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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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για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.
12. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια
την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της
οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα,
εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των
περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού
Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του
χορηγηθεί η ρύθμιση.
Άρθρο 53
Επέκταση ρύθμισης
Στο άρθρο 167 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της
προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το
Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται
αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα
νομικά πρόσωπα αυτών.».
Άρθρο 54
Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και
είσπραξης προστίμων του άρθρου 21
του ν. 4039/2012
1. Στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 1 του ν. 4039/2012
(Α΄15) μετά τις λέξεις «και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της
Ελληνικής Αστυνομίας», προστίθενται οι λέξεις «καθώς
και της Δημοτικής Αστυνομίας,».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4039/
2012, μετά τον πίνακα, προστίθεται η φράση:
«Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων
στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης αυτή βεβαιώνεται επί τόπου. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: α) η αρμόδια αρχή
και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την
παράγραφο 5, β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου
στο οποίο αναφέρεται αυτή, γ) το ύψος του προστίμου,
όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα του παρόντος
άρθρου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται
στον παραβάτη και αντίγραφο της βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την
παράγραφο 5, αρχή.».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτο-
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προσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης στον προϊστάμενο της κτηνιατρικής
υπηρεσίας ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στον προϊστάμενο
του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια
του οποίου τελέστηκε η παράβαση και αν αυτή δεν υφίσταται, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής
ενότητας, προκειμένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις
του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά
στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.».
5. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής του προστίμου από
τον προϊστάμενο της, σύμφωνα με την παράγραφο 5,
αρχής. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής προστίμου
αποστέλλεται στον οικείο δήμο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον
παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία,
το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο από την ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε..».
6. Η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου
εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό
του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση
των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την
αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την
εφαρμογή του νόμου αυτού.».
7. Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 καταργείται.
Άρθρο 55
Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από
αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή
αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν
αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ.
(Α΄ 171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων,
των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με
την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος
του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση
επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει
σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση
της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση
για όμοια χρήση.

