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Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δη-

μοτικών 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 Συνερ-

γασίας - 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 Αποχέτευ-
σης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου 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 κερδο-
σκοπικό 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 τελευ-
ταία 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 

προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλω-
σης», 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 περι-
βάλλον», 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 οικο-
νομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των 
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η 
επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστα-
σή 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 Κυ-
βερνήσεως.».

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 διοι-
κείται 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 εκ-
πρόσωποι 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 τέ-
τοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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«2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη 
του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη 
αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και 
ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων 
για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο 
Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών 
γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και 
σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο 
Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και 
διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του 
γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.».

Άρθρο 132

Λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και 

εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών 

μέσα μαζικής μεταφοράς

Η προθεσμία που ορίζεται με το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019.

Άρθρο 133

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται: 
α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώ-
του βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους 
έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των δι-
οικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε 
συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και 
β) σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, 
καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομε-
ρειακό.».

Άρθρο 134

Εκποίηση υλικών που προέρχονται από τη 

διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

και βιοαποβλήτων

1. Οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν 
αρμοδιότητες αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων, 
καθώς και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 
δύνανται να εκποιούν με τη διαδικασία της δημοπρασί-
ας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του π.δ. 270/1981 
(Α΄ 77) τα υλικά ή και την τυχόν παραγόμενη ενέργεια 
που προέρχονται από τη χωριστή συλλογή, την προ-
ετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επεξεργασία 
και ανάκτηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 
και των βιοαποβλήτων μετά από απόφαση του οικείου 
δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου.

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος, 

συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Εκτίμησης του 
εκάστοτε φορέα, σχετική με τις ποσότητες και τα χαρα-
κτηριστικά των προς διάθεση υλικών ή και της τυχόν 
παραγόμενης ενέργειας και τον καθορισμό του ελάχι-
στου ορίου της πρώτης προσφοράς ανά υλικό. Στην πε-
ρίπτωση που δεν υφίσταται το κατάλληλο προσωπικό 
για τη συγκρότηση της Επιτροπής, αυτή συγκροτείται 
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 
και 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

3. Τα έσοδα από την εκποίηση των υλικών ή και της τυ-
χόν παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο οικείο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που 
προέρχονται από τη διαδικασία της παραγράφου 1 του 
παρόντος, διατίθενται αποκλειστικά για την ενίσχυση 
της χωριστής συλλογής των Αστικών Στερεών Αποβλή-
των και των βιοαποβλήτων και εν γένει για δαπάνες της 
υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού, για τα νομικά 
πρόσωπα στα οποία τέτοια υπηρεσία υφίσταται.

Άρθρο 135

Τροποποίηση άρθρου 82 του β.δ. 24.9/1958 

περί απαλλαγών από δημοτικούς και 

κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα 

και εισφορές

Η παρ. 2 του άρθρου 82 του β.δ. 24.9/1958,όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Από τα ανταποδοτικά τέλη, που επιβάλλουν οι δή-
μοι δεν απαλλάσσονται αυτοί που αναγράφονται στην 
περίπτωση γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς 
και το ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης, το τέ-
λος αποχέτευσης, το τέλος χρήσεως υπονόμου και το 
ειδικό τέλος κύκλου νερού.».

Άρθρο 136

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 

του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή ελλι-
πούς ή αντικανονικής σύνταξης της κατά την περίπτω-
ση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16Α αναλυτικής 
κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, επιβάλ-
λεται πρόστιμο μέχρι το 10% της ετήσιας βουλευτικής 
αποζημίωσης.».

Άρθρο 137

Μεταφορά του ειδικού λογαριασμού 

του ν. 826/1978 (Α΄ 194) στον Τομέα 

Προνοίας Αστυνομικών

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός που συνεστήθη με το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 826/1978 (Α΄ 194) στο Επικουρικό Ταμείο 
Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.) μεταφέρεται από το 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Πα-
ροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) στο οποίο έχει ενταχθεί ο πρώην Το-
μέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής 
(Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και εντάσσεται στον Τομέα Πρόνοιας Αστυ-
νομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 




