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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 
    Από τo υπ' αριθμ. 6ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 
28ης Φεβρουαρίου 2011. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 95/2011 
 
ΠΕΡIΛΗΨΗ: «Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων α) ΔΕΥΑ Βύσσας β) ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και 
την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου σε νέο 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία « Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας».  
    Στην Ορεστιάδα, σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα.17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
5926/25-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων 
(για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 
    Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo τριάντα τριών (33) μελώv βρίσκονται παρόντα 
τριάντα τρία (33), τα  εξής: 
  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
9. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
13. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΙΑΚΟΣ 14. ΛΑΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
15. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
17. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
19. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
21. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
27. ΤΥΡΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
31. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
33. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   
          ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 

- 

18. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
20. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
24. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
28. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
32. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. 
Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση 

τωv πρακτικώv. 
Επίσης παρών ήταν ο υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού κ. Τσομπανίδης Ιωάννης και η 

κ. Μπογιατζή Άννα για τυχόν διευκρινίσεις σε θέματα Σύστασης – συγχώνευσης  Ν.Π.Δ.Δ. και 
Επιχειρήσεων του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ Δήμου Ορεστιάδας.   
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Ο Πρόεδρος τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αvαφερόμεvoς στo 3ο  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή  τoυ θέματoς, τον Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο vα 
αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής  αφού πήρε το λόγο είπε τα εξής αναλυτικά: 
 «Έχοντας υπόψη: 
1. Τo Π.Δ. 1069/1981,ΦΕΚ 259Α/06-09-1981 και τις τροποποιητικές αυτής  (ΦΕΚ 226A/1985, ΦΕΚ 
226Α/1988 &  ΦΕΚ 259Α/2000), 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 252 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 
3.Την αριθ. 77/2007 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. 
4.Τις διατάξεις του αρθρ. 109 του Ν. 3852/2010 
5.Την αριθ. πρωτ. Οικ. 4569/εγκ. 11/27-01-2011 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 
6.Την συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας 
7.Την συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Βύσσας 
8.Τις υφιστάμενες υπηρεσίες ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου  
9.Το γεγονός ότι η παρούσα πράξη δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας 
 

Προτείνω την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας και Δ.Ε.Υ.Α. 
Βύσσας και την ένταξη των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου σε 
νέο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία ΄΄ ΔΕΥΑ Ορεστιάδας ΄΄   η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός 
διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών 
ύδρευσης των Δημοτικών ενοτήτων εξ’ απορροφήσεως ως εξής: 
   
1.Συνιστάται στο Δήμο Ν. Ορεστιάδας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης  και αποχέτευσης ,μετά από 
συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των Δημοτικών επιχειρήσεων Υδρευσης και αποχέτευσης Ορεστιάδας , 
Βύσσας  και των υπηρεσιών ύδρευσης των  Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου με το όνομα   
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 
 
2.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού(αρ.252 παρ. 4 ν.3463/2006) και 
διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων 
αρμοδιότητας της ως και τις πηγές χρηματοδοτήσεως της από για διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί 
κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
1069/1980).  
3.Η διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας θα είναι αόριστη. 
 
4. Έδρα της Επιχείρησης είναι η Ορεστιάδα 
 
5. Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ν.Ορεστιάδας 
όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. 
 
6. Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται διότι: 
α) Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και με τη διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια και ευελιξία που θα έχει, αντιμετωπίζεται ορθολογικά, μεθοδικά και μακροχρόνια η 
διαχείριση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης  του Δήμου Ν.Ορεστιάδας, με την εκτέλεση και 
λειτουργία των έργων ύδρευσης , αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων. 
β) Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, από δανειοδότηση και από ιδίους πόρους που προβλέπονται υπέρ της 
Επιχείρησης από το Ν. 1069/1980. 
 
7. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και η παροχή υπηρεσιών: 
Η εκμετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1069/1980. 
 
8. Περιουσία της Επιχείρησης: 



 3 

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 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 και 
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων ,όλοι οι υπόνομοι ή οι ανοιχτοί αγωγοί που εκβάλουν 
άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο καθώς επίσης και μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και αστικών 
υγρών αποβλήτων.  
 
9. Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπίζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 
έως και 16 και 27 και 28, ήτοι: 
α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης, για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της συστάσεως της επιχείρησης 
έτους, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 11 Ν. 
1069/1980). 
β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. 2 του 2065/92.  
γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των 
δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας 
της επιχείρησης (αρθ. 13 Ν. 1069/80). 
δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80). 
ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 
εδαφ δ ‘ και άρθ. 15 Ν. 1069/80). 
στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ε’ Ν. 1069/80). 
ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ στ Ν. 1069/80). 
η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80). 
θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ η’ Ν. 1069/80). 
ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης 
υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ Ν. 1069/80). 
ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ι Ν. 
1069/80). 
ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτή (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ια’ Ν. 
1069/80). 
ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (αρθ 10 παρ 1 αδαφ ιβ’ Ν. 1069/80). 
ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και 
κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
 
10. Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από:   
i) Τρείς (3) Αιρετούς  Εκπροσώπους. 
ii) Έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα προτείνεται από κοινωνικό φορέα της περιοχής , που θα 
προσδιορίζεται κάθε φορά. 
iii) Έναν(1) εκπρόσωπο των εργαζομένων ,που θα υποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών, 
διότι η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι(20) (εργαζομένους) 
iv) Δύο(2) δημότες με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
  
Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από την μειοψηφία. 
11.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρό του. ( Άρθρο 255 του ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006) 
 
12. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε 
όλες τις σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 
1069/80)». 

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.  
 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 



 4 

 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
και την σχετική νομοθεσία που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισήγηση , με ψήφους 25 έναντι 8  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
 1.  Τη συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης Βύσσας  και των 
υπηρεσιών ύδρευσης των  Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου δι’ απορροφήσεως από την 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας.  Συνιστάται στο Δήμο Ορεστιάδας 
ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, με έδρα την Ορεστιάδα, και με περιοχή αρμοδιότητάς της 
την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ν. Ορεστιάδα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με το όνομα   
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Η 
διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας θα είναι αόριστη.  

 
      2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού(αρ.252 παρ. 4 
ν.3463/2006) και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των 
έργων αρμοδιότητας της ως και τις πηγές χρηματοδοτήσεως της από για διατάξεις του Ν. 1069/1980 
«περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».  Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 
παρ. 1 Ν. 1069/1980) 

 
3. Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα 
οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από: 

i) Τρείς (3) Αιρετούς  Εκπροσώπους. 
ii) Έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα προτείνεται από κοινωνικό φορέα της περιοχής , που θα 
προσδιορίζεται κάθε φορά. 
iii) Έναν(1) εκπρόσωπο των εργαζομένων ,που θα υποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών, 
διότι η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι(20) (εργαζομένους) 
iv) Δύο(2) δημότες με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από την 
μειοψηφία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρό του. ( Άρθρο 255 του ν.3463/06 Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006). 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε 
όλες τις σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 
1069/80). 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
4. Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπίζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 
έως και 16 και 27 και 28, ήτοι: 
α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης, για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της συστάσεως της επιχείρησης 
έτους, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 11 Ν. 
1069/1980). 
β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. 2 του 2065/92.  
γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των 
δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας 
της επιχείρησης (αρθ. 13 Ν. 1069/80). 
δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80). 
ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 
εδαφ δ ‘ και άρθ. 15 Ν. 1069/80). 
στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ε’ Ν. 1069/80). 
ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ στ Ν. 1069/80). 
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η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80). 
θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ η’ Ν. 1069/80). 
ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης 
υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ Ν. 1069/80). 
ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ι Ν. 
1069/80). 
ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτή (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ια’ Ν. 
1069/80). 
ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (αρθ 10 παρ 1 αδαφ ιβ’ Ν. 1069/80). 
ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και 
κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 

 
5. Περιουσία της Επιχείρησης: 

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 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 και 
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων ,όλοι οι υπόνομοι ή οι ανοιχτοί αγωγοί που εκβάλουν 
άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο καθώς επίσης και μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και αστικών 
υγρών αποβλήτων.  

 
6. Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται διότι: 
α) Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και με τη διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια και ευελιξία που θα έχει, αντιμετωπίζεται ορθολογικά, μεθοδικά και μακροχρόνια η 
διαχείριση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης  του Δήμου Ν.Ορεστιάδας, με την εκτέλεση και 
λειτουργία των έργων ύδρευσης , αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων. 
 
β) Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, από δανειοδότηση και από ιδίους πόρους που προβλέπονται υπέρ της 
Επιχείρησης από το Ν. 1069/1980. 
 
γ) Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και η παροχή υπηρεσιών: 

Η εκμετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1069/1980. 
 
 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαυρίδης, Παπαμιχαήλ, Ορμανλίδης, Τσελεμπής, 
Γκατζίδης, Γραμματίκης, Τυρμπάκης και Χάψαλη λόγω ότι α)υποχρεωμένοι από το νόμο είμαστε μόνο για 
τις συγχωνεύσεις το άλλο είναι προαιρετικό για των δύο Δ.Ε.Υ.Α., στην ουσία είναι δύο θέματα ενωμένα 
σε  ένα και β) άσχετα από την τιμολογιακή πολιτική δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τους συνδημότες των 
πρώην δήμων Τριγώνου και Κυπρίνου με το Φ.Π.Α. 23% 

 
     Η απόφαση αυτή πήρε  α/α  95/2011.               

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 
          
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                                ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
          Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας 
 
   
         ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


