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ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  
 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
 

ΤΗΣ 24ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

(Άρθρο 123 του Ν. 4548/2018) 

 
 

1. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 1ης Δεκεμβρίου 2021 για: α) τη χορήγηση 
άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ισχύ έξι (6) μηνών 
για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια (i) 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου 
εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους 
ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 δυνάμει 
της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, (ii) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 
Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με την 
ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για 
τρία (3) έτη, β) την έγκριση των δύο (2) Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα 
από 11/2021 Σχέδια και γ) την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων με αλλαγές 
ήσσονος σημασίας που δεν επιβαρύνουν οικονομικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 
δεν μεταβάλλουν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή κινδύνων. 

 
Στην 1424η συνεδρίαση της 01ης Δεκεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έλαβε υπόψη τα κάτωθι:  
 
Η Εταιρεία έχει πλέον δια νόμου και μέχρι τις 31.12.2040 το αποκλειστικό δικαίωμα 

παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία του 
Ε.Υ.Σ. της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, η οποία 
δύναται να παρατείνεται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 
Οι συμβάσεις για τα ανωτέρω είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που κλείνει 

οριστικά και τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος που προκύπτουν από την 
από 9.12.1999 Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία 
της Εταιρείας στο μέλλον.  

 
Πλέον των συμβάσεων αυτών, το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών 

θεμάτων, όπως τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020, που ήδη 
προβλέπεται και στον Νόμο 4812/2021 και στο Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και 
Μεταφορών, τη δυνατότητα συμμετοχής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ καθώς 
και ευελιξίες σε σχέση με την λειτουργία της Εταιρείας, μέρη του πλαισίου τα οποία 
ευελπιστούμε ότι θα ρυθμιστούν νομοθετικά. 

 
Το πλαίσιο αυτό είναι επωφελές για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

το Δημόσιο, τους καταναλωτές νερού, τους εργαζομένους στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τους 
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επενδυτές, όπως και αποτυπώθηκε στην «Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020» 
στις 8 Απριλίου 2021 η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας. 

 
Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών είναι αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των μερών που επιταχύναμε ως νέα Διοίκηση.  
 
Το περιεχόμενο των υπό έγκριση συμβατικών κειμένων έχει απασχολήσει σε αρκετές 

συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Στα συμβατικά αυτά κείμενα έχουν 
ενσωματωθεί οι βασικές παραδοχές και παράμετροι όλων των οικονομικών, τεχνικών και 
νομικών συμβούλων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και των υπηρεσιακών στελεχών της.  

 
Το ετήσιο μοναδιαίο κόστος αδιύλιστου ύδατος που θα πρέπει να καταβάλει η 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην ΕΠΕΥΔΑΠ στα πλαίσια της σύμβασης για την προμήθεια του 
αδιύλιστου ύδατος κατά την περίοδο 2021-2040, εμπίπτει εντός του προτεινόμενου από τους 
ανεξάρτητους συμβούλους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εύρους εύλογου τιμήματος βάσει βέλτιστων 
ισοδύναμων πρακτικών. Δεδομένου αυτού θεωρούμε ότι αυτό το τίμημα συναλλαγής είναι 
δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

 
Επιπροσθέτως, σύμφωνα και με τους ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, ΕΠΕΥΔΑΠ και 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο των Σχεδίων Συμβάσεων θα είναι νόμιμη, ισχυρή και δεσμευτική 
για τα συμβαλλόμενα σε αυτή μέρη, επιτυγχάνοντας προσυμφωνημένη τιμή προμήθειας 
αδιύλιστου ύδατος για όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης του αποκλειστικού 
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω συμβάσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που 

προκύπτουν από τα μοντέλα της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικών 
Σχέσεων, η Εταιρεία θα συνεχίσει να είναι εύρωστη, ανάλογα βέβαια και με τις μελλοντικές 
ερμηνείες και αποφάσεις του Ρυθμιστή Ύδατος. 

 
Για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων και λόγω της συμμετοχής του Ελληνικού 

Δημοσίου ως αντισυμβαλλόμενου μέρους στο μετοχικό κεφάλαιο του Μετόχου της 
πλειοψηφίας Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. σε ποσοστό 100%, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση άδειας από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 
4548/2018. Προς μέγιστη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των Μετόχων της Εταιρείας 
καθώς και του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών, αποφασίστηκε η επικύρωση της εν 
λόγω Απόφασης του Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία καλείται να 
αποφασίσει σχετικώς στην έκτακτη συνεδρίαση της 24ης Δεκεμβρίου 2021. 

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 κατά τη 

συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έλαβε 
υπόψη μεταξύ άλλων: α) την από 24.11.2021 «Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης και 
γνωμοδότησης επί του δικαίου και εύλογου Τιμήματος Συναλλαγής σε σχέση με το αδιύλιστο 
νερό που προμήθευσε η ΕΠΕΥΔΑΠ την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα 12/10/2013-
31/12/2020» και β) την από 24.11.2021 «Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης και γνωμοδότησης 
επί του δικαίου και εύλογου Τιμήματος Συναλλαγής σε σχέση με το αδιύλιστο νερό που θα 
προμηθεύει η ΕΠΕΥΔΑΠ την ΕΥΔΑΠ κατά τη μελλοντική περίοδο 2021-2040» της 
ανεξάρτητης Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ». 

 
Λόγω της σπουδαιότητας των προς έγκριση συμβατικών κειμένων για τη λειτουργία 

και τη βιωσιμότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και προς μέγιστη διασφάλιση των συμφερόντων της 
Εταιρείας ζητήθηκε, επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, και λήφθηκε υπόψη η από 
24.11.2021 Γνωμοδότηση (legal opinion) της δικηγορικής εταιρείας «Λαμπαδάριος και 
Συνεργάτες» με θέμα: «Ρυθμιστικό πλαίσιο α) για την «τακτοποίηση» των έως 31.12.2020 
εκατέρωθεν απαιτήσεων και οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ και β) για τον 
προσδιορισμό του τιμήματος για το διατιθέμενο από το Ελληνικό Δημόσιο αδιύλιστο νερό, στο 
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πλαίσιο διαπραγμάτευσης της νέας σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, ΕΠΕΥΔΑΠ και 
ΕΥΔΑΠ». 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., δια 
της υπ’ αριθ. 20952/01.12.2021 (ΑΔΑ: Ρ2Ε446Ψ84Ψ-ΚΞΦ) απόφασής του, αποφάσισε:  
 
Α.  Τη χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ισχύ έξι (6) μηνών 

για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων:  

(α) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου 

τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού 

δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 δυνάμει της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου,  

(β) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 

4812/2021, αναφορικά με την ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας 

και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής 

Πρωτευούσης για τρία (3) έτη. 

 

Β.  Την ανακοίνωση της παροχής άδειας στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (www.businessportal.gr), στον επίσημο ιστότοπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

(www.eydap.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(www.athexgroup.gr ) σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 και την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, ως ισχύουν.  

 

Γ.  Την έγκριση των δύο (2) Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας 

Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια. 

 

Δ.  Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. 

Χαράλαμπο Σαχίνη, για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων με αλλαγές 

ήσσονος σημασίας που δεν επιβαρύνουν οικονομικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δεν 

μεταβάλλουν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή κινδύνων. 

 
Με την ίδια ως άνω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εισηγείται 

προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τη λήψη απόφασης 
για την επικύρωση της υπ’ αριθ. 20952/01.12.2021 (ΑΔΑ: Ρ2Ε446Ψ84Ψ-ΚΞΦ) απόφασής 
του για: α) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ισχύ 
έξι (6) μηνών για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια (i) 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του 
Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος 
παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως 
τις 31.12.2040 δυνάμει της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, (ii) μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με την ανάθεση στην 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για τρία (3) έτη, β) την έγκριση των δύο (2) 
Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια και γ) την εξουσιοδότηση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων 

http://www.businessportal.gr/
http://www.eydap.gr/
http://www.athexgroup.gr/
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με αλλαγές ήσσονος σημασίας που δεν επιβαρύνουν οικονομικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δεν 
μεταβάλλουν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή κινδύνων. 

 
Επισημαίνεται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα (Σχέδια Συμβάσεων, 

Απόφαση Δ.Σ., Εκθέσεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, legal opinion) βρίσκονται 
ανηρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) στην ενότητα 
«Σχέσεις με Επενδυτές» ως υλικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Δεκεμβρίου 
2021.  

 
Τέλος, απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το θέμα της παρεχόμενης άδειας έχει δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο 
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr), ενώ η σχετική ανακοίνωση έχει 
δημοσιευτεί στον επίσημο ιστότοπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) καθώς και στον ιστότοπο 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, 
το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν. 

 
 

2. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 1ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την έγκριση 
των ποσών των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα: α) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού 
Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την εκτέλεση έργων για το Ε.Υ.Σ. κατά 
τα έτη 2019 και 2020 και από λειτουργικές δαπάνες που έγιναν από την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας 
του Ε.Υ.Σ. κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 31.12.2020 και β) των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο που 
συνίστανται στο τίμημα του παρασχεθέντος ακατέργαστου ύδατος κατά την 
χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020, όπως τα εν λόγω ποσά 
προσδιορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και 
Μεταφορών, τον συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων σύμφωνα 
με την παρ. 4 του ανωτέρω Τελικού Σχεδίου Κ.Υ.Α. και την παραίτηση της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση κατά του Δημοσίου 
και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ. 

 
 Στην 1424η συνεδρίαση της 01ης Δεκεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., δια της υπ’ αριθ. 20952/01.12.2021 (ΑΔΑ: Ρ2Ε446Ψ84Ψ-ΚΞΦ) απόφασής 
του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση 
των ποσών των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και ειδικότερα: α) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την εκτέλεση έργων για το Ε.Υ.Σ. κατά τα έτη 2019 και 2020 και από 
λειτουργικές δαπάνες που έγιναν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την διαχείριση, συντήρηση και 
επίβλεψη καλής λειτουργίας του Ε.Υ.Σ. κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 
31.12.2020 και β) των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό 
Δημόσιο που συνίστανται στο τίμημα του παρασχεθέντος ακατέργαστου ύδατος κατά την 
χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020, όπως τα εν λόγω ποσά 
προσδιορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, τον συμψηφισμό 
των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω Τελικού Σχεδίου 
Κ.Υ.Α. και την παραίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση 
κατά του Δημοσίου και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.  
 

Με την ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου Ν. 4812/2021 
και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθησόμενη Κ.Υ.Α. εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν 

http://www.eydap.gr/
http://www.businessportal.gr/
http://www.eydap.gr/
http://www.athexgroup.gr/
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οικονομικές διαφορές από την από 9.12.1999 Σύμβαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με το Ελληνικό 
Δημόσιο, η οποία υπεγράφη σε εκτέλεση του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2744/1999.  

 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών οι 
εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
προσδιορίζονται ως εξής: 
 

«Αποφασίζουμε:  
1. Τον προσδιορισμό του οφειλόμενου από την ΕΥΔΑΠ τιμήματος για τις 
ποσότητες ακατέργαστου ύδατος που της παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη 
χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο συνολικό ποσό των 
€346.707.891,90, αναλυόμενο σε: 
(α) ποσό €171.451.252,91 για τη χρονική περίοδο από 01.10.2013 έως 
31.05.2017, 
αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: 
· 10.970.623,76 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 31.12.2013, 
· 47.146.570,81 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014, 
· 47.466.738,30 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015, 
· 47.749.561,03 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016, 
· 18.117.759,01 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 31.05.2017 
και 
(β) ποσό €175.256.638,99 για τη χρονική περίοδο από 01.06.2017 έως 
31.12.2020, 
αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: 
· 29.736.670,08 για τη χρονική περίοδο 01.06.2017 έως 31.12.2017 
· 47.738.502,26 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 
· 48.447.475,00 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 
· 49.333.991,66 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 
2. Τον προσδιορισμό των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ 
για το χρονικό διάστημα από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο ποσό των 
€189.516.694,76 προερχόμενο από τις εξής αιτίες: 
(α) απαίτηση ποσού €1.121.856,70 λόγω εκτέλεσης από την ΕΥΔΑΠ έργων για 
το ΕΥΣ με ειδική εντολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τα έτη 
2019 και 2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: 
· 754.133,75 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 
· 367.722,95 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 
και 
(β) απαίτηση ποσού €188.394.838,06 το οποίο αντιστοιχεί στις λειτουργικές 
δαπάνες της ΕΥΔΑΠ για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής 
λειτουργίας του ΕΥΣ κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 31.12.2020, 
αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής: 
· 6.961.921,99 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 31.12.2013 
· 25.119.480,51 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 
· 26.447.681,28 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015 
· 25.668.129,21 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 
· 26.548.138,39 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 
· 24.102.881,07 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 
· 26.404.337,23 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 
· 27.142.268,38 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 
3. Τον καθορισμό, για τις ανάγκες εξισορρόπησης των απωλειών του εσωτερικού 
υδροδοτικού συστήματος, Συντελεστή Μερικής Ανάκτησης Κόστους 
ακατέργαστου ύδατος για τις προαναφερθείσες περιόδους σε ποσοστό 75% του 
συνολικού τιμήματος ακατέργαστου ύδατος με υποχρέωση άμεσης λήψης των 
απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
135275/22.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β’), με τελικό στόχο την κάλυψη του συνόλου του 
κόστους. 
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4. Το συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ και την καταβολή από την ΕΥΔΑΠ του υπολοίπου, 
μετά το συμψηφισμό, ποσού των €157.191.197,14 προς την ΕΠΕΥΔΑΠ εντός 
εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της παρούσας. Στα συμψηφιζόμενα ποσά 
δεν έχει υπολογιστεί ο οιοσδήποτε τυχόν φόρος βαρύνει τις επιμέρους 
συμψηφιζόμενες απαιτήσεις. 
5. Το καταβλητέο ποσό της ανωτέρω παραγράφου 4 θα εισπραχθεί και θα 
διατεθεί από την ΕΠΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα για νέα έργα καθώς και τη 
συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος στον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας η οποία απαιτείται για την 
υδροδότηση της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας (Οδηγία 60/2000 ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 
τάξη με το Ν. 3199/2003). Το καταβλητέο κατά τα ανωτέρω ποσό θα εξοφληθεί 
με μόνο δικαιολογητικό στοιχείο πληρωμής την παρούσα απόφαση και με την 
ταυτόχρονη παραίτηση της ΕΥΔΑΠ από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση 
κατά του Δημοσίου και της ΕΠΕΥΔΑΠ. 
6. Η ΕΥΔΑΠ δύναται να ανακτήσει το καταβλητέο ποσό της ανωτέρω 
παραγράφου 4 εντός της περιόδου ισχύος της συμβάσεως του εδαφίου 2 του 
άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021 (110 Α') ως λειτουργικό 
κόστος που αποτελεί τμήμα του χρηματοοικονομικού της κόστους σύμφωνα με 
τους όρους των άρθρων 4 και 9 της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και Οικονομικών 135275/22.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β’).» 

 
Σε σχέση με τις καθαρές οφειλές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο για 

την περίοδο 2013-2020, ύψους €157,2 εκ., το τίμημα της συναλλαγής εμπίπτει εντός του 
προτεινόμενου από τους ανεξάρτητους συμβούλους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εύρους εύλογου 
τιμήματος. Δεδομένου αυτού θεωρούμε ότι το τίμημα συναλλαγής είναι δίκαιο και εύλογο από 
χρηματοοικονομικής άποψης για τους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Επιπροσθέτως, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Τελικού Σχεδίου Κ.Υ.Α. των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Υποδομών και Μεταφορών, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να ανακτήσει το καταβλητέο ποσό των 
€157,2εκ. εντός της περιόδου ισχύος της σύμβασης του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου 
του Ν. 4812/2021, θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό συμβάλλει στην περαιτέρω θετική 
αξιολόγηση του Τιμήματος Συναλλαγής, από χρηματοοικονομικής άποψης, για τους 
Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 
Επισημαίνεται εκ νέου ότι κατά τη συνεδρίαση της 01ης Δεκεμβρίου 2021, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, την από 24.11.2021 
«Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης και γνωμοδότησης επί του δικαίου και εύλογου Τιμήματος 
Συναλλαγής σε σχέση με το αδιύλιστο νερό που προμήθευσε η ΕΠΕΥΔΑΠ την ΕΥΔΑΠ κατά 
το χρονικό διάστημα 12/10/2013-31/12/2020» και την από 24.11.2021 «Συνοπτική έκθεση 
αξιολόγησης και γνωμοδότησης επί του δικαίου και εύλογου Τιμήματος Συναλλαγής σε σχέση 
με το αδιύλιστο νερό που θα προμηθεύει η ΕΠΕΥΔΑΠ την ΕΥΔΑΠ κατά τη μελλοντική 
περίοδο 2021-2040» της ανεξάρτητης Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ», καθώς και την από 24.11.2021 
Γνωμοδότηση (legal opinion) της δικηγορικής εταιρείας «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες» με 
θέμα: «Ρυθμιστικό πλαίσιο α) για την «τακτοποίηση» των έως 31.12.2020 εκατέρωθεν 
απαιτήσεων και οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ και β) για τον 
προσδιορισμό του τιμήματος για το διατιθέμενο από το Ελληνικό Δημόσιο αδιύλιστο νερό, στο 
πλαίσιο διαπραγμάτευσης της νέας σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, ΕΠΕΥΔΑΠ και 
ΕΥΔΑΠ». 

 
Όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα βρίσκονται ανηρτημένα στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» ως 
υλικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Δεκεμβρίου 2021.  
 
 

http://www.eydap.gr/
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3. Eπαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του 
αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφος 1 περ. β του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 
του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020. 

 
Στην 1424η συνεδρίαση της 01ης Δεκεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., δια της υπ’ αριθ. 20951/01.12.2021 (ΑΔΑ: 6Ι6Κ46Ψ84Ψ-ΚΞΛ) απόφασής 
του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του 
αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της λόγω της τροποποίησης του άρθρου 44 παρ. 1 
περ. β’ του Ν. 4449/2017 από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με 
τις σχετικές κατευθύνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
Κατά την 37η τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα την 26.6.2019 και συγκεκριμένα κατά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί των υπ’ αριθ. 4 και 5 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι αφού 
διαπίστωσαν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 ως ίσχυε, 
αποφάσισαν κατά πλειοψηφία α) τον ορισμό της κας Αικατερίνης Μπερίτση, του κ. Μιχαήλ 
Σταυρουλάκη και του κ. Αλέξανδρου Νασούφη ως Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και β) να αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. από τρία (3) σε αριθμό Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου με θητεία ανάλογη της 
θητείας τους ως Μέλη Δ.Σ., ήτοι έως 28.6.2024, ως κάτωθι: 

 
1.  Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 

Μέλος του Δ.Σ., κα Αικατερίνη Μπερίτση, 
2.  Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

του Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκης, 
3.  Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. 

Αλέξανδρος Πουλιάσης. 
 
Περαιτέρω, με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα στις 15.5.2020 και συμφώνως προς τα οριζόμενα στο 
άρθρο 197 παρ. 4 εδ. β’ του Ν. 4389/2016, ήτοι κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού 
Οικονομικών στον Μέτοχο της πλειοψηφίας Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., αντικαταστάθηκε το μη 
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Αλέξανδρος 
Πουλιάσης από τον κ. Χρήστο Καραπλή για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 
28.6.2024. 

 
Κατά την ίδια έκτακτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε την 

πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 εξέλεξε τον κ. Χρήστο 
Καραπλή ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση, 
με θητεία ανάλογη της θητείας του ως Μέλους του Δ.Σ., ήτοι έως 28.6.2024. 

 
Σημειώνεται ότι λόγω της τροποποίησης του άρθρου 11 του Καταστατικού της 

Εταιρείας με την από 26.6.2020 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε τετραετής 
από πενταετής καταλαμβάνοντας τα εν ενεργεία Μέλη του Δ.Σ. που είχαν ήδη εκλεγεί 
δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 2(γ) του Καταστατικού. Συνεπώς, λήξη της θητείας των 
ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων ως Μελών Δ.Σ. και ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου 
ορίστηκε αυτοδικαίως η 28.6.2023. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, μετά τη λήψη της υπ’ αριθ. 20951/01.12.2021 (ΑΔΑ: 

6Ι6Κ46Ψ84Ψ-ΚΞΛ) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε 
και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον επαναπροσδιορισμό 
του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών 
της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 προκειμένου η Γενική Συνέλευση: 
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Α.  Να επιβεβαιώσει, άλλως επικυρώσει, επαναλάβει και σε κάθε περίπτωση να 
διατηρήσει σε ισχύ: i) την Απόφαση της 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα την 26.6.2019 και ii) την Απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έλαβε 
χώρα στις 15.5.2020, κατά τις οποίες αποφασίστηκαν το είδος, η θητεία, ο αριθμός 
και οι ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
προβαίνοντας ταυτόχρονα σε επικύρωση της εκλογής των υφιστάμενων Μελών της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

 
Β.  Ειδικότερα να αποφασίσει επί της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να είναι η Επιτροπή Ελέγχου επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αποτελούμενη αποκλειστικά από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. Τα Μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3) σε αριθμό, τα δύο (2) εκ των 
οποίων να έχουν την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το ένα (1) εξ αυτών να είναι απλό μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής και να επικυρωθεί η εκλογή των 
υφιστάμενων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία λήγουσα στις 28.6.2023, 
παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως τις 30.9.2023 και σε καμία 
περίπτωση υπερβαίνουσα την πενταετία, ως εξής: 

 
1. κα Αικατερίνη Μπερίτση, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 
2. κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 
3. κ. Χρήστος Καραπλής, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 
 
Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία έλαβε χώρα την 26.6.2019 καθώς και η από 15.5.2020 Απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. βρίσκονται ανηρτημένες 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) στην ενότητα «Σχέσεις με 
Επενδυτές» ως υλικό της κάθε συνεδρίασης αντίστοιχα. 

 
 

4. Διάφορες Ανακοινώσεις. 

 
Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το 

Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν 
ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης. 

http://www.eydap.gr/

