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1 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) σε διαδη-
μοτική και προσαρμογή του καταστατικού αυτής.

2 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 69580/19-12-2019 από-
φασης περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρε-
πόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων του Δήμου Θήρας για το έτος 2020 και 
εφεξής (Β΄5095).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    34045 (1)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) σε διαδη-
μοτική και προσαρμογή του καταστατικού αυτής.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, της παρ. 1 

του άρθρου 280 και του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ΄ αρ. 78161/31-12-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρο-
νάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του 
ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θε-
σμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστι-
τούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 252 του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

7. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια 
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσε-
ως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4483/2017 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά 
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφι-
κής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

9. Την υπ΄ αρ. 102/63900/13-09-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

10. Την υπ΄ αρ. 81810/18-11-2019 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα: «Τα Νομικά Πρόσωπα των 
Δήμων».

11. Την υπ΄ αρ. 99/26704/29-04-2020 όμοια με θέμα: 
«Περαιτέρω διευκρινήσεις επί θεμάτων αναφορικά με 
τη διοίκηση και λειτουργία των Νομικών Προσώπων 
των ΟΤΑ».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 637/1982 «Περί σύστασης 
ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης Μυτιλή-
νης» όπως τροποποιήθηκαν με τα π.δ. 111/1986 και 
π.δ. 232/1996.

13. Την υπ΄ αρ. 101/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λέσβου (Β΄ 868) σχετικά με την τροποποί-
ηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΜ ως προς την παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 637/1982 όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και διαμορφώνεται ως εξής: H Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυτιλήνης (ΔΕΥΑΜ) 
μετονομάζεται σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) με περιοχή αρμοδιότητας τα 
διοικητικά όρια της δημοτικής κοινότητας Μυτιλήνης.

14. Την υπ΄αρ. 757/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λέσβου αναφορικά με την επέκταση της χωρι-
κής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) στις υπόλοιπες οκτώ (8) 
δημοτικές ενότητες Λέσβου.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των 
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νεοσύστατων Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, 
αποφασίζουμε:

Μετατρέπουμε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) σε διαδημοτική και 
προσαρμόζουμε το καταστατικό της διαδημοτικής επι-
χείρησης ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συστήνεται Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Απο-
χέτευσης αποτελούμενη από τους Δήμους Μυτιλήνης 
και Δυτικής Λέσβου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρει-
ας Β. Αιγαίου με Επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου», με το διακριτικό τίτλο 
«Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Άρθρο 2
Έδρα

Η Έδρα της επιχείρησης είναι στην πόλη της Μυτιλή-
νης, του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Άρθρο 3
Περιοχή Αρμοδιότητας

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι το σύ-
νολο της νήσου Λέσβου, δηλαδή των διοικητικών πε-
ριφερειών των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευ-
σης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α. Λ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α΄191), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρ-
θρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 
(Α΄114) έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 
και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές δια-
τάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
και του ν. 3852/2010 (Α΄87).

2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου καταρτίζει κανονισμούς εργασίας, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1876/1990 
(Α΄ 27), τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 12 του ν. 1767/1988 
(Α΄ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α΄ 21). Στην τελευταία περί-
πτωση, οι Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την περ. 1α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170).

3. Η Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, εντός της περιοχής αρμοδιότητάς 
της, είναι υπεύθυνη για:

α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του 
προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους 
καταναλωτές 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 περ. β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και δι-
άθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών 
επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

δ) Εφόσον υπάρξουν οι θεσμικές, διοικητικές και 
τεχνικές προϋποθέσεις και με βάση το επενδυτικό 
πρόγραμμα της Επιχείρησης η δραστηριότητα της 
ΔΕΥΑΛ μπορεί να περιλαμβάνει τα αντικείμενα της τη-
λεθέρμανσης, του φυσικού αερίου, της άρδευσης, της 
εμφιάλωσης και εμπορίας νερού και της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ.

Άρθρο 5
Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της Διαδημοτικής Επιχείρησης 
με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Λέσβου» ορίζεται έως δύο (2) έτη από την 
έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων Δήμων Μυτι-
λήνης και Δυτικής Λέσβου, με δυνατότητα είτε παρά-
τασης της διάρκειας, είτε πρόωρης λύσης της με νέες 
αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, κατ΄ 
εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 156 
του ν. 4600/2019.

Άρθρο 6
Περιουσία

Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα πάγια που 
δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται από τα έργα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης που εκτελούνται στην περιοχή
αρμοδιότητάς της.

Επίσης περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης είναι τα 
οικόπεδα, αγροτεμάχια όπου βρίσκονται οι δεξαμενές 
και όλες οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης όπως και κάθε 
είδους κτίσματα και ακίνητα που παραχωρήθηκαν η θα 
παραχωρηθούν από το Δήμο Μυτιλήνης και το Δήμο 
Δυτικής Λέσβου, εντός της εδαφικής της αρμοδιότητας 
ή θα αγοραστούν από αυτήν.

Επίσης στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα 
έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιό-
τητάς της, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με 
βάση εγκεκριμένες μελέτες.

Τέλος, περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης αποτε-
λούν οι υπόνομοι και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης ακαθάρτων ή όμβριων υδάτων, οι υπόνο-
μοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα 
στο δίκτυο, οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και 
υγρών αποβλήτων.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για την 
συγχώνευση, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στη Δι-
αδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου, 
περιέρχονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Λέσβου της οποίας είναι αυτοδικαίως καθολικός 
διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συ-
μπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έρ-
γου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.
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Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα Διαδημοτική επι-
χείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Άρθρο 7
Διοίκηση

Η επιχείρηση διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Δι-
οικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο 
και δεκατέσσερα (14) μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Επιχείρησης δύνανται να είναι ο Δήμαρχος, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων 
και πολίτες, δημότες του Δήμου της έδρας.

Ειδικότερα το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ αποτελείται από:

Ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπλη-
ρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της 
έδρας (Δήμος Μυτιλήνης), ως εξής:

Από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβου-
λο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους 
του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην 
παράταξη του Δημάρχου

Έναν (1) τουλάχιστον εκπρόσωπο συλλόγου ή κοι-
νωνικού φορέα της περιοχής, που ορίζεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου της έδρας και ο οποίος θα έχει γνώση σχετική με το 
αντικείμενο της επιχείρησης.

Από δύο (2) πολίτες, δημότες του Δήμου της έδρας, 
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
της έδρας μαζί με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα 
έχουν γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, οριζόμενος από την πλέον αντιπρο-
σωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 
στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη γενική 
συνέλευση των εργαζομένων.

Τέσσερα (4) μέλη συμμετέχοντος Δήμου (Δήμος Δυ-
τικής Λέσβου) ως εξής:

Από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμ-
βουλο, ως Αντιπρόεδρο και τρείς (3) ακόμη αιρετούς 
εκπροσώπους του Δήμου οι οποίοι ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των 
οποίων οι δύο ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων και, σε κάθε περί-
πτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την συ-
γκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν μπορεί να είναι:

• Συγγενείς μεταξύ των εξ΄ αίματος ή αγχιστείας μέχρι 
και του τρίτου βαθμού,

• Εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης,
• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοει-

δούς επιχείρησης.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 

αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αι-
τιολογημένη 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.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει 
από τις συνεδριάσεις του για διάστημα πέρα από τρεις 
μήνες συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και μπορεί να 
αντικατασταθεί με απόφαση του οργάνου που το όρισε 
με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχι-
στον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν οι υποθέσεις της 
επιχείρησης το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό-
του, ο οποίος υποχρεώνεται να το συγκαλέσει και όταν 
το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του Δ.Σ. ή ένας εκ των 
Δημάρχων των Δήμων που μετέχουν στην επιχείρηση 
άσχετα αν μετέχει στο Δ.Σ. αυτής.

Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση 
προς ένα έκαστο των μελών, επιδιδόμενης τρεις τουλά-
χιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζόμενης για την συ-
νεδρίαση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 
η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί και μέσα σε μικρότερη 
προθεσμία, ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης.

Συνεδριάζει στην έδρα της επιχείρησης και βρίσκεται 
σε απαρτία εφόσον ο αριθμός των παρόντων είναι με-
γαλύτερος από το μισό του νόμιμου αριθμού των μελών 
του. Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει 
ή κωλύεται δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο 
μέλος, αλλά αναπληρώνεται μόνον από το νόμιμο ανα-
πληρωτή του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, άνευ ψή-
φου, ως εισηγητής των προς συζήτησιν θεμάτων, ο Γενικός 
Διευθυντής της επιχείρησης. Καθήκοντα γραμματέα του 
Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ένας από τους υπαλλήλους 
της επιχείρησης, οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 
ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου θεωρείται διπλή.

Αυξημένες πλειοψηφίες των 2/3 των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου:

(α) Για την τιμολόγηση, γενική και ειδική.
(β) Όταν πρόκειται να αποφασιστούν εξαιρέσεις της 

τιμολόγησης, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Προϋπόθε-
ση για την εγκυρότητα μιας τέτοιας απόφασης είναι να 
διασφαλίζονται τα ειδικά λειτουργικά έξοδα.

(γ) Για την τροποποίηση των ιδρυτικών προβλέψεων 
περί συμμετοχής, τρόπου λήψεως των αποφάσεων και 
εκτέλεσης έργων μείζονος σημασίας.

Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός αν ζητηθεί από τρία 
μέλη (3) μυστική ψηφοφορία. Για τις αποφάσεις του Διοι-
κητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται 
στη συνεδρίαση.

Άρθρο 7.1
Αρμοδιότητες Δ.Σ. 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 νόμο.
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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 περιβαλ-
λοντικό 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 σχετι-
κή 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 κατασκευ-
ής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης 
και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης 
και συντήρησης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των 
δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στις δα-
πάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και τους 
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 προϋπολογι-
σμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των 
εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγού-
μενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Σε περί-
πτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της 
Δ.Ε.Υ.Α., στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επεν-
δύσεων, επισυνάπτεται μελέτη κόστους-οφέλους στην 
οποία αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007, οι λειτουρ-
γικές δαπάνες επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του οικο-
νομικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τρο-
ποποιεί 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.

ζ) αποφασίζει για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινή-
των 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 υποχρε-
ώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,

ι) αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων 
της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνό-
λου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης 
σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων,

ια) εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχεί-
ρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός 
εσόδων-εξόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτε-
λεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογι-
στική και φορολογική νομοθεσία,

ιβ) εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώ-
πων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσε-
ων 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 απαι-
τείται 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 απαρτίζο-
νται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία 
αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής. Η απόφαση αυτή εγκρί-
νεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και 
δημοσιεύεται, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

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 ομοφω-
νία, η υπόθεση αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
για λήψη απόφασης. Για τα θέματα της παρ. 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 δικαστη-
ρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρ-
κους,

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 7.2
Γενικός Διευθυντής

1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός 
Διευθυντής.

2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυ-
χίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης και ανα-
πλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, τα ακριβή καθήκοντα 
και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό 
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Εσωτερικής Υπηρεσίας. 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 παρ. 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 Συμ-
βούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού 
προγράμματος δράσης,

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων,

δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την 
έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού 
εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της επιχείρησης τυχόν απαιτούμενων μελετών 
κόστους-οφέλους η συναφών χρηματοοικονομικών ανα-
λύσεων επενδυτικών έργων ή προγραμμάτων.

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμμα-
τος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υπο-
δεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές 
χρηματοδότησης αυτού,

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και 
στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της 
επιχείρησης,

η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρη-
σης, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων 
της επιχείρησης.

3. 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 προμη-
θειών, 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 πα-
ραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό 
συμβιβασμό,

δ) τη σύναψη δανείων,
ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Ορ-

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επι-
θυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραι-
ότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής.

4. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:
α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώ-

σεων, 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 προβλεπόμε-
νες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, 
καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

5. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες 
που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας.

6. 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 8
Κεφάλαιο-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,
γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγω-

γό ύδρευσης και αποχέτευσης,
δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,
ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχι-

στου 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 προ-
τεραιότητα 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 επιχορη-
γήσεις.

2. Ο πόρος που προβλέπεται στην περ. α της παρ. 1 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, 
ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και απο-
χέτευσης, 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 επι-
χείρησης περιλαμβάνονται:

α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,
β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατό-

πισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλα-
κτών ή άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλε-

θέρμανσης κατά προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί-

τητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 
το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περι-
πτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου της επιχείρησης.

Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο αντι-
κείμενο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκμετάλ-
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λευσης, επίβλεψης, διοίκησης και λειτουργίας των δικτύ-
ων φυσικού αερίου, της άρδευσης, της εμφιάλωσης και 
εμπορίας του νερού και της διαχείρισης, αξιοποίησης και 
εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους πό-
ρους 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, οι 
συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου 
κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραί-
τητη 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.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/1980 εφαρ-

μόζονται αναλόγως για όλες τις περιπτώσεις διεύρυνσης 
του αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 2.

5. 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 γε-
νικής ή ειδικής διάταξης. Η παρ. 2 του άρθρου εικοστού 
δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α΄142) διατηρείται σε ισχύ.».

Άρθρο 9
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 υποβο-
λής 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 επι-
λογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος 
διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά 
τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 10
Ενημερωτικό Τεύχος

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει, το αργό-
τερο 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 απο-
λογισμό 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 δι-
οίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικό-

τητα 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 Ενημε-
ρωτικό 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 παρ. αυτής, συ-
νιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων 
διοίκησης της επιχείρησης».

Άρθρο 11
Έργα-Μελέτες-Προμήθειες

1. Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντή-
ρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και απο-
χέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο 
εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, 
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

2. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρε-
σιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενερ-
γείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού Κώ-
δικα περί εκσκαφών προς ανεύρεση ύδατος και εγκατά-
στασης δικτύου ύδρευσης εφαρμόζονται και προκειμέ-
νου περί των επιχειρήσεων του νόμου αυτού.».

Άρθρο 12
Τιμολόγια

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
εγκρίνεται από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Μυ-
τιλήνης και Δυτικής Λέσβου, καθορίζονται χωριστά τιμο-
λόγια 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 ελάχι-
στου 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 επι-
χείρησης, που εγκρίνεται από τα Δημοτικά Συμβούλια 
των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, μπορεί να 
καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγο-
ρίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευ-
σης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου 
κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποί-
ου το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες 
της Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των Δήμων ή Δημοτικών 
Ενοτήτων ή Κοινοτήτων αυτών που μετέχουν στην επι-
χείρηση, 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 κατα-
ναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η από-
φαση 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 
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τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμ-
βάνεται 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 κοστολόγη-
σης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.

5. τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών 
της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με την μελέτη 
κόστους-οφέλους της επιχείρησης.

Άρθρο 13
Λύση και Εκκαθάριση

1. Μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των 
συνιστώμενων Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου τα 
Δημοτικά Συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, για τη συνέχι-
ση ή μη της λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) (παρ. 4 του 
άρθρου 156 του ν. 4600/2019).

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρι-
ση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα 
περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στους 
Δήμους που την είχαν συστήσει.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ-
θρο 18 του ν. 1069/1980.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2020

Ο ασκών καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.     33772 (2)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 69580/19-12-2019 από-

φασης περί καθορισμού ανώτατου ορίου επι-

τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων του Δήμου Θήρας για το έτος 2020 

και εφεξής (Β΄5095). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄236).

3. Η υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 3 και των άρ-
θρων 2 και 3 του ν. 4336/2015 (Α΄94), όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

5. Την υπ΄ αρ. 78161/31-12-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρο-
νάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρο-
ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί 
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

6. Την υπό στοιχεία οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄94).

7. Την υπ΄αρ. 451/2019 απόφαση της Αντιδημάρχου 
Θήρας με την οποία καθορίζεται ο αριθμός και η ειδικό-
τητα των υπαλλήλων του που πρόκειται να μετακινηθούν.

8. Την υπ΄αρ 69580/19-12-2019 απόφαση περί καθορι-
σμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Θήρας (Β΄5095).

9. Την υπ΄αρ. 198/22-6-2020 απόφαση της Αντιδημάρ-
χου Θήρας, που αφορά στην τροποποίηση της προγενέ-
στερης υπ΄αρ. 451/2019 απόφασης.

10. Την υπ΄αρ. 28673/9-7-2020 απόφαση (Β΄3176) περί 
τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ΄αρ. 69580/19-
12-2019 απόφασης (Β΄5095) περί καθορισμού ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Δήμου Θήρας.

11. Την υπ΄αρ. 257/30-7-2020 απόφαση του Δημάρχου 
Θήρας, που αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση 
των προγενέστερων υπ΄αρ. 451/2019 και υπ΄αρ. 198/22-
6-2020 αποφάσεων.

12. Την υπ΄αρ. 8192/30-7-2020 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας περί των πιστώσεων, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ως άνω υπ΄αρ. 69580/19-12-2019 
απόφαση (Β΄5095), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με την υπ΄αρ. 28673/9-7-2020 απόφαση (Β΄3176), 
που αφορά στον καθορισμό κατ΄ έτος ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων του Δήμου Θήρας και προσθέτουμε στον πίνακα 
τον παρακάτω κλάδο-ειδικότητα:

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ-
ΤΑΚΙΝΟΥΜΕ-

ΝΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1

Γενικός 
Γραμματέας 

Δήμου Θήρας 
(κλάδου ΤΕ 

Μηχανολόγου-
Μηχανικού)

1 60
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
15.000 € για το έτος 2020 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2020 του Δήμου Θήρας στον ΚΑΕ:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

10.6422
Οδοιπορικά έξοδα 

και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων

15.000,00 €

Αντίστοιχες προβλέψεις θα υπάρξουν και στους προ-
ϋπολογισμούς των επομένων ετών του Δήμου Θήρας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄ αρ.69580/19-12-2019 
απόφαση (Β΄5095), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με την υπ΄αρ. 28673/9-7-2020 απόφαση (Β΄3176).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Αυγούστου 2020

Ο ασκών καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037300709200008*
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