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Ενδεικτικά,	αναφέρονται	οι	παρακάτω	δρά-
σεις	στις	οποίες	έχεις	δραστηριοποιηθεί	η	
ΕΥΔΑΠ	Νήσων:

• Ο Δήμος Νάξου ζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη για θέμα-
τα εξυγίανσης των Η/Μ, του ταχυδιυλιστηρίου,  καθώς και τρόπο 
βελτίωσης της ποιότητας των νερών στις λιμνοδεξαμενές του νη-
σιού.
• Ο Δήμος Χίου ζήτησε προσφορά για καθαρισμό αντλιοστασίων 
και τμημάτων αγωγών αποχέτευσης. Επίσης βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης η μελέτη για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτι-
κής, διαχειριστικό σχέδιο, κανονισμός λειτουργίας ύδρευσης και 
αποχέτευσης κ.λ.π.

• Για το Δήμο Σικίνου έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για με-
λέτες δύο ΒΙ.ΚΑ, καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
σύμφωνα με προσφορά που έχει υποβάλλει η ΕΥΔΑΠ Νήσων.
 
Tον Μάρτιο του 2013 η «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. προχώρησε σε αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 30.000 ευρώ ενώ στις 7 
Φεβρουαρίου 2014 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. επικυρώθηκε και νέα αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της  κατά 150.000,00 ευρώ. Επίσης στην προαναφερόμε-
νη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντικαταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. 
και Γενικός Διευθυντής της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κ. Λεωνίδας 
Καϊρης από τον κ. Πέτρο Ματσούκη.

ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΠ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

MIKTO ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΑΠ
         YΔΡΕΥΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 

         ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

esadi
Sticky Note
Marked set by esadi

esadi
Sticky Note
MigrationPending set by esadi

esadi
Sticky Note
Completed set by esadi

mgamal
Πληκτρολογημένο κείμενο

mgamal
Πληκτρολογημένο κείμενο
Περιοχή Αρμοδιότητας

esadi
Sticky Note
Marked set by esadi

esadi
Sticky Note
MigrationConfirmed set by esadi



22

Δήμοι και Δημοτικές 
Ενότητες Εντός Περιοχής 
Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ
Απευθείας Ύδρευση από την ΕΥΔΑΠ

• Αγ. Αναργύρων - Καματερού
• Αγ. Βαρβάρας
• Αγ. Δημητρίου
• Αγ. Παρασκευής
• Αθηναίων
• Αιγάλεω
• Αλίμου
• Ασπροπύργου
• Βούλα, (Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Βουλιαγμένη (Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Βύρωνα
• Γαλατσίου
• Δάφνης - Υμηττού
• Ελευσίνα (Δ. Ελευσίνας)
• Ελληνικού - Αργυρούπολης
• Ζεφύρι (Δ. Φυλής)
• Ζωγράφου
• Ηλιούπολης
• Ηρακλείου
• Θρακομακεδόνες (Δ. Αχαρνών)
• Ίλιου
• Καισαριανής
• Καλλιθέας
• Κερατσινίου - Δραπετσώνας
• Κορυδαλλού
• Λυκόβρυσης - Πεύκης
• Μελίσσια (Δ. Πεντέλης)
• Μεταμόρφωσης
• Μοσχάτου - Ταύρου
• Ν. Ιωνίας
• Ν.  Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)
• Ν. Σμύρνης
• Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
• Π. Φαλήρου
• Παπάγου - Χολαργού
• Πειραιά

• Περάματος
• Περιστερίου
• Πετρούπολης
• Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος
• Φιλοθέης - Ψυχικού
• Χαϊδαρίου
• Χαλανδρίου

Ύδρευση μέσω Ενίσχυσης 
Δημοτικού Δικτύου (*)

• Άνοιξη (Δ. Διονύσου)
• Άνω Λιόσια (Δ. Φυλής)
• Βριλησσίων
• Διόνυσος (Δ. Διονύσου)
• Δροσιά (Δ. Διονύσου)
• Εκάλη (Δ. Κηφισιάς)
• Κερατέα (Δ. Λαυρεωτικής)
• Κουβαράς (Δ. Σαρωνικού)
• Κρωπίας
• Μάνδρα (Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας)
• Μαραθώνας (Δ. Μαραθώνα)
• Μαρκόπουλου Μεσογαίας
• Ν. Ερυθραία (Δ. Κηφισιάς)
• Παιανία (Δ. Παιανίας)
• Ροδόπολη (Δ. Διονύσου)
• Σπάτων - Αρτέμιδος

Μικτό σύστημα ύδρευσης (**)

• Αμαρουσίου
• Αχαρνές (Δ. Αχαρνών) 
• Βάρη (Δ. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
• Γέρακας (Δ. Παλλήνης)
• Γλυφάδας
• Καλύβια Θορικού (Δ. Σαρωνικού)
• Κάντζα Παλλήνης (Δ. Παλλήνης)
• Κηφισιά (Δ. Κηφισιάς)
• Ν. Πέραμος (Δ. Μεγαρέων) 
• Πεντέλη (Δ. Πεντέλης)
• Περιοχή Γλυκών Νερών (Δ. Παιανίας)
• Σαλαμίνα, περιοχή Καματερού, πρώην Κ. Σεληνίων 

Αμπελακίων (Δ. Σαλαμίνας)

Ως περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ορίστηκε η μείζων περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορίζεται στον Ιδρυτικό της Νόμο 
1068/1980. Παράλληλα, βάσει του ν.2744/1999 η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της δικαιοδοσίας της. Το δικαίωμα αυτό είναι ανεκχώρητο και αμεταβίβαστο. Η διάρκεια του 
δικαιώματος αυτού που έχει ισχύ για 20 χρόνια καθώς και η ανανέωσή του, ρυθμίζονται από τη Σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στο 
Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΥΔΑΠ. Η Σύμβαση αυτή υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1999.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ καλύπτει τα διοικητικά όρια των εξής Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων, τους οποίους 
υδρεύει είτε απευθείας είτε με μεγάλες παροχές: 
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Δήμοι και Δημοτικές Ενότητες 
Εκτός Περιοχής Αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ 
Ύδρευση με ή χωρίς συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία του τοπικού δικτύου

• Αγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Σταμάτα (Δ. Διονύσου)
• Αγκιστρίου
• Αίγινας
• Αμπελάκια Σαλαμίνας εκτός Καματερού και Σεληνίων (Δ. Σαλαμίνας)
• Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα (Δ. Σαρωνικού) 
• Ανθούσα και Παλλήνη εκτός περιοχής Κάντζας (Δ. Παλλήνης)
• Βίλλια, Ερυθρές, Οινόη (Δ. Μάνδρας Ειδυλλίας)
• Λαυρεωτική και Αγ. Κωνσταντίνος (Δ. Λαυρεωτικής)
• Μαγούλα (Δ. Ελευσίνας)
• Μέγαρα (Δ. Μεγαρέων)
• Ν. Μάκρη,  Βαρνάβας, Γραμματικό (Δ. Μαραθώνα)
• Ραφήνας - Πικερμίου
• Φυλή (Δ. Φυλής)
• Ωρωπός, Κάλαμος, Μαλακάσα, Αφιδνές, Καπανδρίτι, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Πολυδένδρι, Συκάμινο (Δ. Ωρωπού)

Παράλληλα, υπάρχουν Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες και περιοχές, που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, υδρεύονται όμως από την 
ΕΥΔΑΠ διαμέσου μεγάλων παροχών που έχουν δοθεί στον κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), χωρίς συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ 
στην λειτουργία του τοπικού δικτύου. Τέλος, η ΕΥΔΑΠ υδρεύει νησιά της Νομαρχίας Κυκλάδων και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
διαφόρων Νομών της Στερεάς Ελλάδας κατά μήκος των Υδραγωγείων Μόρνου και Υλίκης.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο ν.2744/99 και η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής.  Προϋπόθεση για την επιχειρούμενη κάθε φορά επέκταση δραστηριοτήτων είναι η ΕΥΔΑΠ να εξετάζει και να 
εξασφαλίζει αφενός την εύλογη αποτελεσματικότητα της επένδυσης, αφετέρου τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Εταιρείας για το σκοπό 
αυτό, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Η ψήφιση του ν.4053/2012, βάσει του οποίου η ΕΥΔΑΠ δύναται να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών που ορίζονται στο ν.2744/1999 
και εκτός περιοχής αρμοδιότητας της Εταιρείας, μέσω θυγατρικών εταιρειών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, 
διαμορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Εταιρεία, διευρύνοντας την αγορά στην οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αναπτυχθεί.

Για την εξασφάλιση της υδροδότησης της μείζονος περιοχής της Πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται ακατέργαστο νερό από το Δημόσιο, 
το οποίο έχει συμφωνήσει να το εξασφαλίζει από κατάλληλες πηγές και να το παραδίδει στην ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.2744/99 και στην από το Δεκέμβριο του 1999 σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, το τίμημα του ακατέργαστου νερού θα συμψηφίζεται 
με το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΥΔΑΠ για τη συντήρηση και λειτουργία των παγίων στοιχείων που ανήκουν στην Εταιρεία 
Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ.

* Περιοχές που τροφοδοτεί η ΕΥΔΑΠ διαμέσου Δήμου χωρίς ευθύνη και συμμετοχή στη λειτουργία του τοπικού εσωτερικού δικτύου.
** Περιοχές με μικτό σύστημα ύδρευσης, δηλαδή περιοχές όπου κάποια τμήματα τα καλύπτει η ΕΥΔΑΠ και άλλα τμήματα καλύπτονται είτε με 
ιδιωτικό δίκτυο είτε με ευθύνη του ΟΤΑ.




