαγ. 3 ηος
άπθπος 33 ηος Ν. 3274/2004)
Οπγανιζμόρ Εζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Επισειπήζευρ. - Πποζυπικόν
1. Γη' Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ζπληαζζνκέλνπ δη' απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο, εγθξηλνκέλεο ππφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Γηεπζπληνχ κεηά γλψκελ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Σπκβνπιίσλ,
θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζηο, ε ζχλζεζηο θαη ε αξκνδηφηεο ησλ ππεξεζηψλ, ν αξηζκφο
ησλ ζέζεσλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ αλαιφγσο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο
επηρεηξήζεσο, ε θαηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ
θαζ' νκάδαο εηδηθνηήησλ θαη αλαιφγσο ηεο βαζκίδνο εθπαηδεχζεσο, αη απνδνραί, σο
θαη ν ηξφπνο πξνζιήςεσο θαη απνιχζεσο θαη ην αξκφδηνλ πξνο ηνχην φξγαλνλ.

2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πξνζσπηθφλ ηεο επηρεηξήζεσο ζπλδέεηαη
κεη' απηήο δηα ζπκβάζεσο εξγαζίαο Ιδησηηθνχ δηθαίνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο ηζρχνο
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3. Τν ππεξεηνχλ επί ζρέζεη εξγαζίαο Ιδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθφλ Γήκσλ,
Κνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ, ην νπνίνλ εζρνιείην εηο ηαο ππεξεζίαο πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο θαζίζηαηαη απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο νηθείαο επηρεηξήζεσο πξνζσπηθφλ
ηαχηεο, πθ' ελ ζρέζηλ ππεξεηεί θαη θαηαιακβάλεη αληίζηνηρνπο ζέζεηο εθ ησλ
πξνβιεθζεζνκέλσλ ππφ ηνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Αλ απνξξνθεζεί ε δεκνηηθή επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε δεκνηηθή
επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζηελ πξψηε
θαη θαηείρε νξγαληθέο ζέζεηο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ
θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΔΥΑ λα κεηαθέξεηαη ζηε
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δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη λα θαηαιακβάλεη ηηο αλάινγεο
κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηξεηθήο
Υπεξεζίαο ηε παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
5. Ταθηηθφλ δηαβαζκηζκέλνλ πξνζσπηθφλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ
ππεξεηνχλ εηο ππεξεζίαο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο, δχλαηαη ηε αηηήζεη ηνπ θαη
κεη' απφθαζηλ ηνπ παξά ηε Ννκαξρία Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ, λα κεηαηάζζεηαη κε
ηαο αο θαηέρεη ζέζεηο εηο ηελ επηρείξεζηλ, δηεπφκελνλ σο πξνο πάζαο ηαο ππεξεζηαθάο
ηνπ κεηαβνιάο θαη δηθαηψκαηα ππφ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εηδηθψλ πεξί ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνχηνπ δηαηάμεσλ ησλ Γήκσλ.
ΤΜΠΛΗΡΩΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 11 παπ. 3 ηος Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α'
62):
Οκνίσο ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ
πνπ ππεξεηνχζε ή ππεξεηεί ζε ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, κπνξεί κε
αίηεζή ηνπ λα απνζπάηαη ζηελ επηρείξεζε, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα δηνξηζκφ
νξγάλνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο
χδξεπζεο απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.), γηα δηάζηεκα κέρξη πέληε έηε. Η απφζπαζε απηή
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα άιια πέληε έηε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Οη απνδνρέο θαη νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ απνζπψκελνπ απηνχ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ ηελ
Γ.Δ.Υ.Α..

ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Καηά ηο άπθπο 8 παπ. 4 ηος Ν. 2227/1994 (Α' 129):
Τν ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ ησλ
νπνίσλ ην πξνζσπηθφ ζπληαμηνδνηείηαη κε ην θαζεζηψο ησλ δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ, ην νπνίν κεηαηάζζεηαη ζε ππεξεζίεο πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1069/1980
(ΦΔΚ 191 Α'), εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο θχξηαο,
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ ππαγφηαλ κέρξη
ηε κεηάηαμή ηνπ θαη φιε ε εθεμήο ππεξεζία ηνπ ζηηο ππεξεζίεο πνπ κεηαηάζζεηαη
ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή θαη ζπληάμηκε πνπ δηαλχζεθε ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία
κεηαηάζζεηαη.
6. Αη θαηά ηαο εθάζηνηε θεηκέλαο δηαηάμεηο επί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οξγαληζκψλ
Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ αζθνχληαη πξνθεηκέλνπ πεξί
ηνπ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πξνζσπηθνχ, ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο.

7. Αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ κνλίκσλ
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο παξαγξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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8. Πξνθεηκέλνπ πεξί ηνπ επί ζρέζεη εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρεηξήζεσο εθαξκφδνληαη αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη πεηζαξρηθαί δηαηάμεηο ηηο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Καηά ηο άπθπο 6 παπ. 15 ηος Ν. 2307/1995:
Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ, απφ Γ.Δ.Υ.Α. ζε Γ.Δ.Υ.Α. ή ζε ακηγή δεκνηηθή
ή θνηλνηηθή επηρείξεζε, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππαιιήινπ. Η κεηάηαμε
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ππνδνρήο χζηεξα
απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία
δεηείηαη ε κεηάηαμε.
ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Καηά ηο άπθπο 27 παπ. 9 ηος Ν. 3013/2002- ΦΕΚ Α' 102:
Τν ηαθηηθφ δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ
είρε απνζπαζηεί ζε Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Υδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.),
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ 191 Α'),
φπσο ηζρχνπλ, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ θαη κεηά απφθαζε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ λα κεηαηάζζεηαη ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο,
φπνπ έρεη απνζπαζηεί. Τν πξνζσπηθφ απηφ, σο πξνο ηηο ππεξεζηαθέο ηνπ κεηαβνιέο
θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, δηέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ην
πξνζσπηθφ ησλ Ο.Τ.Α.

'Απθπον 8
Πεπιοςζία ηηρ επισειπήζευρ

1. Δηο ηελ πεξηνπζίαλ ηεο επηρεηξήζεσο αλήθνπλ ηα επί ηε βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ή
εγθξηζεζνκέλσλ κειεηψλ εθηειεζζέληα ή εθηειεζζεζφκελα έξγα πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηνο ηεο επηρεηξήζεσο, άπαζαη αη ππάξρνπζαη
ππφλνκνη θαη εγθαηαζηάζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ή νκβξίσλ
πδάησλ, σο επίζεο θαη άπαζαη αη εθβάιινπζαη ακέζσο ή εκκέζσο εηο ην δίθηπνλ
ππφλνκνη ή αλνηθηνί αγσγνί, θαη αη κνλάδεο επεμεξγαζίαο πνζίκνπ χδαηνο θαη πγξψλ
απνβιήησλ.

2. Αη εθ ηεο εθηειέζεσο ησλ Δξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο πξνθχπηνπζαη
επηθάλεηαη πεξηέξρνληαη εηο ηελ Δπηρείξεζηλ, ήηηο δχλαηαη λα ηαο δηαζέηε θαη έλαληη
ζπκβνιηθνχ ηηκήκαηνο εηο ηνλ νηθείνλ Γήκνλ ή Κνηλφηεηα πξνο δεκηνπξγίαλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ή πξνο εθπιήξσζηλ άιινπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ.
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3. Αη δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θηεκάησλ
εθαξκφδνληαη θαη επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο.

'Απθπον 9
Τποκαηάζηαζιρ ειρ δικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ
1. Η επηρείξεζηο άκα ηε ζπζηάζεη ηεο ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο θαη άλεπ εηέξαο
δηαηππψζεσο εηο άπαληα ελ γέλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
εηο ηαχηελ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ησλ παξ' απηνίο νξγαληζκψλ
πδξεχζεσο- απνρεηεχζεσο, ηαο αλαθεξνκέλαο εηο ηελ χδξεπζηλ θαη απνρέηεπζηλ.

2. Αη εθθξεκείο δίθαη ζπλερίδνληαη ππφ θαη θαηά ηεο επηρεηξήζεσο άλεπ άιιεο
δηαηππψζεσο, κε επεξρνκέλεο εθ ηεο σο άλσ δηαδνρήο βηαίαο δηαθνπήο ηνχησλ.
3. Δπηκειεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη απνγξαθή ηεο
πεξηνπζίαο πεξί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 εληφο 6κήλνπ απφ ηεο ζπζηάζεψο ηεο
πξνο ηνλ ζθνπφλ θαζνξηζκνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο επηρεηξήζεσο.
Απφζπαζκα ηεο εθζέζεσο απνγξαθήο πεξηέρνλ πεξηγξαθήλ ησλ απνθησκέλσλ ππφ
ηεο Δπηρεηξήζεσο, αθηλήησλ θαη εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, κεηά ηεο ππφ ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Β.Γ. 598/1963, σο ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη ζήκεξνλ, πξνβιεπνκέλεο
πεξηιήςεσο, ζεσξεκέλνλ ππφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληνχ κεηαγξάθεηαη αηειψο
εηο ηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ αξκνδίνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ.
4.Απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο νη ζπκκεηέρνληεο εηο ηελ επηρείξεζηλ Γήκνη
θαη Κνηλφηεηεο, σο θαη Σχλδεζκνη ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο επηβνιήο ηειψλ θαη
δηθαησκάησλ πδξεχζεσο θαη απνρέηεπζεο.

'Απθπον 10
(όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 4 άπθπος 33 Ν. 3274/2005)
Πόποι ηηρ Επισειπήζευρ

1. Πφξνη ηεο Δπηρεηξήζεσο είλαη:
α. Τν εηδηθφλ ηέινο δηα ηελ κειέηελ θαη θαηαζθεπήλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο.
β.
Τν
εηδηθφλ
ηέινο
επί
ηνπ
εηζνδήκαηνο
εμ
νηθνδνκψλ.
γ.
Τν
ηέινο
ζπλδέζεσο
κεηά
ηνπ
δηθηχνπ
απνρεηεχζεσο.
δ. Η δαπάλε δηαθιαδψζεσο θαη ζπλδέζεσο πξνο ηνλ αγσγφλ πδξεχζεσο
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θαη
απνρεηεχζεσο.
ε.
Τν
ηέινο
ζπλδέζεσο
κεηά
ηνπ
δηθηχνπ
πδξεχζεσο.
ζη.
Τν
ηέινο
ρξήζεσο
ππνλφκνπ.
δ.
Η
αμία
θαηαλαιηζθνκέλνπ
χδαηνο.
ε.
Η
εγγχεζηο
ρξήζεσο
πδξνκεηξεηνχ.
ζ. Η δαπάλε κεηαηνπίζεσο αγσγψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ πδξεχζεσο ή
απνρεηεχζεσο
πδξνκεηξεηψλ
ή
άιισλ
ζπλαθψλ
εξγαζηψλ.
η. Αη ζπλεηζθνξαί ηξίησλ πξνο εθηέιεζηλ θαηά πξνηεξαηφηεηα έξγσλ.
ηα. Δπηρνξήγεζηο εθ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ δηα ηελ κειέηελ θαη
θαηαζθεπήλ
έξγσλ
πδξεχζεσο
θαη
απνρεηεχζεσο.
ηβ. Αη πξφζνδνη εθ ηεο πεξηνπζίαο ή ην ηίκεκα εθ ηεο εθπνηήζεσο ηαχηεο.
ηγ. Γάλεηα, θιεξνλνκίαη, δσξεαί θαη ινηπαί επηρνξεγήζεηο.

2. Οη πφξνη ηεο Δπηρεηξήζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθηα (α) (β) ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθψο δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, αλαθαηαζθεπήλ ή επέθηαζηλ πδξεχζεσο
θαη απνρεηεχζεσο ή ηελ εμφθιεζηλ έξγσλ ηνθνρξεσιπζίσλ εθ δαλείσλ, ν δε ηνπ
εδαθίνπ (ηα) απνθιεηζηηθψο, δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, αλαθαηαζθεπήλ ή
επέθηαζηλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο.
3. Σηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, πνπ δηεπξχλεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο
ηειεζέξκαλζεο, πεξηιακβάλνληαη:
α)
ε
ρξέσζε
ζχλδεζεο
κε
ην
δίθηπν
ηειεζέξκαλζεο,
β) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα ηε δαπάλε ηεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ
ηειεζέξκαλζεο,
ελαιιαθηψλ
ή
άιισλ
ζπλαθψλ
εξγαζηψλ,
γ)
ε
αμία
ησλ
θαηαλαιηζθφκελσλ
ζεξκηθψλ
κνλάδσλ,
δ) νη ζπλεηζθνξέο ηξίησλ γηα εθηέιεζε έξγσλ ηειεζέξκαλζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα
θαη
ε) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε δαπάλε ζρεηηθή κε ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ην λέν αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.
4. Σηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο δηεπξχλεηαη ν ζθνπφο θαη πεξηιακβάλεη
θαη ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ εκθηάισζε θαη εκπνξία ηνπ λεξνχ θαη
ηε δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
πεξηιακβάλνληαη:
α)
ην
ηέινο
ζχλδεζεο
κε
ην
δίθηπν
θπζηθνχ
αεξίνπ,
β) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα ηε δαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ ηνπ
θπζηθνχ
αεξίνπ
ή
άιισλ
εξγαζηψλ,
γ)
ε
αμία
ηνπ
θαηαλαιηζθφκελνπ
θπζηθνχ
αεξίνπ,
δ) νη ζπλεηζθνξέο ηξίησλ γηα εθηέιεζε έξγσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα,
ε) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε δαπάλε ζρεηηθή κε ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα λέα αληηθείκελα ηεο επηρείξεζεο θαη
ζη) ηα έζνδα απφ ηελ εκπνξία εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο.
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1069/80 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηα
αληηθείκελα ηεο ηειεζέξκαλζεο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ,
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ζηηο νπνίεο έρεη δηεπξπλζεί ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/80.

'Απθπον 11
Ειδικόν ηέλορ δια ηην μελέηην, καηαζκεςήν και επέκηαζιν έπγυν ςδπεύζευρ και
αποσεηεύζευρ

1. Δπηβάιιεηαη ππέξ ησλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπζηαζεζνκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, πξνο ηνλ ζθνπφλ κειέηεο, θαηαζθεπήο ή επεθηάζεσο έξγσλ
πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο θαη δηα κίαλ δεθαεηίαλ απφ ηήο 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ
επνκέλνπ ηεο ζπζηάζεψο ησλ έηνπο πξφζζεηνλ εηδηθφλ ηέινο ππνινγηδφκελνλ εηο
πνζνζηφλ 80% επί ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ χδαηνο, ην απηφ ηέινο
επηβάιιεηαη θαη ελ πεξηπηψζεη επεθηάζεσο ηεο Δπηρεηξήζεσο.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ Ν. 2065/1992 (Α 113):
«Παξαηείλεηαη γηα κηα δεθαεηία απφ ηελ θαηά πεξίπησζε ιήμε ηνπ ν ρξφλνο επηβνιήο
ηνπ πξνζζέηνπ εηδηθνχ ηέινπο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ 191 Α')».
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : Καηά ην άξζξν 26 παξ. 3 ηνπ Ν. 3013/2002 (Α 102) : «
Παξαηείλεηαη γηα κία δεθαεηία απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε ιήμε ηνπ ν ρξφλνο επηβνιήο
ηνπ πξφζζεηνπ εηδηθνχ ηέινπο 80% ππέξ ησλ Γ.Δ.Υ.Α. , πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1069/80 (ΦΔΚ 191 Α'».
2. Τν θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ ηέινο βεβαηνχηαη θαη εηζπξάηηεηαη ππφ
ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηα νξηζζεζφκελα ππφ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρεηξίζεσο απηήο.
'Απθπον 12
Ειδικόν ηέλορ επί ηυν ειζοδημάηυν εξ οικοδομών

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Τν άξζξν 12 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 άξζξ. 43 Ν. 2065/1992
(Α
113),ε
νπνία
θαη
νξίδεη
ηα
εμήο:
Καηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ.δ.
2916/1954 (ΦΔΚ 155 Α') ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ
191 Α'), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πνπ επηβάιιεη, θαηά πεξίπησζε,
ηέιε χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα, ηνπ ηέινπο πδξεχζεσο
αληηθαζηζηάκελνπ απφ άιιν ηζνδχλακν πφξν. Δάλ κέρξη 31-12-1992 δελ έρεη
λνκνζεηεζεί ν πφξνο απηφο, απφ ηνπ έηνπο 1993 εγγξάθεηαη πίζησζε ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θαη Γεκνηηθψλ
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Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) πνπ είλαη δηθαηνχρνη, ίζε πξνο ηηο
εηζπξάμεηο ηνπ έηνπο 1992, απμαλφκελε θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) εηεζίσο.

'Απθπον 13
ςμβολή Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδύζευν

1. Τν Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζπκβάιιεη δηα δσξεάλ επηρνξεγήζεσο
θαηά πνζνζηφλ κέρξη ηξηάθνληα πέληε ηνηο εθαηφλ (35 %) εηο ηαο δαπάλαο κειεηψλ
θαη θαηαζθεπψλ ησλ πάζεο θχζεσο έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο
αξκνδηφηεηνο ησλ δηα ηνπ παξφληνο ζπζηαζεζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ νξίνπ
ησλ εγθξηλνκέλσλ, δηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ θαη' έηνο, πηζηψζεσλ.

2. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ελ εθηειέζεη ηκεκάησλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο
εηο πφιεηο κε πξαγκαηηθφλ πιεζπζκφλ 10.000 θαηνίθσλ θαη άλσ, φπσο απηφο
εκθαλίδεηαη εηο ηνπο επηζήκνπο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο
ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη έρνπλ δεκνζηεπζή εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ή
ρξεκαηνδφηεζηο ησλ εθ ηνπ ΠΓΔ ζα εμαθνινπζήζε λα γίλεηαη ππφ ηνπο απηνχο κέρξη
ηνχδε φξνπο θαη δηα δηάζηεκα κε δπλάκελνλ λα ππεξβή ηνπο 12 κήλαο απφ ηεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Απφ ηεο παξειεχζεσο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ή
ρξεκαηνδφηεζηο πξνο απνπεξάησζηλ ησλ ελ εθηειέζεη έξγσλ εθ ηνπ ΠΓΔ εηο ηαο
αλσηέξσ πφιεηο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθψο πξνο ηαο δεκνηηθάο θαη θνηλνηηθάο
επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο θαη ζα δηέπεηαη ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

3. Πξνθεηκέλνπ πεξί εθηειέζεσο λέσλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο εηο πφιεηο
ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε ρξεκαηνδφηεζηο εθ ηνπ ΠΓΔ ζα γίλεηαη ζπκθψλσο
πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνο ηαο νηθείαο
επηρεηξήζεηο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο.

4. Η δηάηαμηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη εθαξκνγήλ θαη επί ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρεηξήζεσο πδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
Μείδνλνο πεξηνρήο Βφινπ, πξνθεηκέλνπ πεξί έξγσλ θαη κειεηψλ πέξαλ ησλ ππφ ηεο
θπξσζείζεο δηα ηνπ Ν. 775/1978 ζπκβάζεσο δαλείνπ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο
Γηεζλνχο Τξαπέδεο Αλαζπγθξνηήζεσο θαη Αλαπηχμεσο πξνβιεπνκέλσλ θαη
πεξηγξαθνκέλσλ εηο ην παξάξηεκα 2 απηήο.

'Απθπον 14
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Υπόνορ ενάπξευρ ζςμβολήρ Ππογπάμμαηορ Δημοζίυν Επενδύζευν

Η ρξεκαηνδφηεζηο εθ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκκέηξσο πξνο ηελ ππφ ησλ νηθείσλ Δπηρεηξήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζηλ ησλ κειεηψλ θαη έξγσλ είηε εμ ηδίσλ πφξσλ είηε εθ δαλεηζκνχ,
εμαηξέζεη ηνπ έηνπο ζπζηάζεσο ησλ δηα ηνπ παξφληνο ζπζηαζεζνκέλσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαηά ην νπνίνλ ή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
δχλαηαη λα πξνεγείηαη.

'Απθπον 15
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 5 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Δαπάνη ζςνδέζευρ μεηά ηυν δικηύυν αποσεηεύζευρ και ςδπεύζευρ

Οη ηδηνθηήηαη ησλ αθηλήησλ ησλ ζπλδενκέλσλ ή κειιφλησλ λα ζπλδεζνχλ κεηά ησλ
δηθηχσλ, ππνρξενχληαη λα πξνθαηαβάιινπλ εηο ηελ επηρείξεζηλ ηελ δαπάλελ
θαηαζθεπήο ηεο πξνο ζχλδεζηλ ηνπ αθηλήηνπ ησλ δηαθιαδψζεσο απφ ηεο
ξπκνηνκηθήο γξακκήο κέρξη ηεο ζέζεσο ηνπ αγσγνχ πδξεχζεσο ή ηεο ππνλφκνπ. Η
νξηζηηθή δαπάλε εθθαζαξίδεηαη ππφ ηεο επηρεηξήζεσο, κεηά ηελ εθηέιεζηλ ηεο
εξγαζίαο. Η δαπάλε δηαθιαδψζεσο ζπλδέζεσο αθηλήηνπ δχλαηαη κεη' απφθαζηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο επηρεηξήζεσο λα ππνινγίδεηαη γεληθψο δη' άπαληα. Τα
αθίλεηα κε βάζηλ ην ήκηζπ ηνπ κέζνπ πιάηνπο ηεο νδνχ θαη ηελ θαηά ην ηξέρνλ
κέηξνλ κέζελ ηηκήλ δαπάλεο δηαθιαδψζεσο. Η κέζε απηή ηηκή δαπάλεο
δηαθιάδσζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο.

'Απθπον 16
(όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 6 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Σέλορ σπήζευρ ςπονόμος και ηέλορ ςδπεύζευρ

1. Οη ηδηνθηήηαη ησλ αθηλήησλ ησλ ζπλδενκέλσλ κεηά ησλ δηθηχσλ ππνρξενχληαη εηο
ηελ θαηαβνιήλ ηνπ ηέινπο ρξήζεσο ππνλφκνπ θαη ηέινπο πδξεχζεσο,
εηζπξαηηνκέλνπ δηα ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλαιψζεσο χδαηνο θαηά ηα ελ άξζξνηο 25
θαη 26 ηνπ παξφληνο νξηδφκελα. Γηα ηνπο ήδε ζπλδεδεκέλνπο κεηά ησλ δηθηχσλ ην
ηέινο ρξήζεσο νθείιεηαη απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο επηρεηξήζεσο. Σπλνθεηιέηαη εηο
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νιφθιεξνλ ηνπ ηέινπο ρξήζεσο κεηά ησλ Ιδηνθηεηψλ ηπγράλνπλ θαη νη νπσζδήπνηε
πνηνχκελνη ρξήζηλ ηνπ αθηλήηνπ.

2. Τν ηέινο ρξήζεσο ππνλφκνπ νθείιεηαη θαη ππφ ηδηνθηήηνπ αθηλήηνπ, ζπλδεζέληνο
απζαηξέησο, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ακέζσο ή εκκέζσο κεηά ηνπ δηθηχνπ
απνρεηεχζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη δη' φζνλ ρξφλνλ δηαξθεί ή κέιιεη λα δηαξθέζε ε
ηνηαχηε ζχλδεζηο. Η εηο ηαο πεξηπηψζεηο απζαηξέηνπ ζπλδέζεσο θαηαβνιή ηνπ ηέινπο
ρξήζεσο ππνλφκνπ ππφ ηνπ ππνρξένπ δελ απαιιάζζεη ηνχηνλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ.
Γηα ηελ ζχλδεζηλ ηεο εζσηεξηθήο εγθαηαζηάζεσο, απνρεηεχζεσο ησλ αθηλήησλ κεηά
ηνπ δηθηχνπ ππνλφκνπ, νξίδεηαη πξνζεζκία ηξηάθνληα εκεξψλ απφ ηεο πεξαηψζεσο
ηεο θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιαδψζεσο, κεηά ηελ πάξνδνλ ηεο νπνίαο άξρεηαη
ε
ππνρξέσζηο
θαηαβνιήο
ηνπ
ηέινπο
ρξήζεσο
ππνλφκνπ.
Σηηο πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο,
εθπαηδεπηήξηα, επηρεηξήζεηο ινπηξψλ, μελνδνρείσλ, λνζνθνκείσλ, θνηλσθειψλ
ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε αθηλήησλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαηά θαηεγνξίεο θαη αλαιφγσο ηνπ πδξαπιηθνχ θαη
ξππαληηθνχ θνξηίνπ ην ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ην
ηέινο ρξήζεο ππνλφκνπ, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
επηρείξεζεο.
Τα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα Ιδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκνί ηνπηθήο
απηνδηνηθήζεσο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο, επηζπκνχληα ηελ εθηέιεζηλ ππφ ηεο
επηρεηξήζεσο έξγσλ απνρεηεχζεσο θαηά πξνηεξαηφηεηα, ππνρξενχληαη εηο
ζπλεηζθνξάλ απηψλ εηο ηελ δαπάλελ εθηειέζεσο ησλ έξγσλ ηνχησλ.

'Απθπον 17
Διασείπιζιρ

1. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζηο εθάζηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηδίνπ
Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Η επηρείξεζηο έρεη ηδίαλ ηακηαθήλ ππεξεζίαλ,
δηαηάθηεο δε ησλ δαπαλψλ απηήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ελ ζπκπξάμεη κεηά ηνπ
πξντζηακέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρεηξήζεσο ή νη λφκηκνη
αλαπιεξσηαί ησλ.
2. Τν νηθνλνκηθφλ έηνο ηεο δηαρεηξίζεσο αληηζηνηρεί πξνο ην νηθνλνκηθφλ έηνο ηεο
Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο δηαρεηξίζεσο, άκα δε ηε ιήμεη απηφλ θιείνληαη νη εληαχζηνη
ινγαξηαζκνί θαη ελεξγείηαη ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο.

Απθπο 18
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ. 7 ηος άπθπος 6 ηος ν. 2307/95
και ηην παπαγ. 3 άπθπος 18 Ν. 3320/2005)
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Διασειπιζηικόρ έλεγσορ
Ο ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη απφ δχν
(2) νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο , νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν
Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 226/1992 θαη δηνξίδνληαη απφ
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με ηελ
απφθαζε δηνξηζκνχ νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο
226/1992 (ΦΔΚ Α' 120/1992).

'Απθπον 19
Ενημεπυηικόν Σεύσορ

Η επηρείξεζηο ππνρξενχηαη φπσο θαζ' έθαζηνλ έηνο ζπληάζζεη Δηδηθφλ Δλεκεξσηηθφλ
Τεχρνο
Καηαλαισηνχ.
Δηο ην ηεχρνο ηνχην ζα αλαγξάθσληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα νπζηψδε θαη αλαγθαία πξνο
ελεκέξσζηλ επί ηεο δξαζηεξηφηεηνο ηεο επηρεηξήζεσο ζηνηρεία, ηα νπνία ζα
ιακβάλσληαη εθ ηνπ εηεζίνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ εθζέζεσλ νηθνλνκηθήο
θαηαζηάζεσο, ηεο απνγξαθήο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, ηνπ εηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο
Δπελδχζεσλ κεηά ησλ πεγψλ ρξεκαηνδνηήζεψο ηνπ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ησλ δαπαλψλ δηνηθήζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο, ηεο
παξαγσγηθφηεηνο ηεο Δπηρεηξήζεσο, ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ακνηβψλ
ηεο δηνηθήζεσο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, σο θαη εηέξα ζηνηρεία επί ησλ πάζεο θχζεσο
δξαζηεξηνηήησλ
ηεο
επηρεηξήζεσο.
Τν Δηδηθφλ Δλεκεξσηηθφλ Τεχρνο ππνγξαθφκελνλ ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηεο επηρεηξήζεσο απνζηέιιεηαη, κεξίκλε ηεο επηρεηξήζεσο, ην
βξαδχηεξνλ εληφο εμ κελψλ απφ ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εηο ηνπο
θαηαλαισηάο
ηεο
επηρεηξήζεσο
πξνο
ελεκέξσζίλ
ησλ.
Η κε ζχληαμηο ή ε κε απνζηνιή ηνπ αλσηέξσ ηεχρνπο ζπληζηά παξάβαζηλ
θαζήθνληνο.

Απθπο 20
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπαγ. 8 άπθπος 6 Ν. 2307/95 και ηην παπαγ. 11
ηος άπθπος 13 Ν. 2503/97)
Εποπηεία επί ηυν επισειπήζευν
1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηηο εμήο
απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ:
α) Γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηερληθνχ
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πξνγξάκκαηνο
έξγσλ,
θαζψο
θαη
γηα
θάζε
ηξνπνπνίεζή
ηνπο.
β)
Γηα
ηελ
αγνξά
θαη
εθπνίεζε
αθηλήησλ
θηεκάησλ.
γ) Γηα ηελ επηβάξπλζε ησλ αθηλήησλ ηεο επηρείξεζεο κε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα.
δ)
Γηα
ηε
ζχλαςε
δαλείσλ.
ε) Γηα ηηο κειέηεο, ηα έξγα θαη ηηο πξνκήζεηεο.
2. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ειέγρεη ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ
θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα έθηαθηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ θαη ηακεηαθνχ ειέγρνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο.

'Απθπον 21
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπαγ. 9 άπθπος 6 Ν. 2307/1995)
Κανονιζμοί λειηοςπγίαρ και διασειπίζευρ
1. Με θαλνληζκνχο, πνπ ζπληάζζνληαη θαη ςεθίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο επηρεηξήζεσο θαη ειέγρνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθά ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ
ή ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε, ξπζκίδνληαη θάζε θνξά ηα ζρεηηθά
κε ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθήο παξαδνρήο
ινγηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο.

2. Οη αλσηέξσ θαλνληζκνί δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη, εθ' φζνλ επηβάιιεηαη ηνχην
εθ ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ απηήλ σο άλσ δηαδηθαζίαλ.

3. Μέρξη ηεο ζπληάμεσο ησλ ππφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιεπνκέλσλ θαλνληζκψλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, εθαξκφδνληαη νη ππάξρνληεο
αληίζηνηρνη θαλνληζκνί ηνπ Γήκνπ ή Σπλδέζκνπ θαη ελ πεξηπηψζεη κε ππάξμεσο
ηνηνχησλ αη ζρεηηθαί πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ δηαηάμεηο.

'Απθπον 22
'Επγα - Ππομήθειαι

1. Τα έξγα θαη αη πξνκήζεηαη δηά ηελ θαηαζθεπήλ, ζπληήξεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ ησλ
ζπζηεκάησλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο εθηεινχληαη ππφ ηεο επηρεηξήζεσο. Πεξί
ηνπ ηξφπνπ εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη ελεξγείαο ησλ πξνκεζεηψλ απνθαζίδεη ην
Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ηεο επηρεηξήζεσο.
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2. Αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο πεξί
εθζθαθψλ πξνο αλεχξεζηλ χδαηνο θαη εγθαηαζηάζεσο δηθηχνπ πδξεχζεσο
εθαξκφδνληαη θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ παξφληνο.

Απθπο 23
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπαγ. 10 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Κανονιζμοί δικηύυν
1. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε, εθδίδεηαη θαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηθηχνπ απνρεηεχζεσο, θαη ηδίσο νη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο
βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο, νη νπζίεο ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζην
δίθηπν απαγνξεχεηαη, ε επηηξεπφκελε ζπγθέληξσζε ξππαηλνπζψλ νπζηψλ, ηα φξηα
ησλ θπζηθψλ θαη ινηπψλ παξακέηξσλ ησλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πνπ
δηαηίζεληαη ζηα δίθηπα, ηα ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πδάησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο
απνρεηεχζεσο, νη φξνη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ γεληθψλ θαη ηα ησλ
πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ απνρεηεχζεσο.
2. Με ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία εθδίδεηαη θαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο θαη ηδίσο ηα ππφρξεα γηα ζχλδεζε
αθίλεηα. ν αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ, γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ
πδάησλ ησλ αθηλήησλ, γηα ηελ απνρέηεπζε ρακειψλ ρψξσλ θαη επηθαλεηψλ, γηα ηε
δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, γηα ηε δηαθνπή ησλ ζπλδέζεσλ, νη
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο γεληθψο ησλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ ησλ θαηνίθσλ θαη ινηπψλ
νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ησλ
νξγάλσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ην κήθνο ζπλδέζεσλ γηα αθίλεηα πνπ έρνπλ πξνζφςεηο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα νδνχο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο
ζπλδέζεσο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο επηβάξπλζεο ησλ αθηλήησλ ζην ίδην νηθφπεδν
ζην νπνίν πθίζηαηαη θάζεηε ηδηνθηεζία, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο απφ ηελ επηρείξεζε ηεο
εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο γηα ηε ζχλδεζε αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ νη ππφρξενη γηα απηφ
δελ ππνβάιινπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηάμεη ε επηρείξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχλδεζεο θαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δαπαλψλ
ζπλδέζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ ηεο επηρείξεζεο.
3. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
επηρείξεζε θαζνξίδνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πδξεχζεσο θαη
ηδίσο ν ηξφπνο ηνπ θαζνξηζκνχ θάζε θνξά ηεο ηηκήο ηνπ χδαηνο, ηεο δηαλνκήο απηνχ,
ηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλδεζεο κε ην δίθηπν πδξεχζεσο, ηε δηαθνπή ησλ
ζπλδέζεσλ, ηελ εγγχεζε ρξήζεσο πδξνκεηξεηψλ, ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ δηθηχνπ, ηα
ππφρξεα γηα ζχλδεζε αθίλεηα, νη ππφρξενη θαηαβνιήο ησλ ηειψλ πδξεχζεσο πάζεο
θχζεσο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο απφ απηά θπξψζεηο θαη
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γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ
χδξεπζεο
ηεο
επηρείξεζεο.
Μέρξη ηελ έθδνζε απηψλ ησλ θαλνληζκψλ εθαξκφδνληαη ηα ηηκνιφγηα πνπ ηζρχνπλ
θαη νη θαλνληζκνί ησλ ππεξεζηψλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ηνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ή ζπλδέζκνπ απφ ηνπο νπνίνπο ηδξχεηαη ε επηρείξεζε.

'Απθπον 24
Απαλλοηπιώζειρ

1. Τα ππφ ηεο επηρεηξήζεσο εθηεινχκελα έξγα ραξαθηεξίδνληαη δεκνζίαο σθειείαο,
ηα δε δηα ηαχηα, σο θαη δηα ηαο ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο αλαγθαηνχληα αθίλεηα,
απαιινηξηνχληαη αλαγθαζηηθψο ππέξ θαη δαπάλαηο απηήο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ πεξί αλαγθαζηηθψλ
απαιινηξηψζεσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Καζ'
φκνηνλ ηξφπνλ ζπληζηψληαη αλαγθαζηηθψο θαη δνπιείαη νηαζδήπνηε κνξθήο.

2. Αη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 797/1971 «πεξί αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ» θαη αη δη'
απηψλ δηαηεξεζείζαη εμαηξέζεηο επί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηζρχνπλ θαη δηα ηαο
ππέξ ηεο επηρεηξήζεσο απαιινηξηψζεηο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ εηδηθσηέξσλ
δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο.

3. Δθ' φζνλ ηα έξγα πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ εηο ρψξνπο πξνβιεπνκέλνπο δη'
νδνχο, πιαηείαο ή ινηπνχο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ απφ 17/7-16.8.1923 ηνπ Ν.Γ/ηνο "πεξί ζρεδίνπ πφιεσλ, θσκψλ θαη
ζπλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο νηθνδνκήο απηψλ», ε ππέξ ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Κνηλφηεηνο απαιινηξίσζηο δχλαηαη λα επηζπεχδεηαη ππφ ηεο Δπηρεηξήζεσο δαπάλαηο
απηήο.

'Απθπον 25
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ.11 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Σιμολόγια

1. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή
θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδνληαη ρσξηζηά ηηκνιφγηα γηα ηελ ππεξεζία πδξεχζεσο
θαη απνρεηεχζεσο.
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2. Τα εθ ησλ ηειψλ ησλ ππεξεζηψλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο έζνδα δένλ
ππνρξεσηηθψο λα θαιχπηνπλ ηαο αλαγθαίαο δαπάλαο πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληεξήζεσο ησλ δηθηχσλ, απνζβέζεηο Παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνθνρξενιπζίσλ
ζπλαθζέλησλ δαλείσλ.
3. Τα έζνδα απφ ηα ηέιε επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ
πάξνδν ηεο δεθαεηίαο, φπσο αλαγξάθεηαη ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ λφκνπ απηνχ. Τν
πνζνζηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ
ην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην.

'Απθπο 26
(όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ.7 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Διαθοποποίηζη Σελών
Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ
ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί:
α. λα θαζνξίδεηαη εηδηθφ ηηκνιφγην χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηνπο θάηνηθνπο ησλ
δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή ζπλνηθηζκψλ απηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε νη νπνίνη
εμππεξεηνχληαη κε δηθφ ηνπο δίθηπν αλεμάξηεην απφ ην εληαίν δίθηπν ηεο επηρείξεζεο
θαη
β. λα ζεζπίδνληαη δηαθνξεηηθά ηηκνιφγηα θαηά πεξηνρέο αλάινγα κε ηα εθηεινχκελα
έξγα ή κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνρήο.

'Απθπον 27
Ποινικαί διαηάξειρ

1. Απαγνξεχεηαη ή άλεπ εγγξάθνπ αδείαο ηεο επηρεηξήζεσο εθηέιεζηο νηαζδήπνηε
εξγαζίαο απνρεηεχζεσο έμσ ηνπ ζίθσλνο, εηο νλ θαηαιήγνπλ αη εζσηεξηθαί
εγθαηαζηάζεηο απνρεηεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θαηά πάζαλ
πεξίπησζηλ ε εθηέιεζηο νηαζδήπνηε εξγαζίαο, επί ζθνπψ ιαζξαίαο απνρεηεχζεσο
αθαζάξησλ ή νκβξίσλ πδάησλ αθηλήηνπ ηηλφο εηο ην δίθηπνλ απνρεηεχζεσο.
2. Η παξάβαζηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο
εμ
κελψλ
θαη
δηα
ρξεκαηηθήο
πνηλή
κέρξη
30.000
δξαρκψλ.
Δάλ ε αμηφπνηλνο πξάμηο εγέλεην επί ζθνπψ ιαζξαίαο απνρεηεχζεσο πιεηφλσλ
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αθηλήησλ, δηα ηεο θαηαζθεπήο ππνλφκνπ κέιινληνο λα εμππεξεηήζε ηαχηα θαη
ζπλδέζεσο απηνχ κεηά ηνπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο, ν ππαίηηνο ηαχηεο ηηκσξείηαη δηα
θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο 30.000 έσο 80.000 δξρ.
3. Η επηρείξεζηο δχλαηαη πάληνηε λα παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγνπζα, ηφζνλ ελ ηε
πξνδηθαοία, φζνλ θαη ελ ηε θπξία δηαδηθαζία πξνο επηδίσμηλ ηεο εθ ησλ αμηνπνίλσλ
ηνχησλ πξάμεσλ απνδεκηψζεσο ηεο, ιφγσ ηεο εμ απηψλ εζηθήο βιάβεο ηεο,
ηεξνπκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 63 επ. θαη 82 επ. Κψδ. Πνηλ.
Γηθνλνκίαο.
4. Δηο ηαο, πξνβιεπνκέλαο ππφ ηεο παξ.1 πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζηο δηθαηνχηαη δη'
αηηήζεψο ηεο, ππνβαιινκέλεο εηο ηνλ εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, λα αηηήζεηαη θαηά
ηελ δηαδηθαζίαλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Α.Ν. 1539/1938 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ
θηεκάησλ ηελ άκεζνλ επαλαθνξάλ ησλ πξαγκάησλ εηο ηελ πξνηέξαλ θαηάζηαζηλ,
ήηηο δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθψο, εθ' φζνλ ήζειε δηαπηζησζή απζαίξεηνο θαηαζθεπή
απνρεηεπηηθνχ έξγνπ. Η απφθαζηο ηνπ εηζαγγειέσο πξσηνδηθψλ, εθδηδνκέλε εληφο
ηεο ζπληνκσηέξαο δπλαηήο πξνζεζκίαο εθηειείηαη δηα ζπλεξγείνπ ηεο επηρεηξήζεσο
ππφ ηελ πξνζηαζίαλ ηεο αξκνδίαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ήηηο παξαθνινπζεί ηελ αθξηβή
ηήξεζηλ απηήο. Αη απαηηεζεζφκελαη δηα ηελ ηνηαχηελ επαλαθνξάλ ησλ πξαγκάησλ εηο
ηελ πξνηέξαλ θαηάζηαζηλ δαπάλαη, βεβαηνχληαη ππφ ηεο επηρεηξήζεσο εηο βάξνο ηνπ
δξάζηνπ, εθ' φζνλ ήζειελ νχηνο θαηαδηθαζζή ππφ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, θαηά
ηαο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε, ελ πεξηπηψζεη απαιιαγήο ηνχηνπ,
εθ' φζνλ ήζειελ ππνρξεσζή εηο ηελ θαηαβνιήλ ησλ ηνηνχησλ δαπαλψλ,
ηνπ δηθαζηεξίνπ ππνρξεσηηθψο απνθαηλνκέλνπ επί ηεο ηνηαχηεο θαηαβνιήο ή κε. Αη
δαπάλαη αχηαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηαο πεξί εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ηεο επηρεηξήζεσο
θεηκέλαο δηαηάμεηο.
5. Ο παξαβαίλσλ ηαο ππφ ησλ ελ άξζξσ 21 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ
θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, επηβαιινκέλαο
ππνρξεψζεηο εθ' φζνλ ππφ πέξαο ηηλφο δηαηάμεσο δελ πξνβιέπεηαη βαξπηέξα πνηλή,
ηηκσξείηαη, εάλ κελ ελήξγεζελ εθ πξνζέζεσο δηα ηεο πνηλήο ηεο θπιαθίζεσο κέρξηο
εμ κελψλ ή δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο ή θαη δη' ακθνηέξσλ ησλ πνηλψλ ηνχησλ, εάλ δε
ελήξγεζελ εμ ακειείαο δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο.

'Απθπον 28
(όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 13 άπθπος 6 Ν. 2307/95)
Αζηςνόμεςζιρ ηυν δικηύυν ςδπεύζευρ και αποσεηεύζευρ
1. Η αζηπλφκεπζηο ησλ ζπζηεκάησλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ηεο επηρεηξήζεσο
σο θαη ε, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ απφ 18/21.3. 1924 Γ/ηνο "πεξί θσδηθνπνηήζεσο ηνπ
Ν. 2853 θιπ." Αζηπλφκεπζηο δεκνζίσλ πδάησλ εηο ηελ πεξηνρήλ ηαχηελ, αλαηίζεηαη
εηο ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο επηρεηξήζεσο, θαη ελ ειιείςεη εθαξκφδνληαη αη
εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο πεξί αζηπλνκεχζεσο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ
έξγσλ.
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2. Πάζα ακέζσο ή εκκέζσο πξνμελνπκέλε βιάβε επί ησλ πάζεο θχζεσο ή
θαηεγνξίαο ππνλφκσλ ή εηέξσλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ πδξεχζεσο
απνρεηεχζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαη επί ησλ πάζεο θχζεσο " ελ εθηειέζεη
ηεηειεζκέλσλ, σο θαη πάζα παξάβαζηο ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ
δηαηάμεσλ, πεξί αζηπλνκεχζεσο ησλ δεκνζίσλ πδάησλ, βεβαηνχηαη δηα πξσηνθφιινπ
ζπληαζζνκέλνπ ππφ ησλ θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθνλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ,
εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ απφ 25 Ννεκβξίνπ 1929 Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο "πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί
θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο νδψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, σο ην άξζξνλ ηνχην
αληηθαηεζηάζε δηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Α. Ν. 1966/1939 "πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί
εθηειέζεσο
δεκνζίσλ
έξγσλ
θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ".
Τηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επηζεσξεηή δεκφζησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο, αζθεί ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο επηρεηξήζεσο. Η βεβαίσζε ησλ πνζψλ ηεο
δεκίαο δηελεξγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο.

'Απθπον 29
Δήλυζιρ ηυν ιδιοκηηηών πεπί ηος ηπόπος αποσεηεύζευρ ηυν ακινήηυν ηυν
1. Ο Ιδηνθηήηεο, ζπληδηνθηήηεο, λνκεχο ή ζπλλνκεχο αθηλήηνπ θεηκέλνπ εηο ηελ
πεξηνρήλ ηεο επηρεηξήζεσο, επί δε ζπληδηνθηεζίαο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνχ Ν.
3741/1929) "πεξί Ιδηνθηεζίαο θαη' νξφθνπο" θαη ησλ άξζξσλ 1002 θαη 1117 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθνο θαη ν εηο νλ ερνξεγήζε ή άδεηα θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο, σο θαη
ν δηαρεηξηζηήο ηαχηεο, θαινχκελνο ππφ ηεο επηρεηξήζεσο, ππνρξενχηαη φπσο, εληφο
ηεο ηαζζνκέλεο απηψ πξνζεζκίαο νπρί ειάζζνλνο ηνπ κελφο, δειψζε εγγξάθσο ηνλ
ηξφπνλ απνρεηεχζεσο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαη επηηξέπε θαη δηεπθνιχλε ηνλ ηεο
επηρεηξήζεσο έιεγρνλ ηεο αθξίβεηαο ηεο δειψζεψο ηνπ.

2. Ο κε ππνβάιισλ ηελ ελ ηε πξνεγνπκέλσ παξαγξάθσ δήισζηλ ή ν κε ππνβάιισλ
εληφο ηεο ππφ ηεο επηρεηξήζεσο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ή ν ακέζσο αξλνχκελνο εηο ηα
φξγαλα ηεο επηρεηξήζεσο ηελ εληφο ηνπ αθηλήηνπ είζνδνλ πξνο έιεγρνλ ηεο αθξηβείαο
ηεο ηνηαχηεο δειψζεσο ή ν παξαθσιχσλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ηελ δηελέξγεηαλ ηνπ
εηξεκέλνπ ειέγρνπ, ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ ή δηα
ρξεκαηηθήο πνηλήο. Ο ππνβάιισλ ςεπδή δήισζηλ ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο
εμ (6) κελψλ ή δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο.

'Απθπον 30
Μεηαβαηικαί διαηάξειρ
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'Δξγα θαη κειέηαη πδξεχζεσο ή απνρεηεχζεσο ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή θαη ε
εθπφλεζηο αληηζηνίρσο ήξρηζε πξν ηεο ζπζηάζεσο επηρεηξήζεσο πδξεχζεσο θαη
απνρεηεχζεσο εηο ηηλά Γήκνλ ή Κνηλφηεηα εθηεινχληαη θαηά ηαο ηζρπνχζαο
δηαηάμεηο.

Απθπο 31
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ δηά ηεο
Δθεκεξίδνο
ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Ο παξψλ λφκνο ςεθηζζείο ππφ ηεο Βνπιήο θαη παξ΄ εκψλ ζήκεξνλ θπξσζείο,
δεκνζηεπζήησ δηά ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη εθηειεζζήησ σο λφκνο ηνπ
Κξάηνπο.

Δλ Αζήλαηο ηεο 19ε Απγνχζηνπ 1980
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση,
τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (Α΄191) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση -Αντικείμενο
1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1876/1990
(Α΄ 27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/
1988 (Α΄ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α΄ 21). Στην τελευταία περίπτωση, οι Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2
περίπτωση 1α΄ του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
3. Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους,
είναι υπεύθυνες για:
α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του
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προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους
καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την
παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα
αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων
επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων
διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων
και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών
υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος
της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και
διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών
επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
4. Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η
επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται
σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών
στοιχείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των
εσόδων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς
τους. Η απόφαση για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνεται με
πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από
επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα
μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος
των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από την
πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση,
τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και
ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη
είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και ορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση των αιρετών
μελών, ένα (1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από τη
μειοψηφία. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και,
σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση
διαδημοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός
φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου
σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση,
πλην του Δήμου της έδρας της επιχείρησης.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να
αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία
του αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του
εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού
ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε.
5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.
6. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον
Πρόεδρο αυτού.
7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι
αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι
διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας
και ασυμβίβαστων.
8. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να
είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης.
9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν
δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις
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παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η
αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό
50% του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα
με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, πέραν του
μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε
αυτόν και στον αναπληρωτή του.
Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του
γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται
με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση,
που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη αυτού
παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση
και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της
αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών
του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος
της αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης.».
Άρθρο 3
Το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
και Προέδρου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,
διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) μεριμνά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της
επιχείρησης,
β) διορίζει τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές
Υπηρεσιών της επιχείρησης,
γ) εγκρίνει, κατά το πρώτο έτος της θητείας του, το
πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, στο οποίο
αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης,
του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό
κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος,
που υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/
2007 (Α΄ 57), το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3199/2003 (Α΄ 24), την εκάστοτε ισχύουσα σχετική
νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και
Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και των Διαδικασιών
και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών
ύδατος στις διάφορες χρήσεις του,
δ) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης
και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων
των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους
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σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων,
ε) εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την
έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των
εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της
Δ.Ε.Υ.Α., στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επενδύσεων, επισυνάπτεται μελέτη κόστους -οφέλους στην
οποία αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα
με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές
δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και οι
δαπάνες επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί
τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
των εσόδων και τις ανάγκες που παρουσιάζονται, μπορεί
δε να αποφασίζει για τη χορήγηση έκτακτων και συμπληρωματικών πιστώσεων,
στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και
προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές
και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής
υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται
τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή
την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες
τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο
πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους,
ζ) αποφασίζει για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση,
η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων
και ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από αυτά, καθώς
και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους,
θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.,
ι) αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων
της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης
σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων,
ια) εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός
εσόδων-εξόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογιστική και φορολογική νομοθεσία,
ιβ) εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής αγωγών,
των οποίων η κατασκευή ζητείται κατά προτεραιότητα
από τους ανωτέρω και καθορίζει τους όρους καταβολής
της δαπάνης της συμμετοχής, τις τυχόν εγγυήσεις και
κάθε συναφή λεπτομέρεια.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο
20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του
να μεταβιβάζει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του
σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό και απαρτίζονται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία
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αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται
από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και δημοσιεύεται, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι επιτροπές αυτές λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις
αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα και τις
υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές, μόνο με
ομοφωνία των μελών τους. Αν δεν επιτευχθεί ομοφωνία, η υπόθεση αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο
για λήψη απόφασης. Για τα θέματα της παραγράφου
αυτής, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε επιτροπές, που
συνιστώνται με όμοιο τρόπο, προπαρασκευαστικές και
γνωμοδοτικές εργασίες.
4. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού,
ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων
και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους,
β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου
από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί
ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει
σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία
των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών
υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και
γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης.».
Άρθρο 4
Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Γενικός Διευθυντής
1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός
Διευθυντής.
2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, τα ακριβή καθήκοντα
και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.
3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των
εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του
προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και μεριμνά για:
α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε
η επιχείρηση,
β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού
προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 5,
γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέπεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,
δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την
έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,
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ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους -οφέλους,
που προβλέπεται στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 5,
στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές
χρηματοδότησης αυτού,
ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και
τροποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και
στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,
η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων
της επιχείρησης.
4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και
εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για:
α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμηθειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών
πραγμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,
γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό
συμβιβασμό,
δ) τη σύναψη δανείων,
ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επιθυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής.
5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:
α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηματικό αυτό όριο
μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης,
β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις,
καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.
6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες
που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
7. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυτός
κωλύεται, τα καθήκοντα αυτού ασκεί, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε
βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος.».
Άρθρο 5
Το άρθρο 10 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Πόροι της επιχείρησης
1. Πόροι της επιχείρησης είναι:
α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11,
β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,
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γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης,
δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,
ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και
αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
στ) το τέλος χρήσης υπονόμου,
ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων,
η) η αξία του νερού που καταναλώνεται,
θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,
ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,
ια) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή
άλλων συναφών εργασιών,
ιβ) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων,
ιγ) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και
κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.,
ιδ) τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το
τίμημα από την εκποίησή της,
ιε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.
2. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη
μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου
εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων από δάνεια.
3. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο
αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών,
γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από
το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.
4. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο
αντικείμενο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, επίβλεψης, διοίκησης και λειτουργίας των
δικτύων φυσικού αερίου, της άρδευσης, της εμφιάλωσης
και εμπορίας του νερού και της διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται κατά
περίπτωση:
α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης
αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων
εργασιών,
γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,
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δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού
αερίου κατά προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης,
στ) τα έσοδα από την άρδευση,
ζ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για όλες τις περιπτώσεις διεύρυνσης
του αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.
6. Στα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του
Ελληνικού Δημοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Η παρ. 2 του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142) διατηρείται
σε ισχύ.».
Άρθρο 6
Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή
και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
1. Στο άρθρο 11 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης
απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία
εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια
και υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας
στην αρχή που τις εποπτεύει, μπορούν να αναστείλουν
την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον
δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να
σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται
το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του
80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω αρνητική
προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους προσμετράται στο συνολικό χρόνο επιβολής του, σύμφωνα με την
παράγραφο 1.
4. Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α..
5. Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α. περί
αναστολής είσπραξης του τέλους της παραγράφου 1,
που έχουν ληφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού σε
βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών
Συμβουλίων.».
2. Δαπάνες λειτουργικών εξόδων διενεργηθείσες πριν
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίες καλύφθηκαν από έσοδα προερχόμενα από εισπράξεις του
τέλους του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 θεωρούνται
νόμιμες, εφόσον τηρήθηκαν κατά τα λοιπά, οι διατάξεις
περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης
ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.
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Άρθρο 7
Το άρθρο 18 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Διαχειριστικός Έλεγχος
1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης
της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του
π.δ. 226/1992 (Α΄ 120).
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση,
με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή
των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α..
3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος
διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά
τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.».
Άρθρο 8
Το άρθρο 19 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Ενημερωτικό τεύχος
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού
έτους, τα ουσιώδη και αναγκαία, για την ενημέρωση του
κοινού, στοιχεία της δραστηριότητάς της.
2. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από τον ετήσιο απολογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την
απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα
Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το
αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού,
τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και
άλλα στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
3. Τα στοιχεία καταγράφονται είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό
Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα
της επιχείρησης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους
είτε αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης.
4. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου
αυτής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων
οργάνων διοίκησης της επιχείρησης.».
Άρθρο 9
Το άρθρο 22 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Έργα - Μελέτες - Προμήθειες
1. Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο
εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών,
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.
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2. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενεργείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί εκσκαφών προς ανεύρεση ύδατος και εγκατάστασης δικτύου ύδρευσης εφαρμόζονται και προκειμένου περί των επιχειρήσεων του νόμου αυτού.».
Άρθρο 10
1. Το άρθρο 25 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 25
Τιμολόγια
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που
εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης
και αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για
τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών
ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για
την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς
και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α..
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο
του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των
υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας,
καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο
περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για
τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να
θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των
καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό
συμβούλιο.
4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του
ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις
δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά
να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το
κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το
κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003
(Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και τις εκάστοτε
αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.
5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν
τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την
εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης
μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο
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άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τη μελέτη κόστους-οφέλους
της επιχείρησης του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 5.».
2. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 26 του ν. 1069/1980
καταργείται.
Άρθρο 11
Λύση - εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α.
1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων
Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών τους
και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο
που την είχε συστήσει.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 1069/1980.
Άρθρο 12
Παράταση προθεσμίας επέκτασης
χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.
Για την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, η οποία
προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/
2010, η προθεσμία για την οποία παρατάθηκε, από τη
λήξη της, έως τις 30.6.2016, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
ν. 4315/2014 (Α΄ 269), χορηγείται νέα προθεσμία μέχρι
τις 31.12.2017.
Άρθρο 13
Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν
από συγχωνεύσεις
Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις
εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/
1980 (Α΄ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας
αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης
και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να
υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009
(Α΄ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς.
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Άρθρο 14
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α.
προς τον οικείο Δήμο
1. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,
μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήποτε αιτία, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα δέκα (10) έτη.
2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης, από οποιαδήποτε αιτία, προς
τον οικείο Δήμο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απαλλάσσονται προσαυξήσεων και προστίμων, με απόφαση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικείου Δήμου προς
τη Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των
υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το
Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει
πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες
προσαυξήσεις και πρόστιμα, που αφορούν στις οφειλές
που συμψηφίζονται, περιλαμβάνονται στο συμψηφισμό
και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο 15
Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού
1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109
του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α. μεταφέρεται στον ισολογισμό
έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα
συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
στα επόμενα έτη, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και του άρθρου 27
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μεταφέρεται για συμψηφισμό,
με βάση τις διατάξεις των ίδιων ως άνω άρθρων.
8. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)
διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις

1779

σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980 (Α΄191). Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 (Α΄80) καταργούνται.
Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει
με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980.
9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον
οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως
τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν
συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται
από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φορέα,
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες
των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική
του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου αυτού εφαρμόζεται και για το προσωπικό κοινωφελών εταιρειών και
Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον απασχολούταν πραγματικά, κατά τις 30.5.2011.
β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α.,
καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995
που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο
δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του.
γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:
αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους
πρόσωπα ή
ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες
οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου,
εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν
υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει
από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.
Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από
αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του.».
2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α.,
περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας
ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α.,
ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας,
με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν
υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν
μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του
ν. 3852/2010.
β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων
του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη
μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.
γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν
να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού
συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του.
3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό
σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, που έχουν
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, μπορεί να μεταφέρεται στον οικείο δήμο,
εάν απασχολείτο πραγματικά στην επιχείρηση και ήταν
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/
4.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β΄ 784), κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης λύσης. Για τη μεταφορά
απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των τυπικών
του προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας
του για τη βαθμολογική και μισθολογική του κατάταξη.
4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής αμιγών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995
σε ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε δημοτικές ανώνυμες
εταιρείες, κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 8
του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, το πλεονάζον προσωπικό που μεταφέρθηκε σε Δήμους ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
25 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) και της παρ. 2 του άρθρου
17 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), θεωρείται ότι μεταφέρθηκε νόμιμα, εφόσον απασχολείτο πραγματικά, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, στην επιχείρηση αυτή
κατά τις 31.12.2005, με την προϋπόθεση ότι συνέχισε να
απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι και την
ημερομηνία μεταφοράς του, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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Άρθρο 16
Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές
αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.
1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου
252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως η περίπτωση αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25
του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου τομέα, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α., δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε Ο.Τ.Α.
κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού.
Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των εταιρειών αυτών γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.».
2. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., στο εταιρικό κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
και οι οποίες συμμετέχουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε ενεργά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, δεν λύονται και συνεχίζουν
να λειτουργούν, κατά παρέκκλιση της πρόβλεψης του
εδαφίου β΄ της παρ. 8 του άρθρου 265 του ΚΔΚ, εφόσον
η τελευταία εταιρική τους χρήση ήταν θετική. Η ισχύς της
παρούσας ανατρέχει στο χρόνο κατά τον οποίο, βάσει
της αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο διάταξης,
έπρεπε να επέλθει η λύση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης.
Άρθρο 17
Ερμηνευτική διάταξη
Η αληθής έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 4 του π.δ. 25/1988 (Α΄ 10) είναι ότι οι δημοτικές
επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού επιτρέπεται να επιχορηγούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α. ή από νομικά πρόσωπα που
εποπτεύονται και ελέγχονται από αυτούς, κατά παρέκκλιση κάθε μεταγενέστερης αντίθετης γενικής διάταξης.
Άρθρο 18
Η παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 καταργείται.
Άρθρο 19
Συμμετοχή περισσότερων δήμων σε δημοτικές
επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
1. Δήμοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε υφιστάμενες
δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού άλλου όμορου Δήμου ή Δήμου εντός της ίδιας περιφέρειας, εάν
οι ίδιοι δεν έχουν τέτοια επιχείρηση. Για τη συμμετοχή
του Δήμου στις επιχειρήσεις αυτές απαιτείται απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και συνοδεύεται
υποχρεωτικά από οικονομικοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει ο Δήμος,
βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις εισφορές
των άλλων Δήμων, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου της υφιστάμενης
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ν. 4210/2013, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 και ανεξαρτήτως εφαρμογής του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997, λογίζονται ότι συνήφθησαν νομίμως και
ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και
δεν καταλογίζονται.
Άρθρο 164
Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία
παρατάθηκε έως τις 30.6.2017 με το άρθρο 40 του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241), παρατείνεται έως τις 31.12.2017.
Άρθρο 165
1. Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος που αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα
του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή
- Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ
του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των
Ο.Τ.Α.». Το σύνολο των ως άνω χρηματικών διαθεσίμων
μεταφέρεται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται επίσης στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι
δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του
ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον
ως προς το νόμω βάσιμο αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που
κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανωτάτου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών μπορεί να ζητά γνώμη του οικείου γραφείου
του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.».
2. Στο άρθρο 48 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Εκκρεμείς αιτήσεις δήμων για επιχορήγηση προς
εξόφληση υποχρεώσεών τους από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.».
Άρθρο 166
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
«δ) οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία
του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δύναται να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι
πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς
λειτουργίας τους, κατ’ εξαίρεση των εφαρμοζόμενων
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διατάξεων πρόσληψης της παρ. 20α του άρθρου 9 του
ν. 4057/2012, σύμφωνα με την οποία: «Για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία,
με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006». Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 περί τρόπου πρόσληψης του
προσωπικού ΙΔΟΧ, όπου στην παράγραφο 1 περίπτωση
γ΄ αναφέρονται οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 περί
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, δηλαδή τις διατάξεις πρόσληψης στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.».
Άρθρο 167
Στο άρθρο 186 II του τομέα αρμοδιοτήτων «Η. Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού» του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 23, ως εξής:
«23. Οι Περιφέρειες, στο πλαίσιο των δαπανών κοινωνικής αντίληψης που εκτελούν, δύνανται να καλύπτουν
από ιδίους πόρους τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων
του προσωπικού τους, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι
(16) ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη θερινή περίοδο έκαστου έτους, και για χρονικό διάστημα έως δύο
(2) εβδομάδες. Το ημερήσιο τροφείο που θα καλύπτουν
οι Περιφέρειες αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της κ.υ.α. 6199/267/ 27.3.2017 (Β΄
1030), και όπως κάθε φορά ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενης. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
καθορίζονται τυχόν άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας
αυτής.».
Άρθρο 168
Στο άρθρο 57 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) προστίθεται
παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από
Περιφέρεια της χώρας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
υπέρ του Δήμου Κω, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
προεδρικών διαταγμάτων 30/1996 και 242/1996, για την
υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα
και οι συνέπειες του σεισμού που συνέβη στην Κω, στις
21.7.2017.
Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω
σκοπό από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα
προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.».
Άρθρο 169
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
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Τεύχος Α’ 107/31.07.2017

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Τουρισμού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Τεύχος Α’ 107/31.07.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*01001073107170048*
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3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ– ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
3.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψε από διαδοχικές Αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως εξής:
1. Μπαλογιάννη Ελένη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
2. Λιούλιας Στέφανος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
3. Καμανάς Δημήτριος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
4. Νικολτζούκη Ελένη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
5. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
6. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
7. Τζήγκα Μόραλη Ευαγγελία, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Δημότης
8. Μπατσιόλας Κωνσταντίνος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Δημότης
9. Λάμπρου Λάζαρος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωπος Τ.Ο.Ε.Β. Βραχιάς
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3.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έχει εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ 3891Β/ 05 12 2016.Κατά αυτόν το οργανόγραμμα και η προβλεπόμενη στελέχωση της
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έχει ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γενικός Διευθυντής
Γραμματεία Γενικού Διευθυντή
Προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Γραμματείας -Προσωπικού –
Εξυπηρέτησης Πελατών
Γραφείο Προμηθειών - Διαχείρισης Υλικών και
Αποθήκης
Γραφείο Λογιστηρίου - Ταμείου –
Προϋπολογισμού και Ελέγχου Καταναλώσεων
Προϊστάμενος τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας
Γραφείο Προγραμματισμού, Ειδικών Μελετών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Τεχνικών Μελετών & Επιβλέψεων
Γραφείο Ελέγχου Νερού -Αποβλήτων
(εργαστήριο)
Συνεργείο Υδρευσης
Συνεργείο Αποχέτευσης
Συνεργείο ΕΕΛ
Συνεργείο Η/Μ Εγκαταστάσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ
TE
ΔΕ
ΥΕ
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
0
1
3

1

1

3

4
1
2

1
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ

2
1

1
1
9
2

1
6
2

4
4
2
2
17
3

11

8

20

4
4
4
3
16
3

9
9
7
7
48
10

19

58

Σήμερα στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. υπηρετούν με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
 1 στέλεχος ΔΕ Διοικητικού
 2 στελέχη ΔΕ Υδραυλικοί
 1 στέλεχος ΥΕ Τεχνίτης
 4 στελέχη ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Με μετακίνηση από το Δήμο Δέλτα και τον Κ.Π.Ο.Δ.Δ. υπηρετούν οι:
1 στέλεχος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, που εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή
1 στέλεχος ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, Προϊστάμενος Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας
1 στέλεχος ΠΕ Διοικητικού, που έχει αναλάβει το Γραφείο Προμηθειών
1 στέλεχος ΔΕ Διοικητικού
Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία πρόσληψης μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. για τη
στελέχωση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. με τις εξής ειδικότητες:
 ΠΕ Οικονομολόγων
 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 ΠΕ Χημικών
 ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 2 στελέχη
 ΔΕ Καταμετρητών – υδρομετρητών 3 στελέχη
Οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. κατά τα λοιπά καλύπτονται μέσω προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. αυτό της
Κοινωφελούς Απασχόλησης και του προγράμματος προ σύνταξης 55-67
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3.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
Με την 16/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., (ΑΔΑ: Β4ΠΠΩ9Ι-ΦΙ9)
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης Αποχέτευσης που διέπει τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. Ο
κανονισμός ύδρευσης αποχέτευσης επικυρώθηκε ακολούθως και από το Δημοτικό Συμβούλιο με την
332/2011 Απόφαση του, ΑΔΑ:Β44ΝΩ9Ι-ΞΛΑ

3.4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Η βασική τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. είναι αυτή που εγκρίθηκε με την
6/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Ι-ΘΜΗ, η οποία επικυρώθηκε με την
272/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: Β44ΝΩ9Ι-5ΔΗ
Η βασική τιμολογιακή πολιτική αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. είναι αυτή που εγκρίθηκε με την 7/2011
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Ι-ΝΚΩ, η οποία επικυρώθηκε με την 273/2011
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: Β44ΝΩ9Ι-6Ι7

3.5 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.
Σήμερα βρίσκεται σε ισχύ η 41/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ,
ΑΔΑ
6Θ2Τ4651Μ6-6Δ0 με θέμα:
Λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού δόσεων
διακανονισμού για τις οφειλές των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα η οποία αποτυπώνεται ως
εξής :
1. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στον διακανονισμό υποβάλλεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Δήμου Δέλτα
2. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της οφειλής και δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40)
3. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.
4. Στον διακανονισμό υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών του υπόχρεου του
λογαριασμού προς την ΔΕΥΑΔΔ, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του διακανονισμού, και όχι
μέρος αυτών
5. Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα από την ημερομηνία έναρξης του διακανονισμού μέχρι την
τελευταία δόση χωρίς να απαιτείται άλλη ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη διότι κατά την
ημέρα διενέργειας του διακανονισμού με τον καταναλωτή, ο τελευταίος λαμβάνει εκτύπωση
του διακανονισμού με πλήρη ανάλυση των δόσεων, των ημερομηνιών μηνιαίας εξόφλησης και
του αντίστοιχου ποσού καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΥΑΔΔ που τηρεί σε
συνεργαζόμενες Τράπεζες
6. Οι τρέχοντες λογαριασμοί (αυτοί που θα εκδοθούν μετά την ρύθμιση) θα πρέπει να
εξοφλούνται κανονικά στη λήξη τους.
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4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
4.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ
Η Δημοτική Κοινότητα της Σίνδου υδρεύεται με νερό που προμηθεύει η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Στη Δημοτική Κοινότητα της Σίνδου υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο εξυπηρετείται
από αντλιοστάσιο.
Για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων την ευθύνη την ασκεί η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας.

4.2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ
Η Δημοτική Κοινότητα των Διαβατών υδρεύεται με νερό που προμηθεύει η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Στη Δημοτική Κοινότητα των Διαβατών υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο
εξυπηρετείται από αντλιοστάσια
Για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων την ευθύνη την ασκεί η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας.

4.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Μαγνησίας υδρεύεται με νερό που προμηθεύει η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Μαγνησίας υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο
εξυπηρετείται από αντλιοστάσια
Για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων την ευθύνη την ασκεί η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας.

4.4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Η Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου υδρεύεται από υδρευτικές γεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και
Δημοτικές. Συγκεκριμένα υδρεύεται από την υδρευτική γεώτρηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Κ15 με εφεδρεία την
Κ14 και από δύο Δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις. Το νερό διανέμεται μέσω αντλιοστασίων. Στο
δίκτυο υπάρχουν δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος.
Για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων την ευθύνη την ασκεί η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας

4.5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Η Δημοτική Κοινότητα της Χαλάστρας υδρεύεται με νερό που προμηθεύει η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Το
νερό παρέχεται στην Κοινότητα μέσω αντλιοστασίου ανύψωσης στην είσοδο του οικισμού . Ο
υφιστάμενος υδατόπυργος επέχει πλέον θέση δεξαμενής.
Στη Δημοτική Κοινότητα της Χαλάστρας και σε τμήμα αυτής έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης
βαρύτητας με πέντε αντλιοστάσια. Τα λύματα διαμέσου του κεντρικού αντλιοστασίου καταλήγουν στην
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χαλάστρας
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Στο υπόλοιπο τμήμα αυτής έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων υπό κενό με
ένα αντλιοστάσιο Τα λύματα διαμέσου του αντλιοστασίου καταλήγουν στην εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Χαλάστρας
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας. Εξυπηρετείται από τέσσερα υπόγεια αντλιοστάσια ομβρίων

4.6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
Η Δημοτική Κοινότητα του Ανατολικού υδρεύεται με νερό που προμηθεύει η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Το
νερό παρέχεται στην Κοινότητα μέσω αντλιοστασίου ανύψωσης στην είσοδο του οικισμού της
Χαλάστρας. Ο υφιστάμενος υδατόπυργος επέχει πλέον θέση δεξαμενής
Στη Δημοτική Κοινότητα του Ανατολικού έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
υπό κενό με ένα αντλιοστάσιο Τα λύματα διαμέσου του αντλιοστασίου καταλήγουν στην εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Χαλάστρας

4.7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ
Η Δημοτική Κοινότητα των Κυμίνων υδρεύεται και υδρευόταν από υδρευτικές γεωτρήσεις μέσω
κατασκευασμένου δικτύου. Επειδή το νερό που υπάρχει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα έχει
κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας ύδατος η οποία σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία μη
δυνάμενο όμως να εξυγιάνει το σύνολο της ποσότητας που καταναλώνεται. Στο δίκτυο υπάρχει
υδατόπυργος και αντλιοστάσιο
Στη Δημοτική Κοινότητα των Κυμίνων έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων υπό
κενό το οποίο αναμένεται να δοθεί στο προσεχές μέλλον σε λειτουργία. Μέσω αντλιοστασίου τα
λύματα θα καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κυμίνων - Μαλγάρων
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας.

4.8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ
ΜΑΛΓΑΡΩΝ
Η Δημοτική Κοινότητα των Νέων Μαλγάρων υδρεύεται και υδρευόταν από υδρευτικές
γεωτρήσεις μέσω κατασκευασμένου δικτύου. Επειδή το νερό που υπάρχει στον υπόγειο υδροφόρο
ορίζοντα έχει κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας ύδατος η οποία σήμερα βρίσκεται σε
λειτουργία μη δυνάμενο όμως να εξυγιάνει το σύνολο της ποσότητας που καταναλώνεται. Στο δίκτυο
υπάρχει υδατόπυργος και αντλιοστάσιο
Στη Δημοτική Κοινότητα των Νέων Μαλγάρων έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων υπό κενό το οποίο αναμένεται να δοθεί στο προσεχές μέλλον σε λειτουργία Μέσω
αντλιοστασίου τα λύματα θα καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κυμίνων Μαλγάρων
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας.

4.9 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΙΑΣ
Η Δημοτική Κοινότητα της Βραχιάς υδρεύεται και υδρευόταν από υδρευτικές γεωτρήσεις μέσω
κατασκευασμένου δικτύου. Επειδή το νερό που υπάρχει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα έχει
κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας ύδατος. Στο δίκτυο υπάρχει υδατόπυργος και αντλιοστάσιο
Το υπάρχων δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει το σύνολο της
Δημοτικής Κοινότητας.
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5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ Α.Ε.
Με το με αριθμό 747/ 16-03-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. με θέμα Ενίσχυση ύδρευσης της
Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα ζητήθηκε από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η ενίσχυση του δικτύου
ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αξιού από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Η Δημοτική Ενότητα Αξιού απαρτίζεται από τις Δημοτικές Κοινότητες Νέων Μαλγάρων, Κυμίνων και
από την Τοπική Κοινότητα της Βραχιάς. Οι τρεις οικισμοί υδροδοτούνται από πέντε υδρευτικές
γεωτρήσεις, από δύο τα Νέα Μάλγαρα και τα Κύμινα και μία ο οικισμός της Βραχιάς.
Οι γεωτρήσεις είναι πεπαλαιωμένες και έχουν εξαντλήσει το χρόνο ζωής τους, ενώ το εξαγόμενο νερό
είναι αμφιβόλου ποιότητας.
Οι ωριαίες καταναλώσεις στην κορύφωση της ζήτησης είναι 110, 120 και 50 κυβικά αντίστοιχα για τους
τρείς οικισμούς
Επανερχόμενοι στο αίτημά μας, παρακαλούμε όπως λάβετε τη σχετική απόφαση για την άμεση
ενίσχυση της ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα με 7.000 κ.μ. ανά ημέρα,
προσδιορίζοντας και το πιθανό χρονικό διάστημα που μπορεί να συμβεί αυτό προκειμένου να λυθεί το
οξύ πρόβλημα της ποιότητας του νερού της Δημοτικής Ενότητας Αξιού.
Με το με αριθμό 9013/ΕΜΣΣΔΕΠ 87/13-04-2018 έγγραφό της η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δήλωσε ότι αδυνατεί να
παρέχει τις υπηρεσίες της καθότι δεν υπάρχουν έργα που θα μπορούσαν ναμεταφέρουν πόσιμο νερό
από τις εγκαταστάσεις της προς την περιοχή της Δ.Ε. Αξιού και επιπλέον η παραγόμενη σήμερα
ποσότητα νερού από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ οριακά, στις περιόδους αιχμής καλύπτει τις ανάγκες
της υφιστάμενης περιοχής δραστηριότητάς της, με συνέπεια να μην επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών ή την ενίσχυση με νερό επιπλέον περιοχών (π.χ. της Δ.Ε. Αξιού, του Δ. Δέλτα) Το πρόβλημα
της επάρκειας νερού αναμένεται να επιλυθεί στις αρχές του 2022 περίπου μετά την ολοκλήρωση –
επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
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Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 36, 573 00 Χαλάστρα
Τηλέφωνο:2313-301-928
Fax: 2313-301-960
E-mail: elempal@hotmail.com

Χαλάστρα
Αρ. Πρωτ.:

31- 08 -2017
1350

ΠΡΟΣ: κ. Κρεστενίτη Ιωάννη
Πρόεδρο Δ.Σ. &
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΥΑΘ Α.Ε.
Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη
Fax: 2310-204-949
ΚΟΙΝ: κ. Ευθύμιο Φωτόπουλο, Δήμαρχο Δέλτα

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα
ΣΧΕΤ.:

Η Δημοτική Ενότητα Αξιού απαρτίζεται από τις Δημοτικές Κοινότητες Νέων Μαλγάρων, Κυμίνων και
από την Τοπική Κοινότητα της Βραχιάς. Οι τρεις οικισμοί υδροδοτούνται από πέντε υδρευτικές
γεωτρήσεις, από δύο τα Νέα Μάλγαρα και τα Κύμινα και μία ο οικισμός της Βραχιάς.
Οι γεωτρήσεις είναι πεπαλαιωμένες και έχουν εξαντλήσει το χρόνο ζωής τους, ενώ το εξαγόμενο νερό
είναι αμφιβόλου ποιότητας.
Οι ωριαίες καταναλώσεις στην κορύφωση της ζήτησης είναι 110, 120 και 50 κυβικά αντίστοιχα για
τους τρείς οικισμούς
Παρακαλούμε όπως λάβετε τη σχετική απόφαση για την άμεση ενίσχυση της ύδρευσης της Δημοτικής
Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα με 7.000 κ.μ. ανά ημέρα, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα
της ποιότητας του νερού της Δημοτικής Ενότητας Αξιού.
Συνημμένα:
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα
Μπαλογιάννη Ελένη
Εσωτερική Διανομή
 Δ. Γεμενετζής

Γραμματεία
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Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 36, 573 00 Χαλάστρα
Τηλέφωνο:2313-301-928
Fax: 2313-301-960
E-mail: elempal@hotmail.com

Χαλάστρα
Αρ. Πρωτ.:

16- 03 -2018
747

ΠΡΟΣ: κ. Κρεστενίτη Ιωάννη
Πρόεδρο Δ.Σ. &
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΥΑΘ Α.Ε.
Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη
Fax: 2310-204-949
ΚΟΙΝ: κ. Ευθύμιο Φωτόπουλο, Δήμαρχο Δέλτα

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα
ΣΧΕΤ.:

Η Δημοτική Ενότητα Αξιού απαρτίζεται από τις Δημοτικές Κοινότητες Νέων Μαλγάρων, Κυμίνων και
από την Τοπική Κοινότητα της Βραχιάς. Οι τρεις οικισμοί υδροδοτούνται από πέντε υδρευτικές
γεωτρήσεις, από δύο τα Νέα Μάλγαρα και τα Κύμινα και μία ο οικισμός της Βραχιάς.
Οι γεωτρήσεις είναι πεπαλαιωμένες και έχουν εξαντλήσει το χρόνο ζωής τους, ενώ το εξαγόμενο νερό
είναι αμφιβόλου ποιότητας.
Οι ωριαίες καταναλώσεις στην κορύφωση της ζήτησης είναι 110, 120 και 50 κυβικά αντίστοιχα για
τους τρείς οικισμούς
Επανερχόμενοι στο αίτημά μας, παρακαλούμε όπως λάβετε τη σχετική απόφαση για την άμεση
ενίσχυση της ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού του Δήμου Δέλτα με 7.000 κ.μ. ανά ημέρα,
προσδιορίζοντας και το πιθανό χρονικό διάστημα που μπορεί να συμβεί αυτό προκειμένου να λυθεί το
οξύ πρόβλημα της ποιότητας του νερού της Δημοτικής Ενότητας Αξιού.
Συνημμένα:
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα
Μπαλογιάννη Ελένη
Εσωτερική Διανομή
 Δ. Γεμενετζής

Γραμματεία
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6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Για τα έτη 2017 και 2018 ισχύει απαγόρευση κατανάλωσης πόσιμου ύδατος λόγω της ύπαρξης
σε αυτό επιβλαβών ουσιών οι οποίες έχουν ως εξής:
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7. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ – ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Ε.Λ.
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Μέσω ανάθεσης σε διαπιστευμένο εργαστήριο η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. πραγματοποιεί αναλύσεις
μικροβιολογικές και φυσικοχημικές του παρεχόμενου στην κατανάλωση ύδατος. Από το 2017 έχει
προχωρήσει και σε αναλύσεις σε σχέση με την παρουσία ραδιενεργών υπολειμμάτων στο πόσιμο
νερό.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι τα εξής:
Αρχεία Ελεγκτικής παρακολούθησης και τελευταία δοκιμαστική παρακολούθηση
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΚΑΚΟΥ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-9

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-9 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέθοδος Ελέγχου

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

based on APHA 4500-H

6.5-9.5

Reporting
Limit (RL)
-

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

378

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Παράμετρος

Αποτέλεσμα
7.8

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

339,4

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

< RL

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

1.76

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

< RL

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

Θολότητα, FAU

0.10

0.21

max 250
based on APHA 4500-so4
based on APHA3113 B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 021
max 200

0.005

21.86

5.0

90.33

5.0

< RL

0.5

27.65

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

8.21

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

< RL

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.18

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

12

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

2.7

max 5

0.5

< RL

Θειικά, mg/L
Ασβέστιο, mg/l
Σίδηρος, μg/L
Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**
Cd, μg / L**

max 10

1

< RL

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Pb, μg / L**

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1

< RL

LC-MS/MS

max 0.10

0.05
0.02

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠEκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ˜ 95 % (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-9 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

ΜΠ*

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Χλωροφόρμιο, μg / L

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)
0.015
4.5

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

3.81

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

2.21

0.03

0.29

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

11.5
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

Παράμετρος**

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

EN 14207
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Μέθοδος Ανάλυσης
Titrimetric

< 0.08

Όριο Reporting Limit Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)
0.5
7.1

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-9 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΒΡΑΧΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-8

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-8 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέθοδος Ελέγχου

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

based on APHA 4500-H

6.5-9.5

Reporting
Limit (RL)
-

Αγωγιμότητα, mS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

1.12

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Παράμετρος

Αποτέλεσμα
7.9

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

295.0

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

262.3

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

< RL

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.17

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

Θολότητα, FAU

0.10

0.27

max 250
based on APHA 4500-so4
based on APHA3113 B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 021
max 200

0.005

< RL

5.0

71.84

5.0

< RL

0.5

28.07

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

86.60

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

0.19

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.06

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

< RL

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

max 5

0.5

< RL

Θειικά, mg/L
Ασβέστιο, mg/l
Σίδηρος, μg/L
Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**
Cd, μg / L**

max 10

1

< RL

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

3.8 ± 0.8ˠ

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Pb, μg / L**

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1

< RL

LC-MS/MS

max 0.10

0.05
0.02

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠEκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ˜ 95 % (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-8 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

ΜΠ*

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Χλωροφόρμιο, μg / L

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)
0.015
12.5

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

< RL

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

0.023

0.03

< RL

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

12.5
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)
0.5
4.1

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-8 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΜΑΓΝΗΣΙ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΖΓΟΥΡΙΔΗΣ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-7

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-7 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέθοδος Ελέγχου

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

based on APHA 4500-H

6.5-9.5

Reporting
Limit (RL)
-

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

386

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Παράμετρος

Αποτέλεσμα
7.7

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

345,6

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

< RL

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

1.82

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.11

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

0.10

0.20

based on APHA 4500-so4

max 250

0.005

25,74

Ασβέστιο, mg/l

based on APHA3113 B

Άνευ μεταβολής

5.0

90.79

Σίδηρος, μg/L

HACK LCW 021

max 200

5.0

< RL

0.5

28.88

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

7.94

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

< RL

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.12

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

12

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

max 5

0.5

< RL

Θολότητα, FAU

Θειικά, mg/L

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**
Cd, μg / L**

max 10

1

< RL

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Pb, μg / L**

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1

< RL

LC-MS/MS

max 0.10

0.05
0.02

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-7 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Χλωροφόρμιο, μg / L

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)
0.015
4.38

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

2.26

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

2.17

0.03

< RL

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

8.58
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)
0.5
4.7

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-7 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΠΛΑΤΕΙΑ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-6

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-6 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέθοδος Ελέγχου

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

based on APHA 4500-H

6.5-9.5

Reporting
Limit (RL)
-

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

535

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Παράμετρος

Αποτέλεσμα
7.9

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

165,3

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

< RL

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

1.78

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.11

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

0.10

0.23

based on APHA 4500-so4

max 250

0.005

26.54

Ασβέστιο, mg/l

based on APHA3113 B

Άνευ μεταβολής

5.0

31.39

Σίδηρος, μg/L

HACK LCW 021

max 200

5.0

< RL

0.5

21.10

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

58.02

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

< RL

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.16

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

< RL

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

max 5

0.5

< RL

Θολότητα, FAU

Θειικά, mg/L

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**
Cd, μg / L**

max 10

1

< RL

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

5.5 ± 1.1ˠ

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Pb, μg / L**

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1

< RL

LC-MS/MS

max 0.10

0.05
0.02

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠ :Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-6 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Χλωροφόρμιο, μg / L

Όριο
Reporting Limit Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)
0.015
2.38

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

0.026

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

0.17

0.03

< RL

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

2.58
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)
0.5
2.9

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-6 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΔΙΑΒΑΤΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-5

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-5 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέθοδος Ελέγχου

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

based on APHA 4500-H

6.5-9.5

Reporting
Limit (RL)
-

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

377

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Παράμετρος

Αποτέλεσμα
7.8

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

351.7

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

< RL

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

1.78

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.11

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

0.10

0.23

based on APHA 4500-so4

max 250

0.005

26.54

Ασβέστιο, mg/l

based on APHA3113 B

Άνευ μεταβολής

5.0

90.79

Σίδηρος, μg/L

HACK LCW 021

max 200

5.0

< RL

0.5

30.36

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

7.64

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

< RL

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.15

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

10

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

max 5

0.5

< RL

Θολότητα, FAU

Θειικά, mg/L

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**
Cd, μg / L**

max 10

1

< RL

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Pb, μg / L**

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1

< RL

LC-MS/MS

max 0.10

0.05
0.02

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-5 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

0

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)

Χλωροφόρμιο, μg / L

0.015

7.74

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

2.66

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

2.35

0.03

0.40

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

13.2
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)
πόσιμου

Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

-

0.5

3.9

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-5 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-4

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-4 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράμετρος

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

Μέθοδος Ελέγχου
based on APHA 4500-H

Αποτέλεσμα

6.5-9.5

Reporting
Limit- (RL)

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

378

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

7.8

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

349.8

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

< RL

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

1.83

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.11

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

0.10

0.18

based on APHA 4500-so4

max 250

0.005

24.36

Ασβέστιο, mg/l

based on APHA3113 B

Άνευ μεταβολής

5.0

89.42

Σίδηρος, μg/L

HACK LCW 021

max 200

5.0

< RL

0.5

30.72

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

7.74

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

< RL

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.11

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

9

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

Cd, μg / L**

max 5

0.5

< RL

Pb, μg / L**

max 10

1

< RL

Θολότητα, FAU

Θειικά, mg/L

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1
max 0.10

0.05
0.02

< RL

LC-MS/MS

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠ :Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-4 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

13

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

ΜΠ*

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)

Χλωροφόρμιο, μg / L

0.015

0.047

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

< RL

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

< RL

0.03

< RL

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

<0.2
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)
0.5
3.9

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-4 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΣΙΝΔΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-3

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-3 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράμετρος

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

Μέθοδος Ελέγχου
based on APHA 4500-H

Αποτέλεσμα

6.5-9.5

Reporting
Limit- (RL)

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

378

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

7.9

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

364.6

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

< RL

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

1.78

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

< RL

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

0.10

0.19

based on APHA 4500-so4

max 250

0.005

24.25

Ασβέστιο, mg/l

based on APHA3113 B

Άνευ μεταβολής

5.0

95.33

Σίδηρος, μg/L

HACK LCW 021

max 200

5.0

< RL

0.5

30.73

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

7.67

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

< RL

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.14

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

10

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

2.0 ± 0.4 ˠ

Cd, μg / L**

max 5

0.5

< RL

Pb, μg / L**

max 10

1

< RL

Θολότητα, FAU

Θειικά, mg/L

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1
max 0.10

0.05
0.02

< RL

LC-MS/MS

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠ :Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-3 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

ΜΠ*

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

ΜΠ*

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Χλωροφόρμιο, μg / L

Όριο
Reporting Limit Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)
0.015
7.74

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

2.66

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

2.35

0.03

0.40

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

13.2
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)
πόσιμου
0.5
3.5

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-3 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΚΥΜΙΝΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-2

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-2 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράμετρος

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

Μέθοδος Ελέγχου
based on APHA 4500-H

Αποτέλεσμα

6.5-9.5

Reporting
Limit- (RL)

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

1830

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

7.6

2.0

2.05

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

905.9

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

595.6

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

5.59

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.30

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

Θειικά, mg/L
Ασβέστιο, mg/l

based on APHA 4500-so4

Σίδηρος, μg/L

Θολότητα, FAU

0.10

0.27

0.005
5.0

9.45

based on APHA3113 B

max 250
Άνευ μεταβολής

258.76

HACK LCW 021

max 200

5.0

45.0

0.5

63.08

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

39.0

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

122.87

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

0.21

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.07

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

< RL

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

Cd, μg / L**

max 5

0.5

< RL

Pb, μg / L**

max 10

1

< RL

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

21 ± 4 ˠ

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1
max 0.10

0.05
0.02

< RL

LC-MS/MS

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠ :Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-2 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

42

OMX(37 C), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

14

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

14

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ο

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)

Χλωροφόρμιο, μg / L

0.015

0.58

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

< RL

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

< RL

0.03

< RL

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

0.58
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Οξειδωσιμότητα, mg KMnO4/
Βρωμικά, μg / LL

Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)
πόσιμου
0.5
6.3

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.

Page 93 of 127

Σελίδα 3 από 4

Πιστοποιητικό: 17948-2 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.

Page 94 of 127

Σελίδα 4 από 4

Λεωφόρος Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , url: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:

17948

Επωνυμία Πελάτη:

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Είδος δείγματος:

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία δείγματος:

ΜΑΛΓΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ

Αριθμός δειγμάτων:

9

Κωδικός δείγματος:

17948-1

Δειγματοληψία από:

Qlab

Κατάσταση κατά την παραλαβή:

Κανονική (6,5 ΟC)

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:

28/12/2017

Ημερομηνία ανάλυσης:

28/12/2017 - 25/01/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πολυαρωματικοί
Υδρογονάνθρακες (PAH)**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)

Anthracene, μg / L

0.005

< RL

Fluoranthene, μg / L

0.005

< RL

Pyrene, μg / L

0.005

< RL

Benzo-1,2 anthracene, μg / L

0.005

< RL

Chrysene, μg / L

0.005

< RL

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(k) fluranthene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

Benzo-(a) pyrene, μg / L

max 0.01

0.003

< RL

Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, μg / L

max 0.1 *

0.005

< RL

0.005

< RL

0.005

< RL

Benzo-(b) fluranthene, μg / L

GC/MS-MS

Dibenzo-1,2:5,6 anthracene, μg / L
Benzo-(g,h,i) perylene, μg / L

max 0.1 *

*Άθροισμα των Benzo-(b) fluranthene, Benzo-(k) fluranthene, Indeno (1,2,3-c,d) pyrene, Benzo-(g,h,i)
perylene
• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-1 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράμετρος

Όριο Πόσιμου

pH, μονάδες pH

Μέθοδος Ελέγχου
based on APHA 4500-H

Αποτέλεσμα

6.5-9.5

Reporting
Limit- (RL)

Αγωγιμότητα, μS/cm

based on APHA 2510 B

max 2500

-

618

Χρώμα, Hazen

ISO 657:1983

Άνευ μεταβολής

20.0

< RL

Οσμή

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

Γεύση

Organoleptic

Άνευ μεταβολής

-

Αποδεκτή

8.1

2.0

< RL

Ολική σκληρότητα, mg/L

based on APHA 2130 A&B Άνευ μεταβολής
based on APHΑ 2340B Άνευ μεταβολής

25.0

Χλωριούχα, mg/L

based on APHA 4500-Cl B

max 250

25.0

177.5
92.2

Νιτρικά, mg/L

based on APHA 4500-NO3

max 50

1.00

3.04

Νιτρώδη, mg/L

based on APHA 4500-NO2

max 0.50

0.02

< RL

Αμμωνιακά, mg/L

based on Nessler method

max 0.50

0.10

0.24

Φθοριούχα, mg/L

based on EPA 340.3

max 1.50

0.10

0.29

based on APHA 4500-so4

max 250

0.005

< RL

Ασβέστιο, mg/l

based on APHA3113 B

Άνευ μεταβολής

5.0

56.43

Σίδηρος, μg/L

HACK LCW 021

max 200

5.0

20.0

0.5

8.88

Μαγγάνιο, μg/L

Based on APHA 3113 A&B Άνευ μεταβολής
HACK LCW 532
max 50

5.0

< RL

Νάτριο, mg/L

based on APHA 3113 A&B

max 200

0.10

86.87

Βόριο, mg/L

ISO 9390:1990

max 1.00

0.10

0.29

Χαλκός, mg/L

based on APHA 3113 A&B
AAS
DPD

max 2.00

0.10

< RL

-

0.05

0.06

Al, μg / L

HACH 8012

max 200

8.0

13

Cr, mg / L

HACK LCK 313

max 50

0,030

< RL

ICP ΟES

max 20

2

< RL

Cd, μg / L**

max 5

0.5

< RL

Pb, μg / L**

max 10

1

< RL

Θολότητα, FAU

Θειικά, mg/L

Μαγνήσιο, mg/L

Υπολειμματικό χλώριο

Ni, μg / L**

As, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

4.3 ± 0.9 ˠ

Hg, μg / L**

AAS / VGA cold

max 1

0.3

< RL

Se, μg / L**

AAS / VGA Flame

max 10

1

< RL

max 5

1

< RL

APHA 207

max 0.05

0.03

< RL

EPA 5030C & EPA 8260C

max 1
max 0.10

0.05
0.02

< RL

LC-MS/MS

Sb, μg / L**
Cyanide, mg / L**
Benzene, μg/l**
Ακρυλαμίδιο, μg / L**

< RL

ˠ :Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-1 της Qlab
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Παράμετρος**

Μέθοδος Ανάλυσης

Όριο
Πόσιμου

Reporting Limit
Αποτέλεσμα
(RL)

Aldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Dieldrin, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

max 0.03

0.02

< RL

Heptachlor epoxide, μg / L

max 0.03

0.02

< RL

Other Drugs in page 4, μg / L

max 0.1

0.01 - 0.05 / drug

all < RL

Heptachlor, μg / L

LC & GC –MS /MS

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Παράμετρος

Μέθοδος
Ανάλυσης

Όριο Πόσιμου

Αποτέλεσμα

ΟΜΧ(22οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

1,1x102

OMX(37οC), cfu/ml

ISO 6222:1999

Άνευ μεταβολής

16

Total Coliforms, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

15

E. Coli, cfu/100ml

ISO 9308-1:2014

0

0

Intestinal Enterococci, cfu/100ml

ISO 7899-2-2000

0

0

Pseudomonas aeruginosa

ISO 16266:2006

0

0

Clostridium Perfingens

ISO 6461-2:1986

0

0

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Πτητικοί Υδρογονάνθρακες**

Μέθοδος Ελέγχου

Όριο
Reporting Limit
Αποτέλεσμα
Πόσιμου
(RL)

Χλωροφόρμιο, μg / L

0.015

2.08

Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, μg / L

0.017

0.61

Χλωροδιβρωμομεθάνιο, μg / L

0.013

4.24

0.03

16.1

Βρωμοφόρμιο, μg / L
Τριαλογονομεθάνια, μg / L
Τριχλωροαιθένιο, μg / L

EPA 5030C &
EPA 8260C

max 100

Τετραχλωροαιθένιο, μg / L

23.0
0.03

< RL

0.05

< RL

Τρι- & τετραχλωροαιθένιο, μg/L

max 10

1,2-διχλωροαιθάνιο, μg/L

max 3

0.03

< RL

max 0.5

0.05

< RL

max 0.1

0.01

< RL

Βινυλοχλωρίδιο, μg/L
Επιχλωρυδρίνη, μg / L

EN 14207

< 0.08

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Παράμετρος**

Οξειδωσιμότητα, mg
Βρωμικά,KMnO
μg / L4/ L

Μέθοδος Ανάλυσης
Titrimetric

Όριο Reporting Limit
Αποτέλεσμα
πόσιμου
(RL)
0.5
5.5

IC – CD

max 10

2

< RL

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Πιστοποιητικό: 17948-1 της Qlab
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
με τεχνική GC - MS / MS

Acibenzolar-S-methyl

Cyanophos

Ethalfluralin

Iprodione

Phenthoate

Aclonifen

Cyfluthrin, 4 isomers

Ethion

Isocarbophos

Phorate

Acrinathrin

Cyfluthrin-β

Ethofumesate

Isodrin

Phosalone

Alachlor

Cyhalothrin-λ

Etaconazol

Isofenphos

Phosmet *

Aldrin

Cypermethrin, 4 isomers

Etofenprox

Isofenphos-methyl

Piperonyl-butoxide

Amitraz

Cypermethrin-α

Famophos

Jodfenphos

Pirimiphos methyl

Azaconazole

Cyproconazole

Famoxadone

Leptophos

Procymidone

Azinphos ethyl

DDD - o,p

Fenamidone

Malaoxon

Profluralin

Azinphos methyl

DDD - p,p

Fenarimol

Malathion

Propanil

Benalaxyl

DDE - p,p

Fenchlorphos

Mefenpyr-diethyl

Propazine

Benfluralin

DDT - o,p

Fenitrothion

Metalaxyl-M

Propetamphos

Benfuracarb

DDT - p,p

Fenpropathrin

Metazachlor

Propham

Bifenox

Deltamethrin

Fenpropimorph

Methacrifos

Prothiofos

Bifenthrin

Diazinon

Fenthion

Methidathion

Pyridaphenthion

Bitertanol

Dichlofenthion

Fenthion sulfone

Methoprotryne

Pyrifenox, 2 isomers

Bromacil

Dichlofluanid

Fenthion sulfoxide

Methoxychlor

Quinoxyfen

Bromocyclen

Dichlorvos

Fenson

Metolachlor

Quintozene *

Bromophos ethyl

Diclobutrazol mix

Fenvalerate

Metribuzin

Spiromesifen

Bromophos methyl

4,4-dichloro benzophenone

Fluchloralin

Mevinphos

Tebuconazole

Bromopropylate

Dicloran

Flucythrinate

Mirex

Tecnazene

Butafenacil

Dieldrin

Flumioxazin

Myclobutanyl

Tefluthrin mix

Carbaryl

Difenoconazole

Fluquinconazole

Nitralin

Terbacil

Chlordane cis

Diflufenican

Fluvalinate-τ

Nitrofen

Terbufos

Chlordane trans

Dimethenamid

Flutriafol

Nitrothal-isopropyl

Tetradifon

Chlorfenapyr

Dimethoate

Fonofos (dyfonate)

Norflurazon

Tetramethrin

Chlorfenson (Ovex)

Diniconazole

HCH-α

o-Phenylphenol

Tetrasul

Chlorobenzilate

Diphenamid

HCH-β

Oxadiazon

Tolclofos-methyl

Chloroneb

Diphenylamine

HCH-γ (lindane)

Oxyfluorfen

Transfluthrin

Chlorpropham

Endosulfan-sulfate

HCH-δ

Parathion

Triadimefon

Chlorpyrifos

Endosulfan-α

Heptachl. epoxide endo

Parathion-methyl

Tri-allate

Chlorpyrifos-methyl

Endosulfan-β

Heptachl. epoxide exo

Pendimethalin

Triazophos

Chlorthal dimethyl

Endrin

Heptachlor

Pentachloranisole

Trichloronat

Clomazone

EPN

Hexachlorobenzene

Permethrin

Trifluralin

Cloquintocet-mexyl

Epoxiconazole

Iprobenphos

Perthan

Vinclozolin *

* no metabolites included

** Υπεργολαβία σε διαπιστευμένο εργαστήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
26/1/2018
Ι. Αναστασιάδης

• Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε.
• Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγγύηση της Qlab.
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Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-9

Νερό πόσιμο / Potable water
Διαβατά, παιδικός σταθμός
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
-

Αποτέλεσμα
Result
0
0
0
0
0
7,2
387
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,18
0,92
<0,02
0,11
234,2

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Παρατηρήσεις / Notes

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 99 ofΣελίδα
127 1 από 2

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 100 ofΣελίδα
127 2 από 2

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-8

Νερό πόσιμο / Potable water
Μαγνησία, Πλατεία
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
-

Αποτέλεσμα
Result
0
0
0
0
0
7,6
388
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,15
1,95
<0,02
0,11
220,2

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Παρατηρήσεις / Notes

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 101 ofΣελίδα
127 1 από 2

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 102 ofΣελίδα
127 2 από 2

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-7

Νερό πόσιμο / Potable water
Καλοχώρι, Πλατεία
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
-

Αποτέλεσμα
Result
ΜΠ*
0
0
0
ΜΠ*
7,8
614
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,17
4,44
<0,02
0,10
230,2

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Παρατηρήσεις / Notes
* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 103 ofΣελίδα
127 1 από 2

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 104 ofΣελίδα
127 2 από 2

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-6

Νερό πόσιμο / Potable water
Σίνδος, Εκκλησάκι Aγ. Ραφαήλ
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
-

Αποτέλεσμα
Result
ΜΠ*
0
0
0
0
7,7
388
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,19
1,93
<0,02
0,10
222,2

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Παρατηρήσεις / Notes
* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 105 ofΣελίδα
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Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 106 ofΣελίδα
127 2 από 2

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-5

Νερό πόσιμο / Potable water
Ανατολικό, Γυμνασίο
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
-

Αποτέλεσμα
Result
ΜΠ*
0
0
ΜΠ*
0
7,7
390
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,14
1,96
<0,02
<0,10
208,2

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Παρατηρήσεις / Notes
* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 107 ofΣελίδα
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Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588

Page 108 ofΣελίδα
127 2 από 2

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-4

Νερό πόσιμο / Potable water
Βραχιά, Κοινότητα
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness
Σίδηρος-Fe / Iron
Μαγγάνιο-Mn / Manganese
Αρσενικό-As / Arsenic

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018
ΟΕ 2025
ΟΕ 2026
ΟΕ 2037

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
200
50
10,0

Αποτέλεσμα
Result
23
0
0
0
11
7,8
1180
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,08
<1,00
<0,02
0,11
330,3
46,0
<5
3,4 ± 0,7 *

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Παρατηρήσεις / Notes
* Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-3

Νερό πόσιμο / Potable water
Μαλγαρα, Πλατεία
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness
Σίδηρος-Fe / Iron
Μαγγάνιο-Mn / Manganese
Αρσενικό-As / Arsenic

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018
ΟΕ 2025
ΟΕ 2026
ΟΕ 2037

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
200
50
10,0

Αποτέλεσμα
Result
11
0
0
0
0
8,4
687
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,08
3,87
<0,02
0,23
236,2
490
372
15,9 ± 3,2 *

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Παρατηρήσεις / Notes
* Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-2

Νερό πόσιμο / Potable water
Κύμινα, Πλατεία
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness
Σίδηρος-Fe / Iron
Μαγγάνιο-Mn / Manganese
Αρσενικό-As / Arsenic

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018
ΟΕ 2025
ΟΕ 2026
ΟΕ 2037

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
200
50
10,0

Αποτέλεσμα
Result
ΜΠ*
0
0
0
0
8,0
1140
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,08
4,93
<0,02
0,18
450,4
425
97

14,2 ± 2,8 **

1000 ml
12/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Παρατηρήσεις / Notes
* Σύμφωνα με ISO:8199:2005 MΠ: Mικροοργανισμοί παρόντες (1-3cfu)
**Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
Τ: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Certification Nr:
Επωνυμία Πελάτη:
Company Name:
Διεύθυνση:
Address:
Ημ/νία Δειγματοληψίας:
Sampling Date:

Κωδικός Δείγματος:
Sample Code:
Περιγραφή δείγματος:
Sample Description:
Στοιχεία Δείγματος:
Sample Details:
Θερμοκρασία:
Temperature:
Ημ. Έναρξης δοκιμής:
Start of Analysis:

Δειγματοληψία απο:
Sampling from:
Κατάσταση δείγματος:
State of Sample:

19588
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Qlab
Κανονική / Normal

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ημ/νία παραλαβής:
Date of Receipt:

7/11/2018

7/11/2018

19588-1

Νερό πόσιμο / Potable water
Χαλάστρα, 2ο Νηπιαγωγείο
Ποσότητα:
Quantity:
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής:
End of Analysis:

6,7°C
7/11/2018

Παράμετρος
Parameter
Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci
Escherichia Coli
Αριθμός Αποικιών, 37oC
pH
Αγωγιμότητα - 20οC / Conductivity
Χρώμα / Colour
Οσμή / Odour
Γεύση / Taste
Θολότητα / Turbidity
Υπολειμματικό χλώριο / Residual chlorine
Νιτρικά-NO3 / Nitrates
Νιτρώδη-NO2 / Nitrites
Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium
Ολική Σκληρότητα / Total Hardness

Μέθοδος
Method
OE 4001
OE 4003
OE 4005
OE 4003
OE 4001
ΟΕ 2001
ΟΕ 2002
ΟΕ 2003
ΟΕ 2004
ΟΕ 2005
ΟΕ 2006
ΟΕ 2007
ΟΕ 2015
ΟΕ 2016
ΟΕ 2017
ΟΕ 2018

Όριο
Limit
Άνευ μεταβ.
0
0
0
Άνευ μεταβ
6,5-9,5
2500
50,00
0,50
0,50
-

Αποτέλεσμα
Result
0
0
0
0
0
7,8
388
<20,0
Αποδεκτή
Αποδεκτή
<2,0
0,19
1,96
<0,02
<0,10
216,2

1000 ml
10/11/2018
μ.μ.
m.u.
cfu/mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/100mL
cfu/mL
pH
μS/cm
PtCo(Hazen)
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Παρατηρήσεις / Notes

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 15/11/2018

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.
Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.
Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.
Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

Ε 510-1

19588
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
Παρατίθενται ακολούθως οι ισολογισμοί χρήσης ετών 2016 και 2017 όπως εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης
Έγκριση Ισολογισμού και Ταμειακού Απολογισμού για το Οικονομικό Ετος 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα Αριθμός Απόφασης 140/2017 (ΑΔΑ ΩΨΜΞ4651Μ6-Η3Η)

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Eταιρεία : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ με Α.Φ.Μ :997631251, Φορολογικό έτος : 2016,
περιόδου ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) - Δ/νση : ΧΑΛΑΣΤΡΑ.
(ποσά σε ευρώ)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλομενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Σημείωση

2016

2015

13.980.162,50
82.185,35
3.380,53

14.702.985,59
80.449,26
4.320,53

14.065.728,38

14.787.755,38

7.388,20
7.388,20
22.075.346,84

10.214,29
10.214,29
21.028.916,57

3.790,00

1.920,00

3.790,00

1.920,00

36.152.253,42

35.828.806,24

0,00

0,00

1.859.858,68

1.669.139,46

211.373,64

1.628.642,56
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Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
(ποσά σε ευρώ)

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ιδιοι τίτλοι
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Διαφορές έυλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθεσίμων προς πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο διαφορών έυλογης αξίας
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νεό
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Σημείωση

542.823,48
2.614.055,80
2.614.055,80
38.766.309,22

1.109.745,30
4.407.527,32
4.407.527,32
40.236.333,56

2016

2015

5.913.128,49

5.913.128,49

5.913.128,49

5.913.128,49

12.361,18

12.361,18

12.361,18

12.361,18

1.191.678,00

1.072.433,40

-4.096.074,20
-2.904.396,20

-3.212.462,35
-2.140.028,95

3.021.093,47

3.785.460,72

49.810,06

49.810,06

49.810,06

49.810,06

30.798.319,89

32.711.709,63

30.798.319,89

32.711.709,63

2.372.084,02

210.587,99
1.469.564,18

17.934,81
15.127,35
2.075.597,89
416.341,73

9.150,46
33.795,59
1.966.254,93

4.897.085,80
35.695.405,69
38.766.309,22

3.689.353,15
36.401.062,78
40.236.333,56
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016
Κωδικός
Λογαριασμού

Περιγραφή

08

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

13.515.092,66

0,00

13.515.092,66

3.045.471,08

0,00

3.045.471,08

4.040.172,80

Υπόλοιπο
Εισπρ. Βεβ.
Σύνολο
2.843.984,99 201.486,09

08.33

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

1.413.282,87

0,00

1.413.282,87

1.375.067,47

0,00

1.375.067,47

1.400.875,45

1.400.875,45 -25.807,98

08.38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.101.238,36

0,00

1.101.238,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.41

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3.631.571,43

0,00

3.631.571,43

482.999,97

0,00

482.999,97

482.999,97

482.999,97

0,00

08.54

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

5.000,00

0,00

5.000,00

1.399,41

0,00

1.399,41

1.508,81

110,31

1.289,10

08.73

ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

6.747.000,00

0,00

6.747.000,00

1.146.272,44

0,00

1.146.272,44

2.042.394,71

08.75

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.76

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

103.000,00

0,00

103.000,00

39.731,79

0,00

39.731,79

43.278,47

4.579,67

35.152,12

08.81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

08.82

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Προοδευτικό Σύνολο :
Γενικά Σύνολα :

Εγκεκριμένος

Αναμορφώσεις
Σύνολο

Διαμορφωμένος
Σύνολο

Βεβαιωθέντα
Σύνολο

Διαγραφές
Παραγραφές
Σύνολο

Τελικά
Βεβαιωθέντα
Σύνολο

Παραστ. Εσόδων
Σύνολο

Εισπραχθέντα
Σύνολο

887.320,14 258.952,30

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

69.115,39

68.099,45 -68.099,45

13.515.092,66

0,00

13.515.092,66

3.045.471,08

0,00

3.045.471,08

4.040.172,80

2.843.984,99 201.486,09

13.515.092,66

0,00

13.515.092,66

3.045.471,08

0,00

3.045.471,08

4.040.172,80

2.843.984,99 201.486,09
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016
Κωδικός
Λογαριασμού

04

Περιγραφή

Εγκεκριμένος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

13.515.092,66

Αναμορφώσεις
Σύνολο

0,00

Διαμορφωμένος
Σύνολο

Δεσμευθέντα
Σύνολο

Τιμολογηθέντα
Σύνολο

Ενταλθέντα Σύνολο

Πληρωθέντα
Σύνολο

13.515.092,66

7.169.347,72

4.629.424,31

3.666.460,27

3.666.460,27

04.12

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

240.350,00

0,00

240.350,00

64.622,56

11.159,00

11.159,00

11.159,00

04.13

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

125.005,00

0,00

125.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.14

ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

31.020,00

0,00

31.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.054.289,55

04.15

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

0,00

5.054.289,55

1.053.430,27

1.047.229,90

688.870,41

688.870,41

04.16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

49.920,00

0,00

49.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.18

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.25

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

246.134,70

49.200,00

295.334,70

180.413,41

41.737,75

35.437,05

35.437,05

04.26

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ

04.50

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

04.53

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

04.54
04.55
04.60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

04.61
04.62
04.63

ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ

04.64

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

04.65

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

04.81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

04.82

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

04.92

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

101.580,00

0,00

101.580,00

19.784,20

0,00

0,00

0,00

1.479.044,39

0,00

1.479.044,39

1.479.044,39

226.845,82

226.845,82

226.845,82

467.402,00

0,00

467.402,00

467.402,00

4.063,46

3.833,56

3.833,56

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

6.530,19

3.471,82

10.002,01

8.002,01

6.789,47

6.789,47

6.789,47

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

4.091,40

4.091,40

4.091,40

211.824,03

4.100,00

215.924,03

166.406,35

164.767,72

158.658,62

158.658,62

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

1.806.215,14

-107.000,00

1.699.215,14

630.743,50

232.275,33

232.275,33

232.275,33

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1.056.958,88

53.965,40

1.110.924,28

853.362,88

684.078,34

159.271,27

159.271,27

9.700,00

0,00

9.700,00

6.076,00

4.180,21

1.976,57

1.976,57

74.460,00

2.000,00

76.460,00

45.156,54

41.108,65

4.520,05

4.520,05

33.500,00

30.000,00

63.500,00

63.500,00

33.993,65

5.628,11

5.628,11

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.318.052,88

0,00

2.318.052,88

2.127.103,61

2.127.103,61

2.127.103,61

2.127.103,61

186.305,90

-35.737,22

150.568,68

0,00

0,00

0,00

0,00

13.515.092,66

0,00

13.515.092,66

7.169.347,72

4.629.424,31

3.666.460,27

3.666.460,27

13.515.092,66

0,00

13.515.092,66

7.169.347,72

4.629.424,31

3.666.460,27

3.666.460,27

Προοδευτικό Σύνολο :
Γενικά Σύνολα :
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Έγκριση Ισολογισμού και Ταμειακού Απολογισμού για το Οικονομικό Ετος 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα
Αριθμός Απόφασης 224/2018 (ΑΔΑ ΩΨΜΞ4651Μ6-Η3Η)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017
Κωδικός
Λογαριασμού

Περιγραφή

Εγκεκριμένος

04

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

13,502,092.39

Αναμορφώσεις
Σύνολο
154,000.00

2,772,245.61

Πληρωθέντα
Σύνολο
2,772,245.61

04.12

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

330,761.60

12,400.00

343,161.60

52,761.60

52,761.60

37,993.60

37,993.60

04.13

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

135,000.00

10,000.00

145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04.14

ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

04.15

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

04.16

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

04.18
04.25

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

04.26

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ

Διαμορφωμένος
Σύνολο
13,656,092.39

Δεσμευθέντα
Σύνολο
5,503,591.34

Τιμολογηθέντα
Σύνολο
5,503,591.34

Ενταλθέντα Σύνολο

61,600.00

-19,650.00

41,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,366,290.65

-348,433.34

3,017,857.31

1,547,091.13

1,547,091.13

1,526,991.13

1,526,991.13

44,760.00

5,040.00

49,800.00

6,844.80

6,844.80

0.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349,031.83

-15,000.00

334,031.83

106,473.70

106,473.70

93,798.04

93,798.04

223,300.20

0.00

223,300.20

12,183.00

12,183.00

12,183.00

12,183.00

2,458,033.33

04.50

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0.00

2,458,033.33

379,676.19

379,676.19

348,092.19

348,092.19

04.53

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

198,488.95

0.00

198,488.95

52,866.48

52,866.48

36,291.00

36,291.00

04.54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

781,173.09

-400,000.00

381,173.09

5,605.22

5,605.22

5,605.22

5,605.22

6,232.92

0.00

6,232.92

5,599.74

5,599.74

5,599.74

5,599.74

371,858.46

30,000.00

401,858.46

196,607.43

196,607.43

193,902.68

193,902.68

147,450.00

1,422,294.48

358,391.68

358,391.68

272,433.19

272,433.19
137,402.69

04.55

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

04.60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

04.61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

1,274,844.48
3,228,161.37

451,600.00

3,679,761.37

2,090,519.49

2,090,519.49

137,402.69

8,800.00

5,800.00

14,600.00

10,096.13

10,096.13

5,112.61

5,112.61

04.62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

04.63

ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ

04.64

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

98,867.88

56,754.27

155,622.15

72,060.27

72,060.27

33,397.92

33,397.92

04.65

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

68,500.00

565,489.82

633,989.82

604,201.30

604,201.30

62,126.23

62,126.23

04.81

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

4,000.00

0.00

4,000.00

1,205.37

1,205.37

1,205.37

1,205.37

04.82

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1,300.00

11,296.81

12,596.81

1,407.81

1,407.81

111.00

111.00

04.92

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Προοδευτικό Σύνολο :
Γενικά Σύνολα :

490,587.63

-358,747.56

131,840.07

0.00

0.00

0.00

0.00

13,502,092.39

154,000.00

13,656,092.39

5,503,591.34

5,503,591.34

2,772,245.61

2,772,245.61

13,502,092.39

154,000.00

13,656,092.39

5,503,591.34

5,503,591.34

2,772,245.61

2,772,245.61
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Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Eταιρεία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ με Α.Φ.Μ :997631251, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου ( 01/01/2017 - 31/12/2017 )
Δ/νση : ΧΑΛΑΣΤΡΑ.
(ποσά σε ευρώ)
Σημείωση
2017
2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
16.890.981,89
13.980.162,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός
114.619,94
82.185,35
Λοιπός εξοπλισμός
2.520,54
3.380,53
Σύνολο ενσώματων παγίων
17.008.122,37
14.065.728,38
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά άυλα
10.116,20
7.388,20
Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων
10.116,20
7.388,20
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
20.159.203,91
22.075.346,84
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
3.790,00
3.790,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
3.790,00
3.790,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
37.181.232,48
36.152.253,42
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Σύνολο αποθεμάτων
0,00
0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
2.242.919,74
1.859.858,68
Λοιπές απαιτήσεις
(18.12),33,35
360.846,21
211.373,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
390.991,29
542.823,48
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών
2.994.757,24
2.614.055,80
Σύνολο κυκλοφορούντων
2.994.757,24
2.614.055,80
Σύνολο ενεργητικού

40.175.989,72

38.766.309,22
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(ποσά σε ευρώ)

Σημείωση

2017

2016

5.913.128,49
5.913.128,49

5.913.128,49
5.913.128,49

12.361,18
12.361,18

12.361,18
12.361,18

1.894.438,63
-6.105.127,44
-4.210.688,81
1.714.800,86

1.191.678,00
-4.096.074,20
-2.904.396,20
3.021.093,47

49.810,06
49.810,06

49.810,06
49.810,06

31.369.331,19
31.369.331,19

30.798.319,89
30.798.319,89

4.313.226,58
5218,46
76542.62
9.572,57
2.281.173,32
356.314,06
7.042.047,61
38.411.378,80
40.175.989,72

2.372.084,02

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Διαφορές έυλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων
Σύνολο διαφορών έυλογης αξίας
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νεό
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

17.934,81
15.127,35
2.075.597,89
416.341,73
4.897.085,80
35.695.405,69
38.766.309,22
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Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ΄ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου
2017
Eταιρεία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ με Α.Φ.Μ :997631251, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου ( 01/01/2017 - 31/12/2017 ) - Δ/νση :
ΧΑΛΑΣΤΡΑ.
Σημείωση
2017
2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

943.347,14

896.082,91

Κόστος πωλήσεων

-2.706.618,33

-1.732.212,53

Μικτό αποτέλεσμα

-1.763.271,19

-836.129,62

Λοιπά συνήθη έσοδα
-1.763.271,19

-836.129,62

Εξοδα διοίκησης

-444.475,67

-268.406,23

Εξοδα διάθεσης

-163.582,92

-145.510,37

Λοιπά έξοδα και ζημίες

-2.344,95

-1.551,96

Λοιπά έσοδα και κέρδη

563.373,38

416.570,36

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-1.810.301,35

-835.027,82

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

105.537,43

39.731,79

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-298.837,25

-88.315,82

-2.003.601,17

-883.611,85

-5.452,07

0,00

-2.009.053,24

-883.611,85

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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9. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Με στόχο την αντιμετώπιση της ανομοιόμορφης έκδοσης λογαριασμών ανά δημοτική τοπική
κοινότητα ως προς την περίοδο κατανάλωσης για την οποία εκδίδεται λογαριασμός και θέτοντας ως
στόχο την έκδοση λογαριασμών για το διάστημα έως και το Β εξάμηνο του 2017 για όλο το Δήμο Δέλτα,
αναγνωρίζοντας ότι κατά βάση υπαίτιος δεν είναι ο καταναλωτής, εκδόθηκαν ή είναι υπό έκδοση
λογαριασμοί με ενσωματωμένο διακανονισμό.
Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το συνολικό ποσό οφειλής, το έντυπο του διακανονισμού είναι
το παρακάτω:
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ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 36 – 573 00 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2313.301.925, Fax.: 2313.301.960
Α.Φ.Μ. : 997631251 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.
ΔΕΛΤΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΥΠΟΧΡΕΟΣ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ – Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ. / Α.Δ.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ:
ΚΩΔ. ΕΝΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΚΩΔ. ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΖΕΤΑΙ:

ΕΚΔΟΘΗΚΕ:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΡΟΗΓ. ΕΝΔΕΙΞΗ:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3:

ΧΡΕΩΣΗ m3:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΥΒΙΚΑ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

ΠΟΣΟ

ΤΕΛΗ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΗΓ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ:
ΚΩΔ. ΕΝΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Α/Α Δόσης

Ημ/νια Λήξης

Τοκίζεται

% Μηνιαίας
Προσαύξησης

Ποσό Δόσης

Κωδικός Εντολής Πληρωμής Δόσης

Σύνολο:
ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΟΥΜΕΝΩΝ
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ΔΗΜΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.
ΔΕΛΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 36 – 573 00 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2313.301.925, Fax.: 2313.301.960
Α.Φ.Μ. : 997631251 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΑΣ
ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΧΡΕΩΣΤΟΥΜΕΝΩΝ
Ο παρών λογαριασμός αποτελεί τη συνολική χρέωση ανά καταναλωτή για την αναγραφόμενη περίοδο κατανάλωσης υπολογιζόμενη ανά εξάμηνο
σε διακανονισμό και δεν καλύπτει το προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο για το οποίο δίνεται ξεχωριστή δυνατότητα καταβολής
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥ
Ο αριθμός των δόσεων και η συχνότητα καταβολής αυτών ορίστηκαν με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν ως εξής:
Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου < 150 Ευρώ τρείς μηνιαίες δόσεις
Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου < 300 Ευρώ τέσσερεις μηνιαίες δόσεις
Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου < 600 Ευρώ πέντε μηνιαίες δόσεις
Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου < 1.000 Ευρώ έξη μηνιαίες δόσεις

Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου < 4.000 Ευρώ επτά μηνιαίες δόσεις
Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου < 8.000 Ευρώ οκτώ μηνιαίες δόσεις
Οφειλή αναγραφόμενης περιόδου > 8.000 Ευρώ δέκα μηνιαίες δόσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ δύο δόσεις με την πρώτη να αντιστοιχεί στο Α΄εξάμηνο 2017 και η δεύτερη στο Β’ εξάμηνο του 2017
Σε κάθε δόση καθώς και στο υπόλοιπο ανεξόφλητο αντιστοιχεί μοναδικός κωδικός εντολής πληρωμής
Φροντίστε ώστε ο υπόχρεος να είναι ο πραγματικός χρήστης. Κατά τον κανονισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. τα συσσωρευμένα χρέη βαρύνουν τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων
Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση το υδρόμετρο του και οφείλει να ενημερώνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. σε κάθε περίπτωση
που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έχει δικαίωμα κάθε στιγμή να αντικαθιστά τα υδρόμετρα που παρουσιάζουν πρόβλημα
και να χρεώνει τον καταναλωτή με τη δαπάνη που προκύπτει. Εναλλακτικά ο καταναλωτής μπορεί να αντικαταστήσει το υδρόμετρο που παρουσιάζει
Πρόβλημα ενημερώνοντας υποχρεωτικά τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. Απόκρυψη της αλλαγής υδρομέτρου τιμωρείται με πρόστιμο
Για την απόκρυψη της μη λειτουργίας του υδρομέτρου επιβάλλεται πρόστιμο κατά τον κανονισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. και ασκείται ποινική δίωξη
Για την υδροδότηση ακινήτου χωρίς υδρόμετρο, (εκτος της Δ.Ε. Αξιού) επιβάλλεται πρόστιμο κατά τον κανονισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. και ασκείται ποινική
δίωξη
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση χρέωσης ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό και σε διάστημα ενός μηνός
από την έκδοσή του
Ενημερωθείτε για τα κοινωνικά τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. στα τηλέφωνα 2313-301-925 και 2313-301-926
Παρακαλείσθε να εξοφλείτε τη διακανονιζόμενη δόση του λογαριασμού σας εντός της προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται τόκοι
υπερημερίας που θα εμφανισθούν στον αμέσως επόμενο λογαριασμό

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
(Ταμεία καταστημάτων – internet banking - phone banking – A.T.M.)
 ΣΤΑ ΕΛΤΑ και σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό πρακτορείο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ – Τ.Κ.
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