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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για
το έτος 2017.

2

Τροποποίηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του
Δήμου Ναυπλιέων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής
απασχόλησης.

3

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύλου».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1482/468
(1)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για
το έτος 2017.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αρ. Φύλλου 196

β) του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-1-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
γ) της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης»,
δ) της υπ’ αριθμ. 4/6-2-2015 Πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής,
ε) του άρθρου 56 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας,
στ) του άρθρου 28 παρ. 1 ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
2) Το υπ’ αριθμ. 155/5-1-2017 αίτημα του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για το έτος 2017.
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Διεύθυνση Τμήματος

Ειδικότητα

Σύνολο

ΩΡΕΣ ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

60

ΠΕ ΜΗΧ/ΛΟΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

60

Σύνολο - 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
11. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

60

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

Σύνολο - 11. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
12. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

60

ΠΕ ΜΗΧ/ΛΟΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ

1

60

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

1

60

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

Σύνολο - 12. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
13. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

11
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

Σύνολο - 13. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύνολο - 3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

1

60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

60

5

60
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5. Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Σύνολο - 5. Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύνολο - 7. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

2

60

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

60

7

60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

6

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

60

8

60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

60

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

60

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ

1

60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

Σύνολο - 8. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύνολο - 9. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
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5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

4

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί, κατά περίπτωση, δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) οικ. Έτους 2017 στους ακόλουθους Κ.Α.: Κ.Α. 02.10.00.6422.01 ποσόν
3.000,00€, Κ.Α. 02.70.01.6422.01 ποσόν 5.000,00€, Κ.Α. 02.70.02.6422.01 ποσόν 5.000,00€, K.A. 02.70.03.6422.01 ποσόν
5.000,00€, Κ.Α. 02.70.04.6422.01 ποσόν 8.000,00€, Κ.Α. 02.70.05.6422.01 ποσόν 5.000,00€ και Κ.Α. 02.70.06.6422.01
ποσόν 5.000,00€, ενώ τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώσεως πριν την χορήγηση της
σχετικής έγκρισης από την Πρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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(2)
Τροποποίηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του
Δήμου Ναυπλιέων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Με την αριθμ. 348/11-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων Ν. Αργολίδας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του
ν. 4368/2016, αφού υποβλήθηκε στο Δήμο η αριθμ.
19990/23-9-2016 αίτηση της υπαλλήλου Τρευλοπούλου
Χρυσαυγής του Παναγιώτη και κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν
ελέγχου νομιμότητας, με την αριθμ. 194816/15-11-2016
απόφαση (ΑΔΑ: 7ΨΔΔΟΡ1Φ-458), αυξάνεται το ωράριο
εργασίας της υπαλλήλου του Δήμου Τρευλοπούλου Χρυσαυγής του Παναγιώτη, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας ΥΕ
Σχολικών Καθαριστριών, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ναυπλιέων: 19892/22-9-2016).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ναυπλιέων περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο Δήμο: 20135/26.9.2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 251283/11-1-2017).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2876
(3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Πύλου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 1069/1980
(ΦΕΚ 291/τ.Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ
237/τ.Α΄/22-10-1998).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ
196/τ.Α΄/12-9-2000).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4, 253 και 255
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Τεύχος Β’ 196/30.01.2017

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/26-4-2013).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 6 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες: α) του άρθρου 10 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012), β) του άρθρου 4 της από
31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
256/τ.Α΄/31-12-2012) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-4-2013).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ.Α΄/14-4-2014).
12. Την Πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).
13. Την αριθμ. 20821/2-3-2007 (ΦΕΚ 498/τ.Β΄/
10-4-2007) απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Πελοποννήσου αναφορικά με τη σύσταση στο Δήμο Πύλου Νομού Μεσσηνίας δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης
αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)».
14. Τις αριθμ. 138/2016, 285/2016 και 310/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου Νέστορος με τις οποίες αποφασίστηκε: α) η επέκταση
της αρμοδιότητας της υφιστάμενης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύλου στο σύνολο της
εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου ΠύλουΝέστορος και β) η τροποποίηση άρθρων της συστατικής της πράξης που κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να
καταστεί εύρυθμη η λειτουργία της, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε τις αριθμ. 138/2016, 285/2016 και
310/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πύλου - Νέστορος αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύλου.
Β. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη αυτής η οποία
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Άρθρο 1.
Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ» με διακριτικό τίτλο: Δ.Ε.Y.Α.Π.Ν.
και αποτελεί την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Πύλου - Νέστορος σύμφωνα με το
άρθρο 107 παρ. 1β του ν. 3852/2010.
Άρθρο 2.
Σκοπός
Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή,
συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία
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των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, καθώς
και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της
περιοχής αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 3.
Περιοχή Αρμοδιότητας
Η περιοχή αρμοδιότητας της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ»,
στους τομείς δραστηριότητάς της εκτείνεται σε όλη την
εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πύλου - Νέστορος που
συστάθηκε με τον ν. 3852/2010 και αποτελείται από τους
καταργηθέντες τέως Δήμους α) Κορώνης, β) Μεθώνης,
γ) Παπαφλέσσα, δ) Πύλου, ε) Νέστορος και στ) Χιλιοχωρίων.
Άρθρο 4.
Διοίκηση
Η επιχείρηση θα διοικείται από εννεαμελές (9 μελές)
Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενο από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σύμφωνα
με το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 και το άρθρο 255 του
ν. 3463/2006 και αποτελούμενο από:
- Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου - Νέστορος, εκ των οποίων
ο ένας (1) θα προέρχεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Ένα (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα της περιοχής
που είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου (Σ.Ε.Τ.Α.Π.)
- Ένα (1) δημότη ή κάτοικο του Δήμου με πείρα και
γνώση στο αντικείμενο της επιχείρησης.
- Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζομένους.
Αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι λιγότεροι των
είκοσι, τότε ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου - Νέστορος
θα είναι επτά (7).
Άρθρο 5.
Έδρα - Διάρκεια
Η έδρα της Επιχείρησης είναι η Πύλος, Ν. Μεσσηνίας, έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος. Η διάρκεια της
Επιχείρησης ορίζεται μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λύση της.
Άρθρο 6.
Περιουσία
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν:
α) Τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης
της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία
εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες
που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που
υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευσης
και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι
οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή
έμμεσα στο δίκτυο και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου
ύδατος και υγρών αποβλήτων.
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β) Οι επιφάνειες που προκύπτουν από την εκτέλεση
έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης περιέρχονται στην επιχείρηση, η οποία δύναται να τις διαθέτει
και έναντι συμβολικού τιμήματος στον οικείο Δήμο προς
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή προς εκπλήρωση
άλλου κοινωφελούς σκοπού.
γ) Οι υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης
των τέως Δήμων α. Κορώνης, β. Μεθώνης, γ. Παπαφλέσσα, δ. Πύλου, ε. Νέστορος και στ. Χιλιοχωρίων, μεταβιβάζονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1069/1980 και τις
διατάξεις του ν. 3852/2010.
Από τον συνδυασμό των επόμενων διατάξεων (άρθρο 9 ν. 1069/1980 και άρθρα 1192 εδ. 2 και 1198 του
Αστικού Κώδικα) προκύπτει ότι οι υποδομές ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης, μεταβιβάζονται από τους
Ο.Τ.Α. στην Δ.Ε.Υ.Α. με την εξής διάκριση: α) τα κινητά
αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση «άμα τη
συστάσει της επιχείρησης», β) τα ακίνητα από την άποψη
του ενοχικού δικαίου (π.χ. χρήση, κάρπωση) αυτοδίκαια
και χωρίς καμία άλλη διατύπωση «άμα τη συστάσει της
επιχείρησης», ενώ από την άποψη του εμπράγματου
δικαίου με τη μεταγραφή της έκθεσης απογραφής στο
οικείο Υποθηκοφυλακείο (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 67/86).
Άρθρο 7.
Πόροι
Πόροι της επιχείρησης είναι όλα όσα προσδιορίζονται και θεσπίζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980
και συγκεκριμένα στα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
27 και 28 σε συνδυασμό με τα άρθρα 25 και 26 του
ν. 1069/1980, όπως επίσης και με οποιαδήποτε επόμενη
διάταξη ή νόμο που τροποποιεί τα ανωτέρω.
Πόροι και έσοδα της επιχείρησης από την αρμοδιότητα της άρδευσης, αποτελούν: α) τα τέλη σύνδεσης και
χρήσης άρδευσης, β) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών
διακλαδώσεων και συνδέσεων και γ) οτιδήποτε άλλο
προβλέπεται και ισχύει με νόμο.
Άρθρο 8.
Υποκατάσταση σε Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Η επιχείρηση αναλαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 του ν. 1069/1980 όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των πρώην υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Πύλου - Νέστορος ήτοι:
1. Υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πρώην
υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης και άρδευσης του
Δήμου Πύλου - Νέστορος.
2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την επιχείρηση
χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς λόγω της διαδοχής να
επέλθει διακοπή.
3. Με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης γίνεται απογραφή της περιουσίας της, εντός
6μήνου από την επέκταση της χωρικής της αρμοδιότητας, με σκοπό τον καθορισμό του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Απόσπασμα της εκθέσεως απογραφής
που περιέχει την περιγραφή των αποκτώμενων από την
Επιχείρηση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων,
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μαζί με την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του β.δ/τος
533/1963 όπως ισχύει, περίληψη, θεωρημένο αρμοδίως
μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.
4. Από την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της
επιχείρησης, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος στερείται του
δικαιώματος επιβολής τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης,
αποχέτευσης καθώς και άρδευσης.
Άρθρο 9.
Προσωπικό
Στην επιχείρηση ανήκει το προσωπικό που υπηρετεί
σ' αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου όπως και αυτό που ορίζεται από τις διατάξεις
του άρθρου 7 ν. 1069/1980, τις τροποποιήσεις αυτού,
το άρθρο 109 ν. 3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις
νόμου που ισχύουν.
Με βάση τις διατάξεις αυτές, το προσωπικό του Δήμου
Πύλου - Νέστορος που εργάζεται αποκλειστικά στην
ύδρευση, άρδευση και την αποχέτευση και έχει προσληφθεί για τον σκοπό αυτό, θα μεταφερθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.,
χωρίς να θιγεί κανένα δικαίωμά τους, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την Υπηρεσία.
Άρθρο 10.
Λύση
Η λύση της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006.
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Άρθρο 11.
Διατάξεις
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση η εποπτεία και λοιπά θέματα της Επιχείρησης
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς
και από τις σχετικές με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) του ν. 3852/2010 και τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 1069/1980).
Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Πύλου - Νέστορος ούτε για το έτος 2017 ούτε για
τα επόμενα έτη.
Δ. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης παύει πλέον να ισχύει η
αριθμ. 20821/2-3-2007 (ΦΕΚ 498/τ.Β΄/10-4-2007) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 11 Ιανουαρίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02001963001170008*

