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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (η "Σύμβαση") συνάπτεται στην Αθήνα σήμερα την [●].[●].2021 μεταξύ: 

(1) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενου, για την υπογραφή της 

παρούσας, από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.[●], Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, κ. [●], και Υποδομών και Μεταφορών κ. [●] (το "Δημόσιο"), 

(2) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ 

που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας, 115 26, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

[●] δυνάμει της από [●] απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου ("ΕΠΕΥΔΑΠ"), και 

(3) της ανώνυμης εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, Ωρωπού 156, Τ.Κ. 11146, με αριθμό 

Γ.Ε.Μ.Η. 121578960000 και ΑΦΜ 094079101, νομίμως εκπροσωπούμενης, για την 

υπογραφή της παρούσας, από τον [●], δυνάμει της από [●] απόφασης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου (ο "Δικαιούχος" και από κοινού με το Δημόσιο και την 

ΕΠΕΥΔΑΠ, οι "Συμβαλλόμενοι"), 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

(1) Σύμφωνα με τον Νόμο 2744/1999 (Α΄222) και την Αρχική Σύμβαση, χορηγήθηκε στον 

Δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης 

στην Περιοχή Δραστηριότητας, η διάρκεια του οποίου ορίστηκε σε είκοσι (20) έτη με 

δυνατότητα ανανέωσης. 

(2) Δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του Νόμου 2744/1999 (Α΄222) και τις διατάξεις της 

Αρχικής Σύμβασης, καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος ανανέωσης του δικαιώματος της 

αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και προβλέφθηκε η 

δυνατότητα ανανέωσης του εν λόγω δικαιώματος για ακόμη είκοσι (20) έτη. Δυνάμει 

διαδοχικών παρατάσεων, η διάρκεια της Αρχικής Σύμβασης παρατάθηκε μέχρι την 

30.06.2021. 

(3) Με το άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο του Ν. 4812/2021 (Α΄110) προβλέφθηκε η 

ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης, στην Περιοχή Δραστηριότητας, για ακόμη είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με 

τους όρους που θα συμφωνηθούν από τους Συμβαλλόμενους και η ανάθεση της 

Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος στον 

Δικαιούχο για την Πρώτη Περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης. 

(4) Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 13527/2017 "Έγκριση γενικών κανόνων 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την 

ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του". 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ συμφωνούν και συνομολογούν τα ακόλουθα: 
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

1.1 Ορισμοί 

Εκτός αν άλλως ορίζεται, στην παρούσα σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του 

Προοιμίου) ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 

1.1.1 "Άδειες και Εγκρίσεις" σημαίνει κάθε έγκριση, συγκατάθεση, 

επικύρωση, παραίτηση, απαλλαγή, παραχώρηση, άδεια χρήσης, άδεια, 

πιστοποιητικό κατοχής ή άλλη εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης 

κάθε συγκατάθεσης η οποία χορηγείται, παραχωρείται ή καθίσταται 

άλλως πως διαθέσιμη από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή βάσει της 

εξουσίας οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής ή βάσει οποιασδήποτε 

ισχύουσας Νομοθεσίας σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης. 

1.1.2 "Αθέτηση Δικαιούχου" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο 

άρθρο20.1. 

1.1.3 "Αιτών Συμβαλλόμενος" έχει την έννοια που του αποδίδεται στοάρθρο 

23.2.1. 

1.1.4 "Ακατέργαστο Ύδωρ" σημαίνει το ύδωρ με τη μορφή που ευρίσκεται 

στο φυσικό περιβάλλον πριν από κάθε επεξεργασία. 

1.1.5 "Αμοιβή Ακατέργαστου Ύδατος" έχει την έννοια που αποδίδεται στο 

άρθρο10.2. 

1.1.6 "Ανάδοχος" σημαίνει, σε σχέση με τον Δικαιούχο, κάθε ανάδοχο με τον 

οποίο συμβάλλεται ο Δικαιούχος ή Θυγατρική του Δικαιούχου για την 

εκτέλεση εργασιών ή την προμήθεια υλικών ή εργασίας σε σχέση με τα 

Συστήματα Δικαιούχου ή τις Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου, 

συμπεριλαμβανομένου κάθε υπεργολάβου ή προμηθευτή που 

απασχολείται άμεσα ή έμμεσα βάσει σύμβασης υπεργολαβίας από τον 

εκάστοτε Ανάδοχο. 

1.1.7 "Αντιπρόσωπος" σημαίνει, σε σχέση με οποιοδήποτε Πρόσωπο, κάθε 

μέλος διοικητικού συμβουλίου, στέλεχος, υπάλληλος, αξιωματούχος, 

εταίρος, μέλος, μέτοχος, ιδιοκτήτης, αντιπρόσωπος, δικηγόρος, 

λογιστής, ελεγκτής, επαγγελματίας ή άλλος σύμβουλος, μηχανικός, 

ανάδοχος ή άλλος αντιπρόσωπος κάθε τέτοιου Προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση του Δημοσίου, του 

Εξουσιοδοτημένου Προσώπου του Δημοσίου και, στην περίπτωση του 

Δικαιούχου, του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου του Δικαιούχου και 

στην περίπτωση Έργου Αρμοδιότητας Δημοσίου που ορίζεται να 

υλοποιηθεί από Δημόσια Αρχή, οι αναφορές σε "Αντιπρόσωπο του 

Δημοσίου" θα αφορούν καθένα από τα ως άνω Πρόσωπα που 

σχετίζονται με την εν λόγω Δημόσια Αρχή. 
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1.1.8 "Απώλεια Ύδατος" σημαίνει την οφειλόμενη στο Σύστημα Ύδρευσης 

απώλεια Επεξεργασμένου Ύδατος στην Περιοχή Δραστηριότητας λόγω: 

(i) μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης, 

(ii) ανακρίβειας μετρήσεων, 

(iii) διαρροής κατά τη μεταφορά και διανομή, 

(iv) διαρροής και υπερχείλισης των δεξαμενών αποθήκευσης, 

(v) διαρροής από τα σημεία παροχής σύνδεσης έως το σημείο 

μέτρησης πελατών, 

όπως υπολογίζεται με βάση τη Μεθοδολογία IWA. 

1.1.9 "Αρχική Σύμβαση" σημαίνει την από 9.12.1999 σύμβαση μεταξύ του 

Δημοσίου και του Δικαιούχου δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στον 

Δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης στην Περιοχή Δραστηριότητας, όπως διαδοχικά 

παρατάθηκε μέχρι την 30.6.2021. 

1.1.10 "Βέλτιστη Πρακτική του Κλάδου" σημαίνει τον βαθμό δεξιότητας, 

φροντίδας, σύνεσης και πρόβλεψης που αναμένεται εύλογα από ένα 

Πρόσωπο με κατάλληλες δεξιότητες, πείρα και προσόντα σε καθεμία 

από τις επιστήμες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Συστημάτων 

Δικαιούχου, το οποίο ασχολείται με υπηρεσίες παρόμοιου 

αντικειμένου, φύσης, πολυπλοκότητας και μεγέθους με τις Υπηρεσίες 

Συστημάτων Δικαιούχου υπό τις ίδιες ή παρόμοιες περιστάσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1.1.11 "Γεγονός Ανωτέρας Βίας" σημαίνει κάθε εξαιρετικό γεγονός, το οποίο, 

ακόμα και με την επίδειξη ιδιαίτερης επιμέλειας, εκφεύγει του ελέγχου 

και της επιρροής ενός Συμβαλλομένου και επιφέρει, όσο διαρκεί, 

αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου 

Συμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε γεγονότος:  

(i) πολέμου (κηρυγμένου ή μη), εισβολής, ένοπλης σύρραξης ή 

πράξης εξωτερικού εχθρού· 

(ii) επανάστασης, εξέγερσης, στάσης, κοινωνικής αναταραχής, 

δολιοφθοράς ή τρομοκρατικής ενέργειας· 

(iii) γενικής απεργίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνον στους 

υπαλλήλους του Δικαιούχου ή της ΕΠΕΥΔΑΠ  

(iv) σεισμού, ξαφνικής κατάπτωσης βράχων, κατολίσθησης ή 

κατακρήμνισης· 
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(v) παρατεταμένης ανομβρίας, πυρηνικής, χημικής ή βιολογικής 

ρύπανσης, η οποία επηρεάζει τα Συστήματα Δικαιούχου· και 

(vi) κυμάτων πίεσης που προκαλούνται από αντικείμενα που 

κινούνται με υπερηχητική ταχύτητα, 

υπό τον όρο ότι το σχετικό γεγονός: 

(i) προκαλεί ουσιώδη και αναπόφευκτη υλική ζημία ή 

καταστροφή οποιουδήποτε μέρους των Συστημάτων 

Δικαιούχου ή του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος· ή 

(ii) διακόπτει ουσιωδώς την πλήρη και κανονική λειτουργία των 

Συστημάτων Δικαιούχου ή του Εξωτερικού Υδροδοτικού 

Συστήματος ή/και την εκτέλεση των Υπηρεσιών Συστημάτων 

Δικαιούχου. 

1.1.12 "Γεγονός Αφερεγγυότητας" σημαίνει την επέλευση ενός ή 

περισσοτέρων από τα ακόλουθα γεγονότα σε σχέση με τον Δικαιούχο: 

(i) δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώνει τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ή είναι σε κατάσταση 

αναστολής πληρωμών. 

(ii) υποβάλλει ο ίδιος αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση ή να 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

συνδιαλλαγής του ν.3588/2007 (Α΄153) όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθ. 12 του ν. 4013/11 (Α΄204) ή υποβληθεί αίτηση 

αναστολής των ατομικών διώξεων από τον ίδιο ή τους 

πιστωτές του ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία 

πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία,  

(iii) διοριστεί εκκαθαριστής, σύνδικος ή διαχειριστής, επίτροπος, 

αναγκαστικός διαχειριστής ή πρόσωπο με ανάλογες 

αρμοδιότητες σε σχέση με τον ίδιο ή οποιοδήποτε από τα 

περιουσιακά στοιχεία του. 

1.1.13 "Γραμματεία" σημαίνει τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 

1.1.14 "Δημόσια Αρχή" σημαίνει κάθε ευρωπαϊκό, εθνικό, κρατικό, τοπικό, 

περιφερειακό, δημοτικό ή δημόσιο φορέα, υπουργείο, κρατική 

υπηρεσία, δικαστικό ή διοικητικό φορέα ή άλλη αρχή, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των οντοτήτων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα όπως, μεταξύ άλλων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ασκούν δημόσια εξουσία, 

στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται ο Δικαιούχος, οι 

δραστηριότητες που ασκεί ο Δικαιούχος (συμπεριλαμβανομένων των 
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Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου) ή τα Συστήματα Δικαιούχου ή τα 

Πάγια Δικαιούχου, και περιλαμβάνει κάθε τρίτο στον οποίο ενδέχεται 

να ανατεθούν οι εξουσίες μιας τέτοιας αρχής. 

1.1.15 "Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών" σημαίνει την διαδικασία για την 

επίλυση Διαφορών η οποία καθορίζεται στο άρθρο 23 (Επίλυση 

Διαφορών). 

1.1.16 "Διάρκεια Σύμβασης" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 

4.  

1.1.17 "Διαφορά" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 23.1. 

1.1.18 "Δικαιούχος" σημαίνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

1.1.19 "Δικαίωμα Δικαιούχου" σημαίνει οποιοδήποτε δικαίωμα του 

Δικαιούχου στα Συστήματα Δικαιούχου και στα Πάγια Δικαιούχου, το 

οποίο δημιουργείται από την παρούσα Σύμβαση ή υφίσταται με άλλον 

τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα του Δικαιούχου βάσει της παρούσας 

Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος είσπραξης 

πληρωμής με την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης),  

1.1.20 "Εθνική Επιτροπή Υδάτων" σημαίνει την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του 

άρθρου 3, παρ. 1 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003), με 

θέμα "Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23.10.2000". 

1.1.21 "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" σημαίνει το νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 

"Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" και διακριτικό τίτλο "Ε.ΣΥ.Δ" το οποίο 

συστάθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 4468/2017 (Α΄61). 

1.1.22 "Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων" σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με την 

51373/4684/25.11.2015 (Β΄2706) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 (Α΄143) και 

εφαρμόζεται στο σύνολο των αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 4042/2012 (Α΄24). 

1.1.23 "Ειδοποίηση Αποχώρησης" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο 

άρθρο 21.4.2. 

1.1.24 "Ειδοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας" έχει την έννοια που του 

αποδίδεται στο άρθρο 19.1.1. 
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1.1.25 "Ειδοποίηση Διαφοράς" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο 

άρθρο 23.2.1. 

1.1.26 "Ειδοποίηση Παρέμβασης" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο 

άρθρο 21.2. 

1.1.27 "Εκδοχέας" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 22.1.1. 

1.1.28 "Ελάχιστη Εγγυημένη Ετήσια Ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος" έχει 

την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο8.1.2. 

1.1.29 "Ελάχιστη Εγγυημένη Ημερήσια Ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος" 

έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 8.1.3. 

1.1.30 "Έλεγχος" νοείται η άμεση ή έμμεση κυριότητα άνω του 50% του 

καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μετοχικών δικαιωμάτων 

με συνήθη δικαιώματα ψήφου ή/και η κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της 

εξουσίας κατεύθυνσης της διαχείρισης ή των πολιτικών ενός 

Προσώπου, είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας ή άλλης 

ελέγχουσας συμμετοχής στις κινητές αξίες, μετοχές ή άλλα δικαιώματα 

κυριότητας με δικαιώματα ψήφου στο συγκεκριμένο Πρόσωπο, βάσει 

του νόμου ή συμφωνίας μεταξύ των Προσώπων που απονέμουν την εν 

λόγω εξουσία ή τα δικαιώματα ψήφου, και οι όροι "Ελεγχόμενος" και 

"Ελέγχων" έχουν αντίστοιχες έννοιες. 

1.1.31 "Εμπιστευτικές Πληροφορίες" σημαίνει: 

(i) πληροφορίες σχετικές με την παρούσα Σύμβαση ή/και την 

εκτέλεση των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου, οι οποίες 

θα θεωρούνταν εύλογα εμπιστευτικές υπό τις σχετικές 

περιστάσεις (όπως και αν μεταβιβάζονται ή σε οποιοδήποτε 

μέσο και αν αποθηκεύονται), οι οποίες ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση 

θίγει, ή ενδέχεται να θίγει, τα εμπορικά συμφέροντα 

οποιουδήποτε προσώπου, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τεχνογνωσία οποιουδήποτε 

συμβαλλομένου καθώς και όλα τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, και 

(ii) τυχόν πληροφορίες οι οποίες χαρακτηρίζονται Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες βάσει της παρούσας Σύμβασης. 

1.1.32 "Ενδελεχής Έλεγχος" σημαίνει την διενέργεια από το Δημόσιο ή για 

λογαριασμό του Δημοσίου επισκοπήσεων, ερευνών, επιθεωρήσεων 

και ελέγχων, διενεργούμενα, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις 

αποδεκτές πρακτικές του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

ισχύουσα Νομοθεσία και τους όρους της παρούσας Σύμβασης· 
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1.1.33 "Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δημοσίου" σημαίνει τη Γραμματεία  ή 

οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο διοριστεί ως Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο 

του Δημοσίου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

1.1.34 "Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δικαιούχου"έχει την έννοια που του 

αποδίδεται στο άρθρο 24.2.1. 

1.1.35 "Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα" σημαίνει κάθε ακίνητο, έκταση, 

κτίριο, δομή, εγκατάσταση, προσάρτημα ή στοιχείο υποδομής το οποίο 

ανήκει εκάστοτε στην κυριότητα της ΕΠΕΥΔΑΠ και το οποίο εξυπηρετεί 

την υποχρέωση του Δημοσίου για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος 

στο Δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των έργων αξιοποίησης 

υδατικών πόρων όπως των ταμιευτήρων στις περιοχές του Μόρνου, 

Εύηνου, Υλίκης και Μαραθώνα, υδρογεωτρήσων, έργων μεταφοράς 

νερού όπως εξωτερικά υδραγωγεία, ρυθμιστές λάμδα και 

αντλιοστάσια, καθώς και τα συνοδά τους έργα όπως οδοί επίσκεψης, 

οχετοί και έργα υπερχείλισης. 

1.1.36 "Επεξεργασμένο Ύδωρ" σημαίνει το ύδωρ που προκύπτει κατόπιν της 

επεξεργασίας του Ακατέργαστου Ύδατος από τον Δικαιούχο δυνάμει 

της παρούσας Σύμβασης. 

1.1.37 "Επηρεαζόμενο Ακίνητο" σημαίνει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό ακίνητο, 

συμπεριλαμβανομένων αυτοκινητοδρόμου, οδού, δρόμου, 

σιδηροδρόμου, τροχιάς ή άλλης οδού διέλευσης ή ποδηλατοδρόμου ή 

μονοπατιού πεζοπορίας, και κάθε βοηθητική εγκατάσταση η οποία 

σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα, το οποίο τελεί 

υπό τη δικαιοδοσία και τον έλεγχο του Δημοσίου, οποιασδήποτε άλλης 

Δημόσιας Αρχής ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου 

(συμπεριλαμβανομένου τυχόν ιδιωτικού δρόμου) και τέμνει, διέρχεται 

πάνω ή κάτω από τα Συστήματα Δικαιούχου ή γειτνιάζει με τα 

Συστήματα Δικαιούχου, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. 

1.1.38 "Επιπρόσθετη Διαδικασία Διύλισης" σημαίνει την διαδικασία διύλισης 

που δύναται να προβεί ο Δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 9.2.1 και η 

οποία εκφεύγει της συνήθους διαδικασίας διύλισης και περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, πρόσθετη χρήση χημικών ουσιών, πολλαπλές εκπλύσεις 

φίλτρων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία κατά την διακριτική ευχέρεια 

του Δικαιούχου, για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του Ακατέργαστου Ύδατος. 

1.1.39 "Εργάσιμη Ημέρα" σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός Σαββάτου, 

Κυριακής ή αργίας στην Αθήνα. 

1.1.40 "Έσοδα" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 13.1.1· 

1.1.41 "Έτος Αναφοράς" σημαίνει κάθε 12μηνη περίοδο η οποία λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, υπό τον όρο ότι, εάν η 
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Καταληκτική Ημερομηνία δεν είναι η 31η Δεκεμβρίου, το τελικό Έτος 

Αναφοράς δεν είναι ολόκληρο έτος αλλά αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει κατά την Καταληκτική Ημερομηνία. 

1.1.42 "Ευρώ" ή "€" νοείται το ενιαίο νόμισμα των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετούν ή έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως 

νόμιμο νόμισμά τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

1.1.43 "Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος" σημαίνει την1ηΙανουαρίου 2021. 

1.1.44 "Ημερομηνία Καταβολής" σημαίνει την 1η Ιουνίου εκάστου Έτους 

Αναφοράς. 

1.1.45 "Ημερομηνία Λήξης" σημαίνει την ημερομηνία, απουσία τυχόν 

προηγούμενης καταγγελίας, κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση λήγει 

ή προβλέπεται να λήξει σύμφωνα με το άρθρο 4.1. 

1.1.46 "Ημερομηνία Υπολογισμού" σημαίνει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου 

Έτους Αναφοράς. 

1.1.47 "Θυγατρική" σημαίνει, σε σχέση με ένα Πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο 

Πρόσωπο το οποίο Ελέγχεται από το συγκεκριμένο Πρόσωπο· 

1.1.48 "Καθαρή Ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος" σημαίνει, σε σχέση με μία 

Περίοδο Υπολογισμού, 

(i) την ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος που προμηθεύτηκε ο 

Δικαιούχος στα Σημεία Σύνδεσης, τη σχετική Περίοδο 

Υπολογισμού, από το Δημόσιο, μέσω του Εξωτερικού 

Υδροδοτικού Συστήματος, όπως αποτυπώνεται στα 

εγκεκριμένα Μητρώα Παροχών, 

(ii) μείον την ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος ή του 

Επεξεργασμένου Ύδατος (κατά περίπτωση) που δεν 

τιμολογήθηκε στους Χρήστες Ύδατος τη σχετική Περίοδο 

Υπολογισμού λόγω: 

(I) διάθεσης για περιβαλλοντικούς ή κοινωφελείς 

σκοπούς, εφόσον η εν λόγω διάθεση εγκρίθηκε από τη 

Γραμματεία, ή  

(II) μη αποδοχής από τον Δικαιούχο επειδή δεν πληροί τα 

Χαρακτηριστικά Ακατέργαστου Ύδατος. 

(iii) μείον την ποσότητα ύδατος που εγχέεται στο Εξωτερικό 

Υδροδοτικό Σύστημα και προέρχεται από άλλες πηγές 

προέλευσης, 
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(iv) μείον τις ποσότητες ύδατος ανάκτησης που επιστρέφει στα 

υδραγωγεία μετά την επεξεργασία των νερών πλύσεων των 

φίλτρων. 

1.1.49 "Καθ’ ου Συμβαλλόμενος" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο 

άρθρο 23.2.1· 

1.1.50 "Κανονισμοί Ύδατος" σημαίνει τους κανονισμούς που ρυθμίζουν 

εκάστοτε τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και τις Υπηρεσίες Αποχέτευσης που 

παρέχονται από τον Δικαιούχο, και που την ημερομηνία της παρούσας 

Σύμβασης αποτυπώνονται στα [ΦΕΚ Β’/552/26.3.2009 (Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης), ΦΕΚ Β/846/6.5.2009 

(Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε.) και στο ΦΕΚ Β/286/13.2.2012 (Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης)]. 

1.1.51 "Καταληκτική Ημερομηνία" σημαίνει την Ημερομηνία Λήξης είτε την 

ημερομηνία καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, όποια εκ των δύο 

επέλθει πρώτη.  

1.1.52 "ΚΥΑ" σημαίνει την απόφαση αρ. οικ. 135275/19.05.2017 της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ Β΄ 1751/22.5.2017), με θέμα "Έγκριση γενικών 

κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος 

και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 

διάφορες χρήσεις του" όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. 

1.1.53 "Μεθοδολογία IWA" σημαίνει την μεθοδολογία της Διεθνούς Ένωσης 

Ύδατος (International Water Association) για τον υπολογισμό απώλειας 

υδάτων σύμφωνα με τη μελέτη “IWA Best Practice Water Balance” που 

αναπτύχθηκε το 1999 από την πρώτη ομάδα δράσης απώλειας ύδατος 

(1st Water Loss Task Force) και δημοσιεύτηκε (Hirner & Lambert, 2000; 

Alegreetal, 2000), και όπως εκάστοτε ενημερώνεται, τροποποιείται, 

ανανεώνεται ή αντικαθίσταται. 

1.1.54 "Μεταβίβαση" σημαίνει οποιαδήποτε πώληση, μεταγραφή, 

εκχώρηση, μίσθωση, ή υπομίσθωση. 

1.1.55 "Μετρητές Ακατέργαστου Ύδατος" έχει την έννοια που του αποδίδεται 

στο άρθρο 8.3. 

1.1.56 "Μητρώο Παροχών" σημαίνει το μητρώο παροχών που τηρείται από 

τον Δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο8.4 (Μητρώο Παροχών). 

1.1.57 "Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών" σημαίνει κάθε μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών που καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα 

με το Άρθρο 6 του Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) με θέμα 

"Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
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της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη 

τάξη με το ν.3199/2003 (Α΄280), για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000", όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

1.1.58 "Μονάδες Επεξεργασίας" σημαίνει τις μονάδες επεξεργασίας 

Ακατέργαστου Ύδατος του Δικαιούχου που ευρίσκονται εντός της 

Περιοχής Δραστηριότητας, στις οποίες πραγματοποιείται η 

επεξεργασία του Ακατέργαστου Ύδατος, δηλαδή τις κεντρικές μονάδες 

επεξεργασίας στις περιοχές Γαλατσίου, Αχαρνών, Ασπροπύργου και 

Πολυδενδρίουκαι οποιαδήποτε άλλη Μονάδα Επεξεργασίας τυχόν 

αναπτυχθεί κατά την Διάρκεια Σύμβασης από τον Δικαιούχο δυνάμει 

της παρούσας Σύμβασης και του ν. 2744/1999 (Α΄222), όπως ισχύει. 

1.1.59 "Μονάδα Μέτρησης" σημαίνει το κυβικό μέτρο (κ.μ.). 

1.1.60 "Νομοθεσία" ή "Νόμος" σημαίνει, κάθε: 

(i) νομοθέτημα, διάταξη, κώδικας, πράξη, νόμος, διάταγμα, 

εγκύκλιος, υπουργική απόφαση, κανόνας ή κανονισμός 

οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων παράγωγων νόμων ή κανονισμών 

που καταρτίζονται βάσει οποιουδήποτε νόμου ή συνθήκης 

και κάθε δεσμευτικής δικαστικής απόφασης ή απόφασης 

διαιτητικού δικαστηρίου ή απόφασης ανεξάρτητης αρχής, και 

(ii) κώδικας ή πρότυπο του οποίου η τήρηση απαιτείται από τον 

νόμο, 

ανεξάρτητα από το κατά πόσον ισχύει ήδη ή θα ισχύσει στο 

μέλλον. 

1.1.61 "Πάγια Δικαιούχου" σημαίνει όλα τα πάγια στοιχεία τα οποία ανήκουν 

στην κυριότητα του Δικαιούχου ή στα οποία ο Δικαιούχος έχει άλλο 

εμπράγματο δικαίωμα ή κατοχή δυνάμει κάθε μορφής μίσθωσης, 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και κάθε 

άλλο στοιχείο εξοπλισμού, υδρόμετρα, εργαλεία, μηχανήματα, 

οχήματα, υπολογιστές, έγγραφα, εκτάσεις γης, κτίρια και έπιπλα. 

1.1.62 "Παρέμβαση" σημαίνει το δικαίωμα του Δημοσίου να παρέμβει στην 

εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης από τον Δικαιούχο σύμφωνα με το 

άρθρο 21. 

1.1.63 "Περιβάλλον" έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Ν. 1650/1986 

(Α΄160), συμπεριλαμβανομένου του υδάτινου περιβάλλοντος όπως 

αναφέρεται στον Ν. 3199/2003 (Α΄280). 
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1.1.64 "Περιβαλλοντική Νομοθεσία" σημαίνει κάθε Νομοθεσία εφαρμοστέα 

με οποιονδήποτε τρόπο στο Περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του 

Ν. 1650/1986 (Α΄160), του Ν. 3199/2003 (Α΄280) και του Π.Δ. 51/2007 

(Α΄54).  

1.1.65 "Περίοδος Υπολογισμού" σημαίνει σε σχέση με μία Ημερομηνία 

Υπολογισμού,  

(i) ως προς το πρώτο Έτος Αναφοράς, το χρονικό διάστημα που 

άρχεται την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και λήγει την σχετική 

Ημερομηνία Υπολογισμού, και 

(ii) ως προς κάθε επόμενο Έτος Αναφοράς, το χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών που λήγει την σχετική Ημερομηνία 

Υπολογισμού. 

1.1.66 "Περιοχή Δραστηριότητας" σημαίνει τις γεωγραφικές περιοχές 

δραστηριότητας του Δικαιούχου που ορίζονται στοάρθρο 8 παρ. 1 του 

ν. 2744/1999 (Α΄222), ως ισχύει, όπως ενδέχεται να διευρύνονται 

σύμφωνα με το νόμο. 

1.1.67 "Περιοχή Υπηρεσιών Αποχέτευσης" σημαίνει τις γεωγραφικές 

περιοχές της Περιοχής Δραστηριότητας σε σχέση με τις οποίες ο 

Δικαιούχος παρέχει τις Υπηρεσίες Αποχέτευσης σύμφωνα με την 

παρούσα Σύμβαση και τον ν. 2744/1999 (Α΄222). 

1.1.68 "Περιοχή Υπηρεσιών Ύδρευσης" σημαίνει τις γεωγραφικές περιοχές 

της Περιοχής Δραστηριότητας σε σχέση με τις οποίες ο Δικαιούχος 

παρέχει τις Υπηρεσίες Ύδρευσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 

και τον ν. 2744/1999 (Α΄222). 

1.1.69 "Πνευματική Ιδιοκτησία" σημαίνει τα δικαιώματα δημιουργού, όλα τα 

δικαιώματα που απονέμονται από τον νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή την 

ευθυδικία σε σχέση με τις εφευρέσεις (συμπεριλαμβανομένων 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), κατατεθέντα και μη εμπορικά σήματα, 

κατατεθέντα και μη σχέδια και σχέδια κυκλωμάτων και κάθε άλλο 

δικαίωμα το οποίο προκύπτει από πνευματική δραστηριότητα στον 

βιομηχανικό, στον επιστημονικό, στον λογοτεχνικό ή στον καλλιτεχνικό 

τομέα. 

1.1.70 "Πραγματογνώμονας" σημαίνει οποιονδήποτε διορισμένο 

πραγματογνώμονα  σύμφωνα με το άρθρο 23.4.1. 

1.1.71 "Πρόσωπο" σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, προσωπική 

εταιρεία, κοινοπραξία, καταπίστευμα, εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, ετερόρρυθμη εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, ένωση που δεν 

έχει τη μορφή εταιρείας ή άλλη οντότητα ή Δημόσια Αρχή. 
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1.1.72 "Πρώτη Περίοδος Λειτουργίας και Συντήρησης" σημαίνει την τριετή 

περίοδο, με την επιφύλαξη της παράτασής της κατά τις διατάξεις της 

Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης Πρώτης Περιόδου, από την 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Σύμβασης, κατά την οποία 

η συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος 

ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

1.1.73 "Ρύπανση" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο ν. 1650/1986 

(Α΄160). 

1.1.74 "Σημεία Σύνδεσης" σημαίνει τις υλικές διασυνδέσεις, στις οποίες το 

Δημόσιο διαθέτει Ακατέργαστο Ύδωρ στον Δικαιούχο, ήτοι τα σημεία 

εισόδου του Ακατέργαστου Ύδατος σε κάθε σημείο σύνδεσης των 

μονάδων επεξεργασίας νερού στις περιοχές Γαλατσίου, Αχαρνών, 

Ασπροπύργου και Πολυδενδρίου καθώς και όποια άλλη μονάδα τυχόν 

αναπτυχθεί από τον Δικαιούχο κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

1.1.75 "Σύμβαση" σημαίνει την παρούσα Σύμβαση. 

1.1.76 "Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης" σημαίνει τη σύμβαση που θα 

συνάπτεται κάθε φορά μεταξύ Δημοσίου, ΕΠΕΥΔΑΠ και τρίτου 

προσώπου με την οποία θα ανατίθεται η λειτουργία και συντήρηση του 

Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος. 

1.1.77 "Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης Πρώτης Περιόδου" σημαίνει 

τη σύμβαση που θα συνάπτεται μεταξύ Δημοσίου, ΕΠΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ 

ΑΕ με την οποία ανατίθεται στην τελευταία η λειτουργία και συντήρηση 

του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος για την Πρώτη Περίοδο 

Λειτουργίας και Συντήρησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως 

Παράρτημα 1. 

1.1.78 "Σύστημα Αποχέτευσης" σημαίνει το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων 

της Περιοχής Δραστηριότητας, το παντορροϊκό σύστημα με τους 

υπερχειλιστές του καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της Περιοχής 

Δραστηριότητας, κυριότητας του Δικαιούχου. 

1.1.79 "Σύστημα Ύδρευσης" σημαίνει το σύστημα ύδρευσης της Περιοχής 

Δραστηριότητας κυριότητας του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης 

κάθε εγκατάστασης άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης, 

μεταφοράς, διανομής και διαχείρισης υδάτων για σκοπό ύδρευσης. 

1.1.80 "Συστήματα Δικαιούχου" σημαίνει:  

(i) το Σύστημα Ύδρευσης, και 

(ii) το Σύστημα Αποχέτευσης, 
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κυριότητας του Δικαιούχου αλλά ρητά εξαιρουμένου του Εξωτερικού 

Υδροδοτικού Συστήματος. 

1.1.81 "Σχέδια Διαχείρισης Διαθεσίμων Υδάτινων Πόρων" σημαίνει τα 

ετήσια σχέδια διαχείρισης διαθέσιμων ποσοτήτων Ακατέργαστου 

Ύδατος που προμηθεύεται ο Δικαιούχος μέσω του Εξωτερικού 

Υδροδοτικού Συστήματος, που συντάσσει ο Δικαιούχος για την 

ύδρευση της Αττικής. 

1.1.82 "Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών" ή "ΣΔΛΑΠ" 

σημαίνει το εκάστοτε ισχύον σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής 

ποταμών, που προβλέπεται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία έχει 

ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν.3199/2003 (Α΄280). 

1.1.83 "Σχέδιο Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων" 

έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 11.5.1.  

1.1.84 "Τεχνική Διαφορά" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 

23.3. 

1.1.85 "Τιμή Ακατέργαστου Ύδατος" έχει την έννοια που αποδίδεται στο 

άρθρο 10.1. 

1.1.86 "Τιμολόγια" σημαίνει τα τιμολόγια, τις τιμές και τις χρεώσεις 

(συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων χρήσης, αμοιβών εκκένωσης και 

χρεώσεων σύνδεσης) που μπορεί να χρεώνει ο Δικαιούχος σε Χρήστες 

Ύδατος σε σχέση με τις Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου. 

1.1.87 "Υγειονομικές Διατάξεις" σημαίνει τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις 

της ισχύουσας Νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία από ρυπάνεις 

και μολύνσεις των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση στην 

Περιοχή Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της Υγειονομικής 

Διάταξης Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β’/1983), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τις υγειονομικές διατάξεις Α5/5180/88 (ΦΕΚ 

891/Β΄/1988), την ΚΥΑ με αριθμό οικ. 131835/05.12.2005 (ΦΕΚ 

1744/Β’/13.12.2005) και την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 112203 (ΦΕΚ 

3504/Β’/19.12.2014). 

1.1.88 "Υπηρεσίες Αποχέτευσης" σημαίνει όλες τις Υπηρεσίες Συστημάτων 

Δικαιούχου που σχετίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών 

λυμάτων εντός της Περιοχής Δραστηριότητας. 

1.1.89 "Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου" σημαίνει: 

(i) τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, κατασκευή, βελτίωση ή 

επέκταση των Συστημάτων Δικαιούχου και την είσπραξη των 

Εσόδων από (ή σε σχέση με) τα Συστήματα Δικαιούχου, 
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(ii) τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Δικαιούχος στο κοινό 

υπό την ιδιότητα του Δικαιούχου βάσει της παρούσας Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των: 

(I) Υπηρεσιών Ύδρευσης, 

(II) Υπηρεσιών Αποχέτευσης, και 

(iii) κάθε άλλη ενέργεια η οποία σχετίζεται με τη λειτουργία των 

Συστημάτων Δικαιούχου, η οποία πρέπει να εκτελείται από ή για 

λογαριασμό του Δικαιούχου βάσει της παρούσας Σύμβασης ή της 

ισχύουσας Νομοθεσίας. 

1.1.90 "Υπηρεσίες Ύδρευσης" σημαίνει όλες τις Υπηρεσίες Συστημάτων 

Δικαιούχου που παρέχονται στους Χρήστες Ύδατος εντός της Περιοχής 

Δραστηριότητας σχετικά με την άντληση, συλλογή, μεταφορά, 

αποθήκευση, επεξεργασία, διανομή, πώληση και διαχείριση υδάτων. 

1.1.91 "Φορέας Διαπίστευσης" σημαίνει: 

(i) το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης,  

(ii) οποιονδήποτε φορέα ο οποίος συμμετέχει σε πολυμερείς 

συμφωνίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 

Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation), ή 

(iii) οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο οριστεί ως Φορέας Διαπίστευσης 

κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των Συμβαλλομένων. 

1.1.92 "Φόρος" σημαίνει κάθε υφιστάμενη και μελλοντική εισφορά, δασμό, 

τελωνειακό δασμό, επιβολή, πληρωμή, αμοιβή, ποινή, βεβαίωση, φόρο 

(συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας ή φόρου 

πωλήσεων), χρέωση και συνεισφορά καταβλητέα σε, ή επιβαλλόμενη 

από, Δημόσια Αρχή ή οποιονδήποτε άλλο φορέα έχει πραγματική 

εξουσία είσπραξης τέτοιων επιβαρύνσεων στην Ελληνική Δημοκρατία. 

1.1.93 "Χαρακτηριστικά Ακατέργαστου Ύδατος" νοούνται τα πρότυπα και οι 

απαιτήσεις για την ποιότητα του Ακατέργαστου Ύδατος, όπως 

καθορίζονται κάθε φορά στο Νόμο. 

1.1.94 "Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος" σημαίνει τον Χάρτη 

των υποχρεώσεων του Δικαιούχου προς τους Χρήστες Ύδατος, η 

ισχύουσα έκδοση του οποίου εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης Δ.Σ. 

του Δικαιούχου υπ’ αριθ. 15858/04.04.2007 και παρατίθεται κατά την 

ημερομηνία της παρούσας στην διεύθυνση 

https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-

a14f00cfa261/XYK.pdf όπως εκάστοτε ισχύει. 

https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/XYK.pdf
https://www.eydap.gr/userfiles/47614413-661a-4fba-ba7c-a14f00cfa261/XYK.pdf
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1.1.95 "Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση" σημαίνει οποιαδήποτε 

χημικοτεχνική ανάλυση σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης που είτε διενεργεί ο Δικαιούχος είτε διενεργείται κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του Δικαιούχου σε σχέση με τον ποιοτικό 

έλεγχο του Ακατέργαστου Ύδατος ή του Επεξεργασμένου Ύδατος και η 

οποία αμελλητί τίθεται υπόψη του Δημοσίου. 

1.1.96 "Χρήστης Ύδατος" σημαίνει κάθε Πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τα 

Συστήματα Δικαιούχου ή/και στο οποίο ο Δικαιούχος παρέχει 

Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου εντός της Περιοχής 

Δραστηριότητας. 

1.2 Ερμηνεία  

(i) Η αναφορά σε μια διάταξη νόμου αναφέρεται στην διάταξη όπως εκάστοτε 

ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη. 

(ii) Η αναφορά σε "συμφωνημένο τύπο" ενός εγγράφου αναφέρεται στον τύπο 

που μονογραφήθηκε από τους συμβαλλόμενους. 

(iii) Η αναφορά σε ένα πρόσωπο περιλαμβάνει και την αναφορά στους νόμιμους 

διαδόχους του. 

(iv) Η αναφορά σε ένα έγγραφο ή σύμβαση αναφέρεται στο έγγραφο αυτό όπως 

εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται, αντικαθίσταται ή ανανεώνεται. 

(v) Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων, άρθρων και παραρτημάτων τίθενται μόνο για 

διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την απόδοση όρων ή την ερμηνεία της 

παρούσας Σύμβασης. 

(vi) Η παραπομπή σε "άρθρο", "παράγραφο" ή "Παράρτημα" παραπέμπουν στο 

αναφερόμενο άρθρο, παράγραφο ή Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης. 

(vii) Αναφορά σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πολιτικό ή 

καταστατικό φορέα, οργανισμό, υπουργείο ή άλλη παρόμοια οντότητα 

περιλαμβάνει αναφορά στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου, πολιτικό ή καταστατικό φορέα, οργανισμό, υπουργείο ή άλλη 

παρόμοια οντότητα, όπως αναδιοργανώνεται, ανασυντάσσεται, 

αντικαθίσταται ή μετονομάζεται ή στο οποίο μεταφέρονται οι σχετικές 

αρμοδιότητες κατά καιρούς. 

(viii) Παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση έχουν 

αποκλειστικά επεξηγηματικό σκοπό και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία 

οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης.  

(ix) Λέξεις στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και το αντίθετο, 
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(x) Λέξεις σε οποιοδήποτε γένος περιλαμβάνουν όλα τα γένη, και οι λέξεις 

"περιλαμβάνουν", "περιλαμβάνει" και "συμπεριλαμβανομένου" θεωρούνται 

ότι ακολουθούνται από τις λέξεις "ενδεικτικά". 

(xi) Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης οι οποίες περιλαμβάνουν τις λέξεις 

"συμφωνηθεί", "γνωστοποιηθεί", "επιτραπεί", "συγκατατεθεί", 

"αποφασιστεί", "εγκριθεί", "έγκριση" ή άλλες συναφείς λέξεις απαιτούν να 

είναι η σχετική συμφωνία, γνωστοποίηση, άδεια, συγκατάθεση, απόφαση ή 

έγκριση έγγραφη και να υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο του οικείου Συμβαλλομένου ή των Συμβαλλομένων. 

(xii) Παραπομπή σε συγκεκριμένο νόμο είναι παραπομπή σε νόμο του Ελληνικού 

Δημοσίου, εκτός εάν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό. 

(xiii) Παραπομπή σε διάταγμα, νόμο, διάταξη, κώδικα ή άλλο νόμο περιλαμβάνει 

κανονισμούς και άλλες πράξεις στο πλαίσιο αυτών καθώς και ενοποιήσεις, 

τροποποιήσεις, επαναφορές σε ισχύ και αντικαταστάσεις οποιωνδήποτε εξ 

αυτών. 

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται και συμφωνούν ότι η Αρχική Σύμβαση σχετικά με τη 

ρύθμιση των ειδικών όρων της χορήγησης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εντός της Περιοχής Δραστηριότητας καθώς 

και άλλων θεμάτων, όπως προβλέπεται στο Νόμο 2744/1999 (Α΄222), καταργείται 

από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

3. ΌΜΙΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΑΝΑΔΟΧΟΙ 

Ο Δικαιούχος διασφαλίζει ότι κάθε Θυγατρική, Ανάδοχος και Αντιπρόσωπός του θα 

συμμορφώνεται, στον βαθμό που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην εκτέλεση των 

Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου, με τους όρους της παρούσας Σύμβασης ωσάν να 

ήταν συμβαλλόμενος στην παρούσα Σύμβαση.  

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Αρχική Διάρκεια 

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα το οποίο ξεκινά από 

την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και λήγει την εικοστή επέτειό της, ήτοι την31η 

Δεκεμβρίου2040, με την επιφύλαξη της παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 4.2 

κατωτέρω ή της προηγούμενης καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με 

τους όρους της (η "Διάρκεια Σύμβασης"). 

4.2 Δικαίωμα παράτασης 

Η Διάρκεια Σύμβασης δύναται να παρατείνεται με νεότερη συμφωνία των 

Συμβαλλομένων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη νομοθεσία. 
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5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5.1 Χορήγηση Αποκλειστικού Δικαιώματος στο Δικαιούχο 

5.1.1 Σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους και με την επιφύλαξη των 

προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, το Δημόσιο ανανεώνει, διά 

της παρούσας, το αποκλειστικό δικαίωμα του Δικαιούχου, να εκτελεί 

τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και τις Υπηρεσίες Αποχέτευσης στην Περιοχή 

Δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 

παρούσας Σύμβασης. 

5.1.2 Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση,καθ’ όλη την Διάρκεια 

Σύμβασης, να μην προβεί στη χορήγηση δικαιώματος παροχής 

Υπηρεσιών Ύδρευσης και Υπηρεσιών Αποχέτευσηςσε τρίτο πρόσωπο, 

στην Περιοχή Δραστηριότητας. 

5.2 Περιοχή Δραστηριότητας 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου βάσει της παρούσας Σύμβασης 

αναφέρονται στην Περιοχή Δραστηριότητας. 

5.3 Συστήματα Δικαιούχου 

Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του νερού από τις ιστορικές 

πηγές εντός Περιοχής Δραστηριότητας που είχαν παραχωρηθεί στην Ελληνική 

Εταιρεία Υδάτων και πέρασαν μετέπειτα στο Δικαιούχο καθώς και του νερού 

επαναχρησιμοποίησης που παράγεται στα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων που  

λειτουργεί ο Δικαιούχος. 

5.4 Δικαίωμα Παροχής Νερού Άρδευσης 

Ο Δικαιούχος διατηρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα παροχής νερού για άρδευση 

αγροτικών εκτάσεων στην Περιοχή Δραστηριότητας, με νερό που προέρχεται 

αποκλειστικά από πόρους του Δικαιούχου και δεν προέρχεται από το Εξωτερικό 

Υδροδοτικό Σύστημα. 

5.5 Δικαίωμα διάθεσης ύδατος εκτός της Περιοχής Δραστηριότητας 

5.5.1 Η ΕΠΕΥΔΑΠ είναι ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών ύδατος εκτός της Περιοχής 

Δραστηριότητας διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης ύδατος σε 

ΟΤΑ, ιδιώτες ή άλλους χρήστες κατά μήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού 

Συστήματος. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 8.1.1, ο Δικαιούχος 

έχει το δικαίωμα διάθεσης επεξεργασμένου ύδατος και ακατέργαστου ύδατος 

σε ΟΤΑ, ιδιώτες ή άλλους χρήστες εκτός της Περιοχής Δραστηριότητας μόνο 

μετά από έγγραφη συναίνεση της ΕΠΕΥΔΑΠ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.2744/1999 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή 

της από το άρθρο 68 του ν.4313/2014. Δεν απαιτείται η συναίνεση της 

ΕΠΕΥΔΑΠ για τη συνέχιση διάθεσης επεξεργασμένου ύδατος και ακατέργαστου 

ύδατοςστους ΟΤΑ Ερυθρών-Βιλλίων, Καπαρελλίου-Μελισσοχωρίου, Λεύκτρων, 
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Ελλοποίας-Ξηρονομής, Δομβραίνας, Προδρόμου-Σαράντη, Κυριακίου, 

Διστόμου, Ταρσός-Καριώτη, Καλαμιώτισσας. 

5.5.2 Κάθε αίτημα χορήγησης ακατέργαστου νερού ή χρήσης νερού εκτός της 

Περιοχής Δραστηριότητας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, υποβάλλεται στην 

ΕΠΕΥΔΑΠ συνοδευόμενο από έγγραφη γνωμοδότηση του Δικαιούχου, η οποία 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά και όχι αποκλειστικά τις προϋποθέσεις χορήγησης 

της παροχής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το κόστος σύνδεσης αυτής, την 

ανάληψη της υποχρέωσης επισκευής βλαβών και τεχνικών επεμβάσεων, αφού 

ο Δικαιούχος λάβει υπόψη του, κατά προτεραιότητα, τις ανάγκες για την 

απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης στην Περιοχή Δραστηριότητας. 

Εφόσον το αίτημα του λήπτη εγκριθεί, θα καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ 

ΕΠΕΥΔΑΠ και του λήπτη του ακατέργαστου νερού, το οποίο διαβιβάζεται στο 

Δικαιούχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης της 

παροχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση της παροχής είναι η 

εξόφληση της οικονομικής δαπάνης για την εγκατάσταση των έργων απόληψης 

από τον ενδιαφερόμενο φορέα στο Δικαιούχο. 

5.6 Απαγόρευση δυσμενών ενεργειών 

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς βάσει της παρούσας Σύμβασης, το Δημόσιο δεν θα 

προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα 

Συστήματα Δικαιούχου ή τις Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου. Το παρόν άρθρο δεν 

δεσμεύει ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Δημοσίου βάσει του 

Νόμου ή την υποχρέωση του Δικαιούχου να συμμορφώνεται προς τον Νόμο. 

5.7 Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου 

5.7.1 Εκτός εάν ορίζεται ειδικώς κάτι διαφορετικό στην παρούσα, ο 

Δικαιούχος, ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια Σύμβασης είναι 

υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με οποιοδήποτε μέρος 

των Συστημάτων Δικαιούχου και των Υπηρεσιών Συστημάτων 

Δικαιούχου· και παρέχει τις Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου χωρίς 

διακρίσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, την 

ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας), τους Κανονισμούς Ύδατος και τη Βέλτιστη Πρακτική του 

Κλάδου. 

5.7.2 Ο Δικαιούχος διασφαλίζει, ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια 

Σύμβασης, ότι τα Συστήματα Δικαιούχου είναι συνεχώς λειτουργικά, με 

εξαίρεση: 

(i) τυχόν διακοπή λειτουργίας, η οποία απαιτείται βάσει της ισχύουσας 

Νομοθεσίας, της παρούσας σύμβασης ή των κανόνων της τέχνης και της 

επιστήμης, 
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(ii) τυχόν προσωρινού κλεισίματος που απαιτείται για την αντιμετώπιση 

έκτακτου περιστατικού βλάβης συστήματος ή Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή 

λόγω εκτεταμένων βλαβών ηλεκτροδότησης. 

5.8 Έξοδα και δαπάνες 

Εκτός εάν προβλέπεται ειδικώς κάτι διαφορετικό στην παρούσα Σύμβαση, ο 

Δικαιούχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που σχετίζονται με τις 

Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου. 

5.9 Άδειες και Εγκρίσεις 

5.9.1 Ο Δικαιούχος εξασφαλίζει, συμμορφώνεται προς, ανανεώνει πάραυτα 

και διατηρεί σε ισχύ όλες τις Άδειες και Εγκρίσεις οι οποίες είναι 

αναγκαίες για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση. 

5.9.2 Κανένας όρος στην παρούσα Σύμβαση δεν καταργεί τις υποχρεώσεις 

του Δικαιούχου βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας όσον αφορά την 

εξασφάλιση, τη διατήρηση και τη συμμόρφωση προς όλες τις σχετικές 

Άδειες και Εγκρίσεις. 

5.10 Προσόντα 

Ο Δικαιούχος θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια Σύμβασης την πείρα, 

την ικανότητα και τα προσόντα, ιδιότητες οι οποίες μετρώνται σύμφωνα με τη 

Βέλτιστη Πρακτική του Κλάδου, τα οποία ενδέχεται να χρειάζεται εύλογα για να 

μπορεί να εκτελεί πλήρως όλες τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από την 

παρούσα Σύμβαση. Ο Δικαιούχος θα διατηρεί κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο 

προσωπικό σε ικανό αριθμό προκειμένου να εκτελεί πλήρως όλες τις υποχρεώσεις 

του οι οποίες απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση διασφαλίζοντας την 

απαιτούμενη ποιότητα. 

5.11 Συνεργασία 

Ο Δικαιούχος συνεργάζεται για τη διασφάλιση του συντονισμού των Υπηρεσιών 

Συστημάτων Δικαιούχου με άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και Πρόσωπα 

(συμπεριλαμβανομένης κάθε Κρατικής Αρχής), τα οποία έχουν γραμμές υπηρεσίας, 

αγωγούς, γραμμές μετάδοσης και άλλο εξοπλισμό, καλώδια, συστήματα και άλλες 

συσκευές στα, κάτω ή πάνω από, εντός ή δίπλα στα Συστήματα Δικαιούχου.  

5.12 Φόροι 

Ο Δικαιούχος καταβάλλει, όταν καθίστανται πληρωτέοι, όλους τους Φόρους οι οποίοι 

είναι ή καθίστανται πληρωτέοι σε σχέση με τη λειτουργία, την κατοχή ή τη διεξαγωγή 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Συστημάτων Δικαιούχου 

(συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου) 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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5.13 Πληροφορίες 

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας Νομοθεσίας, ο Δικαιούχος παρέχει στο Δημόσιο 

όλες τις πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητεί το Δημόσιο σχετικά με την 

κατάσταση της τυχόν Αθέτησης Δικαιούχου . 

5.14 Ασφάλεια και προστασία 

5.14.1 Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το Δημόσιο ασκεί 

τις κατά τη Νομοθεσία δραστηριότητες αστυνόμευσης σε σχέση με τα 

Συστήματα Δικαιούχου, ο δε Δικαιούχος ευθύνεται για τη λήψη των 

πρόσθετων υπηρεσιών ασφάλειας που κατά τις βέλτιστες πρακτικές 

ενδείκνυνται για την προστασία των Συστημάτων Δικαιούχου κατά 

βανδαλισμών και κινδύνου δολιοφθοράς. 

5.14.2 Ο Δικαιούχος δύναται να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών 

Συστημάτων Δικαιούχου οποτεδήποτε, εάν, κατά την εύλογη κρίση του 

Δικαιούχου, η εν λόγω αναστολή είναι αναγκαία για την αποφυγή ή τον 

μετριασμό ουσιώδους απώλειας ή ζημίας των Συστημάτων Δικαιούχου 

ή ουσιώδους απειλής για την υγεία ή την ασφάλεια. 

5.14.3 Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο Δικαιούχος δεν 

αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις σχετικές με τη 

λειτουργία και συντήρηση ή ευθύνη προστασίας και ασφάλειας του 

Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, οι οποίες θα καθοριστούν 

αποκλειστικά στη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης. 

5.15 Δικαιώματα πρόσβασης αστυνομίας, πυροσβεστικής, έκτακτης ανάγκης και 

δημόσιας ασφάλειας 

5.15.1 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Σύμβασης, 

ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια Σύμβασης και χωρίς ειδοποίηση του 

Δικαιούχου, η αστυνομία, η πυροσβεστική και άλλο προσωπικό 

ασφάλειας ή έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ένοπλων 

δυνάμεων, και κάθε Δημόσια Αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας 

υπάγονται τα Συστήματα Δικαιούχου, έχει πρόσβαση στα Συστήματα 

Δικαιούχου όπως είναι αναγκαίο για τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και 

διάσωσης, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, την έκτακτη 

διαχείριση και θέματα εθνικής ασφάλειας.  

5.15.2 Ο Δικαιούχος συνεργάζεται με την αστυνομία, την πυροσβεστική, άλλο 

προσωπικό ασφάλειας ή έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 

των ένοπλων δυνάμεων και των οικείων κρατικών αρχών, σε σχέση με 

την πρόσβαση στα Συστήματα Δικαιούχου την οποία ενδέχεται να 

χρειάζονται. 
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6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

6.1 Συμμόρφωση 

Ο Δικαιούχος τηρεί και συμμορφώνεται προς κάθε ισχύουσα Νομοθεσία, τους 

εγκεκριμένους Κανονισμούς Λειτουργίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις όλων των 

σχετικών Αδειών και Εγκρίσεων σχετικά με τα Συστήματα Δικαιούχου και τις 

Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου. 

6.2 Υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης επιπροσθέτως της ισχύουσας Νομοθεσίας 

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δικαιούχου βάσει της παρούσας Σύμβασης 

λειτουργούν επιπροσθέτως των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δικαιούχου 

βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και κανένας όρος στην παρούσα Σύμβαση δεν 

καταργεί ούτε επηρεάζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δικαιούχου βάσει 

της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

6.3 Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

6.3.1 Το Δημόσιο θα διασφαλίσει, καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης, ότι τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τα οποία προέρχεται το 

Ακατέργαστο Ύδωρ που προμηθεύεται ο Δικαιούχος από το Δημόσιο 

δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνονται στο εκάστοτε 

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. 

6.3.2 Το Δημόσιο θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 του ΠΔ 51/2007 (Α΄54) όπως καθορίστηκε 

στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. 

6.3.3 Το Δημόσιο καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης θα τηρεί τις Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΎΔΑΤΟΣ 

7.1 Προμήθεια Ακατέργαστου Ύδατος 

Το Δημόσιο υποχρεούται καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης να προμηθεύει το Δικαιούχο 

Ακατέργαστο Ύδωρ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε 

περίπτωση βάσει των κριτηρίων που τίθενται στα άρθρα8 (Ποσοτικά Χαρακτηριστικά) 

και 9 (Ποιοτικά Χαρακτηριστικά) της παρούσας Σύμβασης. 

8. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.1 Προμήθεια Ακατέργαστου Ύδατος 

8.1.1 Ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, το Δημόσιο θα 

εξασφαλίζει, με την επιφύλαξη του όρου8.1.4, την προμήθεια 

επαρκούς ποσότητας Ακατέργαστου Ύδατος, το οποίο ανταποκρίνεται 

στα Χαρακτηριστικά Ακατέργαστου Ύδατος, στα Σημεία Σύνδεσης, κατ’ 

ελάχιστον στις ποσότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορεί ο 



Σ Ε Λ . |  2 4  
 

Δικαιούχος να ανταποκριθεί στις ελάχιστες ανάγκες κατανάλωσης 

νερού των Καταναλωτών του, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και 

με τα οριζόμενα στους όρους 8.1.2 και 8.1.3. 

8.1.2 Αναφορικά με κάθε Έτος Αναφοράς, ως ελάχιστες ανάγκες 

κατανάλωσης θεωρείται ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος ίση με τη 

μέση ετήσια ποσότητα που εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης των 

Μονάδων Επεξεργασίας κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν 

από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, προσαυξημένη κατά 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) (η "Ελάχιστη Εγγυημένη Ετήσια 

Ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος"). Η προσαύξηση αναθεωρείται προς 

τα κάτω ανάλογα με το πρόγραμμα μείωσης των διαρροών του άρθρου 

11.1.1. 

8.1.3 Αναφορικά με κάθε ημερολογιακή ημέρα, ως ελάχιστη ανάγκη 

κατανάλωσης θεωρείται ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος ίση με όση 

εισέρρευσε ανά μήνα στα Σημεία Σύνδεσης των Μονάδων 

Επεξεργασίας κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την 

υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, προσαυξημένη κατά ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) (η "Ελάχιστη Εγγυημένη Ημερήσια Ποσότητα 

Ακατέργαστου Ύδατος"). Η προσαύξηση αναθεωρείται προς τα κάτω 

ανάλογα με το πρόγραμμα μείωσης των διαρροών του άρθρου 11.1.1.  

8.1.4 Ο Δικαιούχος θα ενημερώνει εγκαίρως το Δημόσιο για απαίτηση 

διαφοροποίησης της ποσότητας του Ακατέργαστου Ύδατος που πρέπει 

να παρέχει το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 8.1 και πάντως το 

αργότερο έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία στην οποία ο όγκος 

πρέπει να διαφοροποιηθεί. Εφόσον η διαφοροποίηση συνδέεται με 

απώλειες λόγω διαρροών, ο Δικαιούχοςθα ενημερώνει παράλληλα για 

τη λήψη επανορθωτικών μέτρων μείωσης των διαρροών στο Σύστημα 

Ύδρευσης εκ μέρους του. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει, επιπλέον, την 

υποχρέωση σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Υδάτινων 

Πόρων, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών. Σε περίπτωση που με βάση τα σχέδια αυτά απαιτείται η 

απόληψη νερού και από τα υπάρχοντα εφεδρικά Συστήματα 

Δικαιούχου πέραν των ταμιευτήρων Ευήνου, Μόρνου και Μαραθώνα, 

το Δημόσιο θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να καλύψει αυτές τις 

ανάγκες με νέα έργα ή έργα αναβάθμισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού 

Συστήματος. Η υποχρέωση του Δημοσίου που περιγράφεται στην 

παρούσα παράγραφο δεν ισχύει αν η αύξηση των αναγκών οφείλεται 

(και) σε αύξηση του επιπέδου των απωλειών ύδατος οι οποίες 

ορίζονται στο άρθρο 11.1.1 της παρούσας ή σε διάθεση ύδατος για 

σκοπούς άλλους πλην της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης των 

κατοίκων της Περιοχής Δραστηριότητας. 
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8.2 Έργα αναβάθμισης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος 

Το Δημόσιο θα αναβαθμίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.1 της παρούσας, 

το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, για να διασφαλίσει την προμήθεια επαρκούς 

ποσότητας Ακατέργαστου Ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 8.1 (Προμήθεια 

Ακατέργαστου Ύδατος) της παρούσας Σύμβασης. 

8.3 Μετρητές Ακατέργαστου Ύδατος 

8.3.1 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί, καθ’ όλη 

τη Διάρκεια Σύμβασης, στα Σημεία Σύνδεσης, μετρητές που θα φέρουν 

πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου (ΕΣΥΔ) ή 

οποιουδήποτε άλλου φορέα κατά MLA (Multilateral Agreements) 

ισότιμης αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών φορέων 

διαπίστευσης, οι οποίοι θα: 

(i) καταγράφουν σε αδιάλειπτη βάση την ποσότητα 

Ακατέργαστου Ύδατος που εισρέει στα Σημεία Σύνδεσης, και 

(ii) είναι εγκατεστημένοι σε εύκολα προσβάσιμους χώρους 

προκειμένου να πραγματοποιείται με ευχέρεια η λήψη των 

σχετικών ενδείξεων 

(οι "Μετρητές Ακατέργαστου Ύδατος"). 

8.3.2 Ο Δικαιούχος θα παρέχει σε τακτική βάση μετά από προηγούμενη 

συνεννόηση την αναγκαία πρόσβαση στο Δημόσιο (ή σε οποιονδήποτε 

Αντιπρόσωπο του Δημοσίου)στους χώρους που είναι εγκατεστημένοι 

οι Μετρητές Ακατέργαστου Ύδατος, προκειμένου να διαπιστώνεται η 

σωστή και αδιάκοπη λειτουργία των Μετρητών Ακατέργαστου Ύδατος. 

8.3.3 Οποιοδήποτε κόστος για την προμήθεια, τοποθέτηση, διαπίστευση, 

επισκευή και συντήρηση των Μετρητών Ακατέργαστου Ύδατος και των 

απαραίτητων οργάνων για τη λειτουργία και την αποστολή των 

στοιχείων τους, βαρύνουν αποκλειστικά το Δικαιούχο. 

8.4 Μητρώο Παροχών 

8.4.1 Ο Δικαιούχος θα διατηρεί Μητρώο Παροχών σε μηνιαία βάση, το οποίο 

θα περιλαμβάνει: 

(i) το σύνολο των ενδείξεων των Μετρητών Ακατέργαστου 

Ύδατος, και 

(ii) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συμφωνηθεί από τους 

Συμβαλλόμενους, 

για το σχετικό χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται. 
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8.4.2 Εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών εκάστου μηνός, ο Δικαιούχος θα 

υποβάλλει στο Δημόσιο σχέδιο του Μητρώου Παροχών του αμέσως 

προηγούμενου [μήνα] προς υπογραφή από το Εξουσιοδοτημένο 

Πρόσωπο Δημοσίου. 

8.4.3 Εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από την 

παραλαβή κάθε σχεδίου Μητρώου Παροχών, το Εξουσιοδοτημένο 

Πρόσωπο Δημοσίου θα ενημερώνει τον Δικαιούχο εγγράφως εάν το 

εγκρίνει.  

8.4.4 Μετά την έγγραφη έγκριση του σχεδίου Μητρώου Παροχών από το 

Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δημοσίου, το σχέδιο αυτού θα καθίσταται 

το Μητρώο Παροχών για το σχετικό χρονικό διάστημα στο οποίο 

αναφέρεται. 

8.4.5 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δικαιούχου και του Δημοσίου 

αναφορικά με οποιοδήποτε σχέδιο Μητρώου Παροχών, ή τις 

προτεινόμενες από το Δημόσιο τροποποιήσεις επί του σχεδίου, ο 

Δικαιούχος και το Δημόσιο συμφωνούν ότι: 

(i) ο Δικαιούχος θα ορίσει ανεξάρτητο σύμβουλο, που θα 

τυγχάνει της αποδοχής του Δημοσίου, ο οποίος θα επιλύσει 

την ανακύψασα διαφορά, 

(ii) η κρίση του ανεξάρτητου συμβούλου θα είναι δεσμευτική για 

τον Δικαιούχο και το Δημόσιο, 

(iii) εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την οριστική κρίση 

του ανεξάρτητου συμβούλου, ο Δικαιούχος θα παραδώσει το 

οριστικό Μητρώο Παροχών στο Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο 

Δημοσίου, και  

(iv) η αμοιβή του ανεξάρτητου συμβούλου βαρύνει εξίσου τους 

Συμβαλλομένους. 

8.4.6 Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία των Μητρώων 

Παροχών κάθε Έτους Αναφοράς θα χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό της ποσότητας Ακατέργαστου Ύδατος για το Σχετικό Έτος 

Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 (Αμοιβή) της παρούσας Σύμβασης. 

8.5 Πηγές Προέλευσης Δικαιούχου – Ιδιοκτησιακό καθεστώς περιουσιακών στοιχείων 

Τυχόν διαφωνίες μεταξύτου Δικαιούχου και της ΕΠΕΥΔΑΠ ως προς τις χρεώσεις 

ύδατος από αμφισβητούμενες πηγές προέλευσης ακατέργαστου ύδατος θα 

επιλύονται σύμφωνα με τον Όρο 23.5 (Παραπομπή σε διαιτησία).Προς αποφυγή 

αμφιβολίας, οι Συμβαλλόμενοι διατηρούν κάθε νόμιμο δικαίωμα περί προσφυγής 

στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την αναγνώριση των εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων τους επί των εν λόγω πηγών προέλευσης ακατέργαστου ύδατος. 
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9. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.1 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ακατέργαστου Ύδατος 

9.1.1 Το Δημόσιο θα διασφαλίσει ότι το Ακατέργαστο Ύδωρ που παρέχει στον 

Δικαιούχο, καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης, πληροί τα Χαρακτηριστικά 

Ακατέργαστου Ύδατος τα οποία θα επιβεβαιώνονται μέσω Χημικής και 

Μικροβιολογικής Ανάλυσης. 

9.1.2 "" 

9.1.3 Εφαρμόζεται η υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 με θέμα 

"Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της 

περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις" (ΦΕΚ 

720/Β/13.12.1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9.1.4 Στην περίπτωση που δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια που 

αναφέρονται στην υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 σε κάποιες από 

τις κύριες πηγές τροφοδότησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού 

Συστήματος (ταμιευτήρες Μόρνου και Ευήνου) και εφόσον δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί αυτό μέσω της διύλισης στις Μονάδες 

Επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πηγές υδροδότησης (ως 

λ.χ. υδρογεωτρήσεις) μέχρι την ανάταξη της ποιότητας των υδάτων. 

Στην περίπτωση αυτή, οι ποσότητες ακατέργαστου νερού που 

λαμβάνονται από τις πηγές αυτές, προσμετρώνται για τον 

προσδιορισμό του τιμήματος που θα καταβάλλεται εκ μέρους του 

Δικαιούχου προς το Δημόσιο. Επίσης, στην περίπτωση αυτή δεν 

εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις περί ελάχιστης κατανάλωσης της 

παρούσας Σύμβασης, ούτε προσμετρώνται προς τιμολόγηση οι 

ποσότητες ύδατος που δεν πληρούν τα ως άνω ποιοτικά κριτήρια. 

9.1.5 Στις περιπτώσεις μη πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων του 

εισερχόμενου ακατέργαστου νερού στις Μονάδες Επεξεργασίας, 

εφόσον η επιδείνωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μέσω της διύλισης στις Μονάδες Επεξεργασίας του 

Δικαιούχου με διαδικασία διύλισης που εκφεύγει της συνηθισμένης 

(πρόσθετη χρήση χημικών, πολλαπλές εκπλύσεις φίλτρων κλπ), τότε το 

πρόσθετο αυτό κόστος αναλαμβάνεται από την ΕΠΕΥΔΑΠ. Προϋπόθεση 

αποτελεί ότι η μη πλήρωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

ακατέργαστου ύδατος θα πρέπει πρώτα να πιστοποιείται από την 

οικεία Διεύθυνση Υγείας και τα κόστη της πρόσθετης επεξεργασίας που 

απαιτείται, να τεκμηριώνονται από τη Χημική και Μικροβιολογικής 

Ανάλυση και σχετική μελέτη. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται στο 

Δικαιούχο επιπλέον και απολογιστικά. 
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9.1.6 Στις περιπτώσεις μη πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων του 

εισερχόμενου νερού στις Μονάδες Επεξεργασίας και εφόσον η 

επιδείνωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μέσω της διύλισης στις Μονάδες Επεξεργασίας, τότε με 

ευθύνη του Δικαιούχου, το νερό απορρίπτεται πριν την είσοδό του στις 

Μονάδες Επεξεργασίας και αναπληρώνεται από εναλλακτικές πηγές 

τροφοδότησης, όπου αυτό είναι δυνατό. Στην περίπτωση αυτή δεν 

εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις περί ελάχιστης κατανάλωσης της 

παρούσας σύμβασης, ούτε προσμετρώνται προς τιμολόγηση οι 

ποσότητες του νερού που δεν πληρούν τα ως άνω ποιοτικά κριτήρια. 

Τα κόστη για την λειτουργία των εναλλακτικών πηγών στην περίπτωση 

αυτή, καταβάλλονται από το Δημόσιο στο Δικαιούχο επιπλέον και 

απολογιστικά. 

9.2 Μη πλήρωση ποιοτικών χαρακτηριστικών 

9.2.1 Σε περίπτωση που καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης διαπιστωθεί από τον 

Δικαιούχο ότι οποιοδήποτε τμήμα του Ακατέργαστου Ύδατος, το οποίο 

διατίθεται από το Δημόσιο στον Δικαιούχο, δεν ανταποκρίνεται στα 

Χαρακτηριστικά Ακατέργαστου Ύδατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας Σύμβασης, ο Δικαιούχος: 

(i) δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Διαδικασία 

Διύλισης στις εκάστοτε Μονάδες Επεξεργασίας προκειμένου 

να αντιμετωπίσει την επιδείνωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της εν λόγω ποσότητας Ακατέργαστου 

Ύδατος, ή 

(ii) σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η 

επιδείνωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω 

Επιπρόσθετης Διαδικασίας Διύλισης σύμφωνα με το άρθρο 

9.2.1 (i) ανωτέρω, δύναται να απορρίψει την είσοδο του 

Ακατέργαστου Ύδατος στις Μονάδες Επεξεργασίας και να 

αναπληρώσει την σχετική ποσότητα Ακατέργαστου Ύδατος 

από εναλλακτικές πηγές τροφοδότησης κατά την διακριτική 

του ευχέρεια. 

9.2.2 Το επιπρόσθετο κόστος που τυχόν απαιτηθεί από τον Δικαιούχο σε 

σχέση με οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Διαδικασία Διύλισης σύμφωνα με 

το άρθρο 9.2.1(i) θα βαρύνει την ΕΠΕΥΔΑΠ, θα υπολογίζεται 

απολογιστικά και θα απομειώνει την οφειλόμενη Αμοιβή 

Ακατέργαστου Ύδατος του άρθρου 10.2. 

9.2.3 Οι ποσότητες του Ακατέργαστου Ύδατος που δεν πληρούν τα 

Χαρακτηριστικά Ακατέργαστου Ύδατος και απορρίπτονται από τον 

Δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 9.2.1(ii) ανωτέρω, δεν 

προσμετρώνται για τους σκοπούς υπολογισμού της Καθαρής 
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Ποσότητας Ακατέργαστου Ύδατος, της Ελάχιστης Εγγυημένης Ετήσιας 

Ποσότητας Ακατέργαστου Ύδατος και της Ελάχιστης Εγγυημένης 

Ημερήσιας Ποσότητας Ακατέργαστου Ύδατος. 

9.2.4 Εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την υποβολή έγγραφου 

αιτήματος από το Δημόσιο στον Δικαιούχο, ο Δικαιούχος θα κοινοποιεί 

εγγράφως στη Γραμματεία αντίγραφο Χημικής  και Μικροβιολογικής 

Ανάλυσης αναφορικά με την μη πλήρωση των Χαρακτηριστικών 

Ακατέργαστου Ύδατος όπως προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. 

9.2.5 Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δικαιούχου και του Δημοσίου 

αναφορικά με τα στοιχεία οποιασδήποτε Χημικής και Μικροβιολογικής 

Ανάλυσης, ο Δικαιούχος και το Δημόσιο συμφωνούν ότι: 

(i) το Γενικό Χημείο του Κράτους (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των Συμβαλλομένων)  θα 

επιλύσει την ανακύψασα διαφορά, 

(ii) η κρίση του θα είναι δεσμευτική για τον Δικαιούχο και το 

Δημόσιο, και 

(iii) η αμοιβή του ανεξάρτητου συμβούλου βαρύνει εξ ημισίας 

τους Συμβαλλομένους. 

10. ΑΜΟΙΒΗ 

10.1 Τιμή Ακατέργαστου Ύδατος 

10.1.1 Η τιμή του Ακατέργαστου Ύδατος ανά Μονάδα Μέτρησης καθ’ όλη την Διάρκεια 

Σύμβασης (η "Τιμή Ακατέργαστου Ύδατος") ορίζεται ως ακολούθως: 

(i) Σταθερή τιμή €0,0714 ανά κυβικό μέτρο Καθαρής Ποσότητας Ακατέργαστου 

Ύδατος που θα προμηθευτεί ο Δικαιούχος κατά τα τρία πρώτα Έτη Αναφοράς 

από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  Η ανωτέρω τιμή υπολογίζεται με βάση 

το μοναδιαίο κόστος παγίων και λειτουργικό κόστος της ΕΠΕΥΔΑΠ, συνολικού 

ύψους €0,102 ανά κυβικό μέτρο σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Ε.Μ.Π., 

επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής ανάκτησης 70%. 

(ii) Μεσοσταθμική τιμή €0,0806 ανά κυβικό μέτρο Καθαρής Ποσότητας 

Ακατέργαστου Ύδατος που θα προμηθευτεί ο Δικαιούχος το τέταρτο από την 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και για κάθε επόμενο Έτος Αναφοράς μέχρι την 

Ημερομηνία Λήξης. Η ανωτέρω τιμή υπολογίζεται με βάση το μοναδιαίο 

κόστος παγίων και λειτουργικού κόστους της ΕΠΕΥΔΑΠ συνολικού ύψους 

€0,102 ανά κυβικό μέτρο σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Ε.Μ.Π., επί του 

οποίου εφαρμόζεται μεσοσταθμικός συντελεστής ανάκτησης 79%. 

Ειδικότερα, ο συντελεστής ανάκτησης κατά το τέταρτο από την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος Έτος Αναφοράς θα ανέρχεται σε 71% και θα αυξάνεται 
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προοδευτικά μέχρι και το τελευταίο Έτος Αναφοράς, όπου και θα ανέρχεται 

σε 87%. 

(iii) Αναλυτικότερα, η Τιμή Ακατέργαστου Ύδατος για κάθε Έτος Αναφοράς από 

την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές 

ανάκτησης παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Έτος 

Τιμή Ακατέργαστου 

Ύδατος 

(€ ανά κυβικό μέτρο 

Καθαρής Ποσότητας 

Ακατέργαστου Ύδατος) 

Συντελεστής 

ανάκτησης κατ’ έτος 

της Σύμβασης 

2021  0,0714 70% 

2022  0,0714 70% 

2023  0,0714 70% 

2024  0,0724 71% 

2025  0,0734 72% 

2026  0,0745 73% 

2027 0,0755 74% 

2028  0,0765 75% 

2029  0,0775 76% 

2030  0,0785 77% 

2031  0,0796 78% 

2032  0,0806 79% 

2033  0,0816 80% 

2034  0,0826 81% 

2035  0,0836 82% 

2036  0,0847 83% 

2037  0,0857 84% 

2038  0,0867 85% 

2039  0,0877 86% 
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2040  0,0887 87% 

10.2 Αμοιβή Ακατέργαστου Ύδατος 

10.2.1 Ο Δικαιούχος, σε σχέση με κάθε Περίοδο Υπολογισμού, υποχρεούται να 

καταβάλει ως αμοιβή για το Ακατέργαστο Ύδωρ που προμηθεύεται από το 

Δημόσιο, το ποσό που προκύπτει από την Καθαρή Ποσότητα Ακατέργαστου 

Ύδατος που προμηθεύτηκε την εν λόγω Περίοδο Υπολογισμού επί την Τιμή 

Ακατέργαστου Ύδατος (η "Αμοιβή Ακατέργαστου Ύδατος"). 

10.2.2 Σε κάθε Ημερομηνία Καταβολής, ο Δικαιούχος θα καταβάλλει την Αμοιβή 

Ακατέργαστου Ύδατος στην ΕΠΕΥΔΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 

2744/1999 (Α΄222)για την αμέσως προηγούμενη Περίοδο Υπολογισμού. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της Αμοιβής Ακατέργαστου Ύδατος 

στην ΕΠΕΥΔΑΠ, ο Δικαιούχος θα καταβάλλει τόκους με το νόμιμο επιτόκιο 

υπερημερίας μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτής. 

10.3 Πληροφορίες 

Ο Δικαιούχος, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από κάθε Ημερομηνία Καταβολής, θα 

υποβάλλει στο Δημόσιο αναλυτική κατάσταση από την οποία θα προκύπτει η Αμοιβή 

Ακατέργαστου Ύδατος σε σχέση με την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την πλέον 

πρόσφατη Ημερομηνία Υπολογισμού. 

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

11.1 Απώλεια Ύδατος 

11.1.1 Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης, θα προχωρήσει στην κατάρτιση επενδυτικού προγράμματος και 

στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, , για τη μείωση των Απωλειών 

Ύδατος σε σχέση με τις υφιστάμενες, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 

Απώλειες Ύδατος, λαμβάνοντας υπόψη τη Βέλτιστη Πρακτική του Κλάδου . 

Το προαναφερόμενο επενδυτικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί στη 

Γραμματεία και στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι, εντός ενός (1) έτους από την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος, θα υποβάλει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχέδιο εντοπισμού, ελέγχου 

και μείωσης των απωλειών/διαρροών, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 

ποσοστό 25% της ποσότητας του νερού που εισρέει στα Σημεία Σύνδεσης, 

ώστε να επιτύχει, εντός τετραετίας από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, 

απώλειες ύδατος όχι μεγαλύτερες του 22% της ποσότητας του νερού που 

εισρέει στα Σημεία Σύνδεσης. 

11.1.2 Σε περίπτωση μείωσης του ποσοστού απωλειών κάτω του 22%, ο 

Δικαιούχος θα καταβάλλει στο Δημόσιο, από το έτος επίτευξης του στόχου 

αυτού, για τις ποσότητες απωλειών που υπολείπονται του στόχου αυτού, το 
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80% της Τιμής Ακατέργαστου Ύδατος. Αντιστοίχως, σε περίπτωση μη 

επίτευξης του στόχου μείωσης απωλειών από 25% σε 22% εντός τετραετίας, 

ο Δικαιούχος, για τις ποσότητες άνω του 22%, θα καταβάλλει την Τιμή 

Ακατέργαστου Ύδατος προσαυξημένη κατά 20%. Τα ανωτέρω ποσοστά και 

ποσότητες νοούνται υπολογιζόμενα σε ετήσια βάση. 

11.1.2.1  Για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης του ανωτέρω μηχανισμού 

υπολογισμού της Τιμής Ακατέργαστου Ύδατος, παρατίθενται τα ακόλουθα 

παραδείγματα: 

Α. Επίτευξη Στόχου Απωλειών 

a. Θεωρούμε πως, στο έτος 2027, η συνολική ποσότητα ύδατος που 

εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης ανέρχεται σε  375.000.000 κυβικά 

μέτρα και η συνολική ποσότητα ύδατος που προμήθευσε ο Δικαιούχος 

τους Χρήστες Ύδατος ανέρχεται σε 300.000.000 κυβικά μέτρα. 

b. Κατά συνέπεια, οι πραγματικές απώλειες ύδατος ανέρχονται σε 

75.000.000 κυβικά μέτρα, ήτοι ποσοστό απωλειών ίσο με 75.000.000 / 

375.000.000 = 20%. 

c. Με βάση την συνολική ποσότητα που προμήθευσε ο Δικαιούχος 

(300.000.000 κυβικά μέτρα), προκειμένου να επιτευχθεί στόχος 

απωλειών 22%, θα έπρεπε η συνολική ποσότητα που εισέρρευσε στα 

Σημεία Σύνδεσης να ανέρχεται σε 300.000.000 / (1-22%) = 384.615.385 

κυβικά μέτρα και οι συνολικές απώλειες να ανέρχονται σε 384.615.385 – 

300.000.000 = 84.615.385 

d. Κατά συνέπεια οι πραγματικές απώλειες υπολείπονται του στόχου κατά 

84.615.385 – 75.000.000 = 9.615.385 κυβικά μέτρα 

e. Με βάση τα ανωτέρω, ο μηχανισμός τιμολόγησης της ποσότητας ύδατος 

που εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης είναι ο ακόλουθος: 

i. Η συμφωνηθείσα Τιμή Ακατέργαστου Ύδατος για το έτος 2027 

ανέρχεται σε € 0,0733 ανά κυβικό μέτρο  

ii. Εκ συνολικής ποσότητας 375.000.000 κυβικών μέτρων που 

εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης: 

1. Τα 375.000.000 – 9.615.385 = 365.384.615 κυβικά μέτρα 

θα τιμολογηθούν με τιμή € 0,0733 ανά κυβικό μέτρο και 

η τιμολόγηση θα ανέρχεται σε € 26.782.692    

2. Τα 9.615.385 κυβικά μέτρα θα τιμολογηθούν με τιμή € 

0,0733 x 80% = € 0,0586 ανά κυβικό μέτρο και η 

τιμολόγηση θα ανέρχεται σε € 563.846    
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iii. Η τιμολόγηση της συνολικής ποσότητας που εισέρρευσε στα 

Σημεία Σύνδεσης θα ανέρχεται σε € 26.782.692 + € 563.846 = €  

27.346.538     

Β. Μη Επίτευξη Στόχου Απωλειών 

a. Θεωρούμε πως, στο έτος 2027, η συνολική ποσότητα ύδατος που 

εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης ανέρχεται σε  400.000.000 κυβικά 

μέτρα και η συνολική ποσότητα ύδατος που προμήθευσε ο Δικαιούχος 

τους Χρήστες Ύδατος ανέρχεται σε 300.000.000 κυβικά μέτρα. 

b. Κατά συνέπεια, οι πραγματικές απώλειες ύδατος ανέρχονται σε 

100.000.000 κυβικά μέτρα, ήτοι ποσοστό απωλειών ίσο με 100.000.000 / 

400.000.000 =  25%. 

c. Με βάση την συνολική ποσότητα που προμήθευσε ο Δικαιούχος 

(300.000.000 κυβικά μέτρα), προκειμένου να επιτευχθεί στόχος 

απωλειών 22%, θα έπρεπε η συνολική ποσότητα που εισέρρευσε στα 

Σημεία Σύνδεσης να ανέρχεται σε 300.000.000 / (1-22%) = 384.615.385 

κυβικά μέτρα και οι συνολικές απώλειες να ανέρχονται σε 384.615.385 – 

300.000.000 = 84.615.385 

d. Κατά συνέπεια οι πραγματικές απώλειες υπερβαίνουν το στόχο κατά 

100.000.000 - 84.615.385 = 15.384.615 κυβικά μέτρα 

e. Με βάση τα ανωτέρω, ο μηχανισμός τιμολόγησης της ποσότητας ύδατος 

που εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης είναι ο ακόλουθος: 

i. Η συμφωνηθείσα Τιμή Ακατέργαστου Ύδατος για το έτος 2027 

ανέρχεται σε € 0,0733 ανά κυβικό μέτρο  

ii. Εκ συνολικής ποσότητας 400.000.000 κυβικών μέτρων που 

εισέρρευσε στα Σημεία Σύνδεσης: 

1. Τα 400.000.000 – 15.384.615  = 384.615.385 κυβικά 

μέτρα θα τιμολογηθούν με τιμή € 0,0733 ανά κυβικό 

μέτρο και η τιμολόγηση θα ανέρχεται σε € 28.192.308       

2. Τα 15.384.615  κυβικά μέτρα θα τιμολογηθούν με τιμή € 

0,0733 x 120% = € 0,0880 ανά κυβικό μέτρο και η 

τιμολόγηση θα ανέρχεται σε €  1.353.231    

iii. Η τιμολόγηση της συνολικής ποσότητας που εισέρρευσε στα 

Σημεία Σύνδεσης θα ανέρχεται σε € 28.192.308  + € 1.353.231    

= €  29.545.538    

11.1.3 Το ποσοστό των απωλειών νερού στην Περιοχή Δραστηριότητας προκύπτει 

από τη σύγκριση μεταξύ της ποσότητας νερού που μετράται να εισρέει στα 

Σημεία Σύνδεσης και της ποσότητας που προμηθεύει ο Δικαιούχος τους 
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κάθε είδους Χρήστες Ύδατος. Για το σκοπό εξακρίβωσης αυτού του 

ποσοστού θα λαμβάνονται υπόψη οι μετρήσεις που θα διενεργούνται στις 

εισόδους των Μονάδων Επεξεργασίας που διενεργούνται κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και οι ποσότητες που καταμετρά ο 

Δικαιούχος που θα προκύπτουν από τα μητρώα κατανάλωσης που αυτός 

υποχρεούται να τηρεί. Στις απώλειες νερού δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η 

νόμιμη κατανάλωση που δεν τιμολογείται (πχ πυρόσβεση, άρδευση 

δενδροφυτεύσεων κατόπιν πυρκαγιάς, οικισμοί προσφύγων 

σεισμοπλήκτων, κλπ.), όπως αυτή θα δηλώνεται από το Δικαιούχο. 

11.2 Περιβαλλοντικοί Όροι 

11.2.1 Ο Δικαιούχος διασφαλίζει την τήρηση της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας και των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

λειτουργίας των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητάς του 

και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 

λαμβάνονται εγκαίρως τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις ή 

ανανεώσεις των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 

11.2.2 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση 

βιώσιμης ανάπτυξης στην οποία θα αναφέρονται οι δείκτες GRI (Global 

Reporting Initiative) που υπογραμμίζουν την εξέλιξη του Δικαιούχου σε 

θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος. 

11.3 Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 

11.3.1 Η Γραμματεία ή η ΕΠΕΥΔΑΠ θα καταρτίσει Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 

(ΣΑΝ) για τα έργα συλλογής και μεταφοράς ακατέργαστου νερού, τα 

Σημεία Σύνδεσης και θα το υποβάλλει στον Δικαιούχο προς ενημέρωση 

του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.1.4.  

11.3.2 Ο Δικαιούχος θα καταρτίσει σχέδιο ασφάλειας νερού από τα Σημεία 

Σύνδεσης μέχρι τους μετρητές των τελικών Καταναλωτών και θα το 

υποβάλει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς ενημέρωση τους. 

11.3.3 Έκαστο σχέδιο ασφάλειας νερού, κατά τα προηγούμενα άρθρα, θα 

συνταχθεί το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή της 

Σύμβασης βάσει των προδιαγραφών του Έργου "Τεχνική Υποστήριξη 

της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 

98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση 

δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety 

Plans)" και τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τη Βέλτιστη Πρακτική 

του Κλάδου και την ισχύουσα Νομοθεσία. 
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11.4 Δειγματοληψία  

11.4.1 Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί μητρώο με τα ποιοτικά στοιχεία των 

δειγματοληψιών ύδατος στο Σύστημα Ύδρευσης (θέσεις 

δειγματοληψιών, συχνότητα μετρήσεων, παράμετροι που 

παρακολουθούνται, αποτελέσματα αναλύσεων, στοιχεία διασφάλισης 

ποιότητας κ.λπ.). Οι σχετικές αναλύσεις θα εκτελούνται από 

εργαστήριο πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO EN 17025. 

11.4.2 Ο Δικαιούχος θα υποβάλλει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

σε τριμηνιαία βάση καθ’ όλη την Διάρκεια Σύμβασης, αναφορές 

σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας νερού στο 

Σύστημα Ύδρευσης που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11.4.1. 

11.4.3 Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών τα στοιχεία και τις εκθέσεις για την ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, που αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας 

και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιφερειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει. 

11.4.4 Το Δημόσιο οφείλει να τηρεί μητρώο με τα ποιοτικά στοιχεία των 

δειγματοληψιών Ακατέργαστου Ύδατος μέχρι τα Σημεία Σύνδεσης 

(συμπεριλαμβανομένων των πηγών) και να υποβάλλει στον Δικαιούχο 

σε τριμηνιαία βάση καθ’ όλη την Διάρκεια Σύμβασης, αναφορές 

σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας του 

Ακατέργαστου Ύδατος. 

11.5 Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα 

11.5.1 Ο Δικαιούχος, εντός τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης 

Ισχύος, θα συντάξει σχέδιο επαναχρησιμοποίησης των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων αρμοδιότητάς του (το "Σχέδιο Επαναχρησιμοποίησης 

Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων") στο πλαίσιο της ορθολογικής 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και με στόχο τη μεγιστοποίηση των 

εκροών που επαναχρησιμοποιούνται. 

11.5.2 Ο Δικαιούχος θα υποβάλει προς έγκριση το Σχέδιο 

Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων στο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και θα διασφαλίσει την τήρηση των στόχων που θα 

τεθούν σε αυτό καθ’ όλη τη Διάρκεια Σύμβασης. 

11.5.3 Ο Δικαιούχος θα συμμορφώνεται με την Απόφαση οικ. 

145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) και με τις προβλέψεις του 

2020/741 Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναφορικά με την 

επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που θα 



Σ Ε Λ . |  3 6  
 

γίνεται βάσει του Σχεδίου Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων 

Υγρών Αποβλήτων. 

11.5.4 Ρητά συμφωνείται ότι ο Δικαιούχος δύναται να εκμεταλλεύεται 

εμπορικά το ανακτημένο νερό από πόρους του Δικαιούχου και να 

αναπτύξει και να λειτουργεί σχετικό δίκτυο βάσει του Σχεδίου 

Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων καθ’ όλη 

την Διάρκεια Σύμβασης. 

11.5.5 Ο Δικαιούχος θα προβεί στην κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας 

δικτύου επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εντός ευλόγου χρόνου 

από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης το οποίο θα υποβάλει 

προς έγκριση στα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

11.6 Διαχείριση Ιλύος 

11.6.1 Ο Δικαιούχος θα διασφαλίσει ότι η διαχείριση της ιλύος που 

προέρχεται από την επεξεργασία ύδατος και την επεξεργασία οικιακών 

και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων εντός 

της Περιοχής Δραστηριότητας, θα γίνεται σύμφωνα με: 

(i) την Οδηγία 86/278/EK, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό 

δίκαιο με την ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.1991), και 

(ii) το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

11.6.2 Το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ο Δικαιούχος δύναται να εκμεταλλεύεται 

εμπορικά την ιλύ. 

11.7 Αποκατάσταση Συστημάτων Δικαιούχου και Παγίων Δικαιούχου 

Εάν οποτεδήποτε κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, τα Συστήματα Δικαιούχου ή τα Πάγια 

Δικαιούχουαπωλεσθούνή υποστούν ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, ο Δικαιούχος 

αποκαθιστά αμέσως την εν λόγω απώλεια ή ζημία σύμφωνα με τη Βέλτιστη Πρακτική 

του Κλάδου. 

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

12.1 Λειτουργία και Συντήρηση 

12.1.1 Η διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού 

Συστήματος περιλαμβανομένων των έργων συλλογής και μεταφοράς 

του Ακατέργαστου Ύδατος μέχρι τις Μονάδες Επεξεργασίας, ανήκει 

στην αρμοδιότητα του Δημοσίου το οποίο δύναται να την αναθέτει σε 

τρίτους υπογράφοντας αντίστοιχες συμβάσεις.. 

12.1.2 Κατά την Πρώτη Περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης, ο Δικαιούχος 

αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του 

Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος και των έργων συλλογής και 
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μεταφοράς του ακατέργαστου νερού μέχρι την είσοδο των Μονάδων 

Επεξεργασίας Νερού για λογαριασμό του Δημοσίου και της ΕΠΕΥΔΑΠ 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στη Σύμβαση 

Λειτουργίας και Συντήρησης Πρώτης Περιόδου που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα 1.  

12.2 Υπηρεσίες εκτός της Περιοχής Δραστηριότητας 

Ο Δικαιούχος δύναται, μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της Γραμματείας, να 

χρησιμοποιεί εκτάσεις πέριξ των λιμνών ή ταμιευτήρων για παρεμβάσεις και δράσεις 

που διενεργεί στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Δικαιούχου, οι 

οποίες συνδράμουν στη βιώσιμη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των λιμνών και 

των φραγμάτων, και δεν αντίκεινται στη λειτουργία και στις διατάξεις για την 

υγειονομική προστασία των υδάτων. 

12.3 Φροντίδα και μέριμνα 

Εκτός εάν προβλεφθεί ρητώς κάτι διαφορετικό στην παρούσα Σύμβαση ή στη 

Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης, ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, 

το Δημόσιο (μέσω της ΕΠΕΥΔΑΠ) είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα και τη μέριμνα του 

Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος. 

13. ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

13.1 Έσοδα 

13.1.1 Ο Δικαιούχος εισπράττει όλα τα έσοδα που παράγονται από ή σε σχέση 

με τα Συστήματα Δικαιούχου ή τις Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου, 

συμπεριλαμβανομένων: 

(i) όλων των εισπρακτέων Τιμολογίων από τον Δικαιούχο ή για λογαριασμό του 

Δικαιούχου σε σχέση με τη χρήση των Συστημάτων Δικαιούχου και την 

εκτέλεση των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου, και  

(ii) κάθε προϊόντος ασφάλισης το οποίο εισπράττεται σε σχέση με την εκτέλεση 

της παρούσας Σύμβασης· και 

(τα "Έσοδα"). 

13.1.2 Τα Έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 13.1.1 περιλαμβάνουν κάθε 

αποζημίωση την οποία εισπράττει αντί Τιμολογίων ο Δικαιούχος στο 

πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

13.2 Τιμολόγια 

13.2.1 Σε κάθε Έτος Αναφοράς, ο Δικαιούχος χρεώνει τους Χρήστες Ύδατος 

βάσει Τιμολογίων τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και την παρούσα Σύμβαση. 
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13.2.2  

13.3 Τιμολόγηση 

Ο Δικαιούχος: 

(i) είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, την παράδοση, τη διατήρηση και την 

είσπραξη όλων των λογαριασμών και τιμολογίων προς τους Χρήστες Ύδατος, 

των οποίων η μορφή και η συχνότητα είναι σύμφωνες προς τους Κανονισμούς 

Ύδατος και τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος, 

(ii) διενεργεί μετρήσεις των χρήσεων όλων των Καταναλωτών κατά τη διακριτική 

του ευχέρεια που του παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και 

τιμολογεί τους εν λόγω Χρήστες Ύδατος ανάλογα,  

(iii) συμμορφώνεται προς τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος και 

τους Κανονισμούς Ύδατος όταν συναλλάσσεται με τους Χρήστες Ύδατος και 

όταν εξετάζει τυχόν καταγγελίες που σχετίζονται με θέματα τιμολόγησης και 

είσπραξης,  

(iv) καθορίζει ελεύθερα τέλη ή άλλες αμοιβές προς τους Χρήστες Ύδατος σε σχέση 

με τις υπηρεσίες που δεν ρυθμίζονται από την ΚΥΑ. 

14. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

14.1 Δικαιώματα Δικαιούχου κατά Καταναλωτών  

14.1.1 Ο Δικαιούχος, θεσπίζει επιχειρηματικούς κανόνες σε σχέση με θέματα 

αναγκαστικής εκτέλεσης Τιμολογίων, υπό τον όρο ότι σε κάθε 

περίπτωση οι εν λόγω κανόνες αναγκαστικής εκτέλεσης 

συμμορφώνονται προς την ισχύουσα Νομοθεσία 

(συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ύδατος) και τον Χάρτη 

Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος. 

14.1.2 Ο Δικαιούχος δύναται να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα 

κατά των Καταναλωτών και άλλων τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης από τον Δικαιούχο, μεταξύ άλλων σε σχέση με 

κάθε παράλειψη Χρήστη Ύδατος να πληρώσει οποιοδήποτε Τιμολόγιο, 

κάθε παρέμβαση επί των Συστημάτων Δικαιούχου ή άλλη παράνομη 

παραβίαση των δικαιωμάτων ή των προνομίων του Δικαιούχου που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ύδατος) και τον 

Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος. 

14.1.3 Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει τυχόν δικαιώματα ή 

ένδικα μέσα του Δικαιούχου που προβλέπονται από την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 
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14.2 Καθυστερημένες πληρωμές και αποσυνδέσεις 

14.2.1 Ο Δικαιούχος καθορίζει τα επιτόκια που εφαρμόζονται σε περίπτωση 

που ένας Χρήστης Ύδατος δεν καταβάλλει οποιοδήποτε ισχύον 

Τιμολόγιο έως την ισχύουσα δήλη ημερομηνία, υπό τον όρο ότι: 

(i) τα εν λόγω επιτόκια  προσδιορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

· και 

(ii) το διάστημα στο οποίο εφαρμόζονται τα εν λόγω επιτόκια, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισχύουσας περιόδου χάριτος, καθορίζεται από 

τον Δικαιούχο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

(συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ύδατος). 

14.2.2 Ο Δικαιούχος δύναται, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τον 

Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος, να αποσυνδέει Χρήστες 

Ύδατος ή/και να παύει την παροχή Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου 

σε Χρήστες Ύδατος που δεν κατέβαλαν οποιοδήποτε εφαρμοστέο 

Τιμολόγιο έως την ισχύουσα δήλη ημερομηνία, υπό τον όρο ότι ο 

Δικαιούχος πρέπει να έχει παράσχει στον Χρήστη Ύδατος κάθε σχετική 

ειδοποίηση σε σχέση με την εν λόγω παράλειψη όπως απαιτείται από 

την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών 

Ύδατος) και τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος. 

14.2.3 Εάν ένας Χρήστης Ύδατος αποσυνδεθεί, ο Δικαιούχοςδύναταινα 

χρεώσει στον συγκεκριμένο Χρήστη Ύδατος επιπλέον εύλογο τέλος για 

τυχόν επανασύνδεση, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

Τιμολόγιο, τους Κανονισμούς Ύδατος και τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς 

τον Χρήστη Ύδατος. 

15.  ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΔΑΤΟΣ 

15.1 Συμμόρφωση  

15.1.1 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει σε όλους τους Χρήστες Ύδατος 

αδιακρίτως τις προβλεπόμενες από το Νόμο και την παρούσα Σύμβαση 

υπηρεσίες. Ειδικότερα, ο Δικαιούχος αναλαμβάνει μέσω της 

υλικοτεχνικής του υποδομής να παράσχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

(i) εγκατάσταση κάθε νέας σύνδεσης (περιλαμβανομένων των 

συνοδών έργων πχ αγωγών, αντλιοστασίων κλπ) ή μετατροπή 

υφιστάμενης για παροχή νερού στους ως άνω λήπτες. Η 

τιμολόγηση θα γίνεται απευθείας από τον Δικαιούχο προς τον 

λήπτη της παροχής χωρίς καμιά άλλη διατύπωση. 

(ii) επισκευή βλαβών και λοιπές τεχνικές επεμβάσεις στις ήδη 

υφιστάμενες συνδέσεις καθώς και στις νέες συνδέσεις που θα 

υλοποιηθούν για παροχή ύδατος στους ως άνω λήπτες. Η 
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τιμολόγηση θα γίνεται απευθείας από το Δικαιούχο προς τον 

λήπτη της παροχής χωρίς καμιά άλλη διατύπωση. 

15.1.2 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί στοιχεία παροχής ακατέργαστου 

νερού και κατανάλωσης αυτού στους ως άνω λήπτες επί μηνιαίας 

βάσης (υπηρεσίες καταμέτρησης και τήρησης στοιχείων) τα οποία θα 

αποστέλλονται στην ΕΠΕΥΔΑΠ για τις ενέργειες της. Με την επιφύλαξη 

του άρθρου 15.1.3, ο Δικαιούχος συμμορφώνεται προς και εκτελεί τις 

Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου: 

(i) σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ύδατος και τον Χάρτη 

Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη Ύδατος (όπως ισχύουν)· και  

(ii) χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης όπως προβλέπεται στον Νόμο και στην 

παρούσα Σύμβαση. 

15.1.3 Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει τυχόν δικαιώματα ή 

ένδικα μέσα των Καταναλωτών κατά του Δικαιούχου που 

προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία σε σχέση με την παροχή 

των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου από τον Δικαιούχο. 

15.2 Αλλαγή Χάρτη Υποχρεώσεων 

Οποτεδήποτε κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, ο Δικαιούχος δύναται σύμφωνα με την 

κείμενη Νομοθεσία να τροποποιήσει ή να αλλάξει τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον 

Χρήστη Ύδατος κατόπιν έγκρισης του Δημοσίου. 

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ 

16.1 Δικαιώματα Ελέγχου του Δημοσίου 

16.1.1 Το Δημόσιο και οι Αντιπρόσωποί του (στο βαθμό που έχουν 

αρμοδιότητα) μπορούν, σε εύλογο χρόνο, με προηγούμενη ειδοποίηση 

δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών, να διενεργούν Ενδελεχή Έλεγχο βάσει 

της παρούσας Σύμβασης για σκοπούς επαλήθευσης. Για τη 

διευκόλυνση της εν λόγω επαλήθευσης το Δημόσιο και οι 

Αντιπρόσωποί του δικαιούνται να λαμβάνουν, μετά από αίτημά τους, 

αντίγραφα των σχετικών πληροφοριών και να λαμβάνουν 

αποσπάσματα. 

16.1.2 Στην περίπτωση ερευνών στις οποίες υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες 

αξιόποινης συμπεριφοράς, δεν απαιτείται η ως άνω αναφερόμενη 

έγγραφη προηγούμενη ειδοποίηση για τη διενέργεια του Ενδελεχούς 

Ελέγχου. 

16.1.3 Το Δημόσιο και οι Αντιπρόσωποί του δικαιούνται, με την προηγούμενη 

συγκατάθεση του Δικαιούχου, με αποκλειστικά έξοδα και δαπάνες του 

Δημοσίου, οποτεδήποτε και κατά καιρούς, να διενεργεί ή να μεριμνά 
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για τη διενέργεια κάθε δοκιμής, μελέτης ή έρευνας σε σχέση με τα 

Συστήματα Δικαιούχου ή τις Υπηρεσίες Συστημάτων Δικαιούχου, την 

οποία το Δημόσιο μπορεί να κρίνει εύλογα αναγκαία υπό τις 

περιστάσεις. Σε περίπτωση ερευνών στις οποίες υπάρχουν βάσιμες 

υπόνοιες αξιόποινης συμπεριφοράς, το Δημόσιο και οι Αντιπρόσωποί 

του δεν υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την προηγούμενη 

συγκατάθεση του Δικαιούχου προκειμένου να διενεργήσουν τις 

δοκιμές, τις μελέτες ή τις έρευνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

16.1.3. 

16.1.4 Κατά τη διενέργεια του Ενδελεχούς Ελέγχου το Δημόσιο καταβάλλει 

εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών και της 

διάρκειας κάθε διαταραχής που προκαλείται στις Υπηρεσίες 

Συστημάτων Δικαιούχου. 

17. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

17.1 Υπεργολαβία 

Ο Δικαιούχος μπορεί να προσλαμβάνει Αναδόχους για την εκτέλεση οποιουδήποτε 

μέρους των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου υπό τον όρο ότι όλες οι προμήθειες 

και οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και οι 

όροι προσλήψεων συνάπτονται υπό όρους πλήρους ανταγωνισμού και 

αντικατοπτρίζουν τη συνήθη πρακτική της αγοράς.  

17.2 Ευθύνη για Αναδόχους 

17.2.1 Η ανάθεση υπεργολαβίας σε οποιονδήποτε Ανάδοχο δεν απαλλάσσει 

τον Δικαιούχο από τις ευθύνες ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση. 

17.2.2 Ο Δικαιούχος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για τις πράξεις και τις 

παραλείψεις των Αναδόχων του και όλων των υπαλλήλων και 

προστηθέντων των Αναδόχων του, σαν να ήταν πράξεις και 

παραλείψεις του Δικαιούχου. 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

18.1 Υποχρέωση ασφάλισης 

Ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, ο Δικαιούχος εξασφαλίζει και διατηρεί 

σε πλήρη ισχύ, με ασφαλιστικές εταιρείες καλής φήμης και κύρους: 

(i) κάθε ασφάλιση την οποία ο Δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία· και 

(ii) κάθε άλλη ασφάλιση η οποία είναι ευλόγως σκόπιμη για την κάλυψη 

ασφαλίσιμων κινδύνων. 
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18.2 Απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης 

Ο Δικαιούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση εξασφάλισης των Ασφαλίσεων 

Δικαιούχου στον βαθμό που: 

(i) η οικεία ασφάλιση δεν διατίθεται στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά από 

ασφαλιστές καλής φήμης και κύρους· ή 

(ii) τα καταβλητέα ασφάλιστρα για την εν λόγω ασφάλιση είναι τέτοιου επιπέδου 

ώστε ο κίνδυνος που πρόκειται να καλυφθεί από τη συγκεκριμένη ασφάλιση 

δεν ασφαλίζεται γενικά από εταιρείες καλής φήμης οι οποίες ασχολούνται με 

την παροχή υπηρεσιών συγκρίσιμων με τις Υπηρεσίες Συστημάτων 

Δικαιούχου ή τη διαχείριση συστημάτων συγκρίσιμων με τα Συστήματα 

Δικαιούχου (σε κάθε περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση), λαμβάνοντας 

υπόψη το ενδεχόμενο επέλευσης του κινδύνου, τις χρηματοοικονομικές 

συνέπειες για τις εν λόγω εταιρείες σε περίπτωση επέλευσης του εν λόγω 

κινδύνου και άλλους παράγοντες μετριασμού των εν λόγω συνεπειών οι 

οποίοι μπορεί να είναι διαθέσιμοι. 

18.3 Διαφορές Ασφαλίσεων 

Οποιαδήποτε Διαφορά η οποία σχετίζεται με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή των άρθρων 18.1 ή 18.2 επιλύεται σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης 

Διαφορών ως Τεχνική Διαφορά. 

18.4 Χρήση προϊόντος ασφαλίσεων 

Ο Δικαιούχος χρησιμοποιεί κάθε προϊόν ασφάλισης το οποίο εισπράττει:  

(i) σε σχέση με απώλεια ή ζημία των Συστημάτων Δικαιούχου ή των Παγίων 

Δικαιούχου, για την πλήρη επισκευή, αποκατάσταση ή επιδιόρθωση της 

συγκεκριμένης απώλειας ή ζημίας·  

(ii) σε σχέση με αστική ευθύνη, για την εκτέλεση της σχετικής υποχρέωσης· και  

(iii) σε σχέση με κάθε άλλο θέμα, για τη χρηματοδότηση της σχετικής απώλειας, 

ζημίας ή ευθύνης με την οποία σχετίζεται το οικείο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

19. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

19.1 Επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας 

19.1.1 Εάν ένας Συμβαλλόμενος επηρεάζεται από Γεγονός Ανωτέρας Βίας, 

παρέχει ειδοποίηση στον αντισυμβαλλόμενό του το συντομότερο 

δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός [7] ημερών από την 

ημερομηνία κατά την οποία αντιλήφθηκε για πρώτη φορά το εν λόγω 

Γεγονός Ανωτέρας Βίας, η δε ειδοποίηση περιλαμβάνει: 

(i) αναφορά του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας στο οποίο βασίζεται ο ισχυρισμός· 
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(ii) λεπτομέρειες των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει η καθυστέρηση ή η 

παρέμβαση·  

(iii) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση τις οποίες 

καθυστερεί ή στις οποίες παρεμβαίνει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας· και 

(iv) εκτίμηση της καθυστέρησης ή της παρέμβασης στις επηρεαζόμενες 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και πληροφορίες 

για την υποστήριξη της εκτίμησης, εφόσον είναι τότε γνωστές, 

(η "Ειδοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας").  

19.1.2 Εάν ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας συνιστά συνεχή αιτία καθυστέρησης, 

απαιτείται μόνον μία Ειδοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 

19.1.3 Μετά την παραλαβή Ειδοποίησης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ένας 

Συμβαλλόμενος δικαιούται να απαιτήσει, μέσω ειδοποίησης, από τον 

επηρεαζόμενο αντισυμβαλλόμενό του να επικαιροποιεί τις 

πληροφορίες που παρέχονται στην Ειδοποίηση Γεγονότος Ανωτέρας 

Βίας, όπως ο συγκεκριμένος Συμβαλλόμενος μπορεί να κρίνει εύλογα 

αναγκαίο, σε σχέση με κάθε συνεχιζόμενο Γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

19.1.4 Ο επηρεαζόμενος Συμβαλλόμενος ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενό 

του το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 

[7] ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αντιλήφθηκε για 

πρώτη φορά, ή θα έπρεπε εύλογα να έχει αντιληφθεί, ότι ένα Γεγονός 

Ανωτέρας Βίας έπαυσε να υφίσταται. 

19.2 Συνέπειες Γεγονότος Ανωτέρας Βίας 

19.2.1 Με την επιφύλαξη της παροχής Ειδοποίησης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας 

από τον επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο και του υπολοίπου του 

παρόντος άρθρου 19.2, ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας απαλλάσσει τον 

επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο από κάθε παροχή η οποία 

παρεμποδίζεται από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας το οποίο αναφέρεται 

στην εν λόγω ειδοποίηση για το διάστημα κατά το οποίο υφίσταται η 

εν λόγω παρεμπόδιση.  

19.2.2 Το άρθρο 19.2.1 δεν απαλλάσσει τον επηρεαζόμενο Συμβαλλόμενο από 

την εκτέλεση βάσει της παρούσας Σύμβασης τυχόν υποχρεώσεων οι 

οποίες δεν επηρεάζονται από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

19.2.3 Μετά την επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο επηρεαζόμενος 

Συμβαλλόμενος: 

(i)  συνεχίζει την εκτέλεση βάσει της παρούσας Σύμβασης όλων 

των υποχρεώσεών του στον βαθμό που είναι εύλογα σε θέση 

να πράξει κάτι τέτοιο, και 
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(ii) καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών και της διάρκειας του εν λόγω Γεγονότος Ανωτέρας 

Βίας.  

19.2.4 Κανένας όρος στο παρόν άρθρο 19δεν επιτρέπει ούτε δικαιολογεί τη μη 

συμμόρφωση προς αλλαγή στην ισχύουσα Νομοθεσία ούτε 

εφαρμόζεται σε σχέση με οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής που 

απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση.  

19.2.5 Κανένας Συμβαλλόμενος δεν ευθύνεται προς αποζημίωση στον βαθμό 

που η εν λόγω ευθύνη οφείλεται σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας για όσο 

χρόνο αυτό διαρκεί. 

20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ 

20.1 Αθέτηση από τον Δικαιούχο 

Η επέλευση ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα γεγονότα του άρθρου 20.2 κατά 

τη Διάρκεια της Σύμβασης, συνιστά "Αθέτηση Δικαιούχου" βάσει της παρούσας 

Σύμβασης. 

20.2 Γεγονότα Αθέτησης Δικαιούχου 

20.2.1 ΟΔικαιούχος δεν συμμορφώνεται, δεν εκτελεί ή δεν τηρεί οποιαδήποτε 

ουσιώδη υποχρέωση η οποία απορρέει από την παρούσα Σύμβαση 

περιλαμβανομένης της μη εμπρόθεσμης καταβολής της Αμοιβής 

Ακατέργαστου Ύδατος κατά ποσό που υπερβαίνει το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1,000,000) ευρώ για διάστημα που υπερβαίνει τις 60 

ημέρες από τη σχετική δήλη ημέρα. 

20.2.2 Εάν υφίσταται Γεγονός Αφερεγγυότητας το οποίο επηρεάζει ουσιωδώς 

τον Δικαιούχο. 

20.2.3 Εάν ο Δικαιούχος εγκαταλείψει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των 

Συστημάτων Δικαιούχου ή/και της εκτέλεσης των Υπηρεσιών 

Συστημάτων Δικαιούχου βάσει της παρούσας Σύμβασης. 

20.2.4 Εάν υφίστανται σοβαρά παράπονα καταναλωτών, τα οποία έχουν 

κριθεί ως δίκαια με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις σε ποσοστό 

που ξεπερνά το 1% των υπαρχουσών συνδέσεων ύδρευσης. 

20.3 Εκτέλεση κατά τις περιόδους ειδοποίησης καταγγελίας 

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου ειδοποίησης της καταγγελίας της 
παρούσας Σύμβασης, ο Δικαιούχος συνεχίζει να εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του οι 
οποίες απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου. 
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20.4 Δικαίωμα καταγγελίας 

20.4.1 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνιστά Αθέτηση Δικαιούχου 

βάσει της παρούσας Σύμβασης, το Δημόσιο θα γνωστοποιεί στον 

Δικαιούχο την επέλευση του εν λόγω γεγονότος.  

20.4.2 Εάν το γεγονός Αθέτησης Δικαιούχου δεν θεραπευτεί εντός εύλογου 

διαστήματος, το Δημόσιο μπορεί να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση 

στον Δικαιούχο αναγγέλλοντας την πρόθεση του να καταγγείλει τη 

Σύμβαση ενώ θα γίνεται αναφορά στους σχετικού λόγους καταγγελίας. 

20.4.3 Εάν το εν λόγω γεγονός Αθέτησης Δικαιούχου δεν θεραπευτεί εντός 

εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση της πρόθεσης καταγγελίας, 

ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που είναι κατάλληλο για τη 

φύση της εν λόγω αθέτησης, το Δημόσιο έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

τη Σύμβαση. 

20.4.4 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου θεραπείας γεγονότος 

Αθέτησης Δικαιούχου, ο Δικαιούχος θα συνεχίζει να εκτελεί όλες τις 

υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου 

21. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

21.1 Δικαίωμα Παρέμβασης του Δημοσίου 

21.1.1 Οποτεδήποτε κατά τη Διάρκεια Σύμβασης, το Δημόσιο δύναται, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο 21 να αναστείλει την εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης από τον Δικαιούχο εν όλω ή εν μέρει ώστε να 

παρέμβει και να εκτελέσει το ίδιο τις σχετικές υποχρεώσεις. Ο 

Δικαιούχος συγκατατίθεται διά της παρούσας στην υλοποίηση κάθε 

τέτοιας Παρέμβασης και δεσμεύεται να παράσχει κάθε συνεργασία την 

οποία μπορεί να χρειάζεται εύλογα το Δημόσιο για την άσκηση του 

δικαιώματος Παρέμβασης. 

21.1.2 Το Δημόσιο μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα Παρέμβασης μόνον στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) σε περίπτωση πολέμου, εισβολής, ένοπλης σύρραξης ή πράξης εξωτερικού 

εχθρού, στην οποία εμπλέκεται ή από την οποία επηρεάζεται άμεσα το 

Ελληνικό Δημόσιο, ή αποκλεισμού, εμπάργκο, επανάστασης,εξέγερσης ή 

ταραχών που θέτουν σε κίνδυνο τα Συστήματα του Δικαιούχου ή απειλής 

οποιωνδήποτε εκ των προαναφερθέντων,ή για λόγους συμφέροντος εθνικής 

ασφάλειας ή άμυνας· 

(ii) εάν διακυβεύεται ουσιωδώς η ασφάλεια ή η υγείατωνΚαταναλωτώνή η 

διασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης παροχής ύδατος σε αυτούς. 
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21.2 Γνωστοποίηση Παρέμβασης 

Εάν το Δημόσιο προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώματα Παρέμβασης βάσει του άρθρου 

21.1, οφείλει να αποστείλει στον Δικαιούχο ειδοποίηση στην οποία αναφέρει τους 

λόγους και την προβλεπόμενη διάρκεια της εν λόγω Παρέμβασης καθώς και τα μέτρα 

και τις ενέργειες τα οποία σχεδιάζει να αναλάβει το Δημόσιο κατά το εν λόγω 

διάστημα (η "Ειδοποίηση Παρέμβασης"). 

21.3 Συνέπειες της Παρέμβασης 

21.3.1 Εάν το Δημόσιο ασκήσει τα δικαιώματα Παρέμβασης βάσει του 

παρόντος άρθρου21 ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

(i) ο Δικαιούχος παρέχει στο Δημόσιο τη συνδρομή την οποία το Δημόσιο μπορεί 

να ζητήσει εύλογα και συμμορφώνεται προς τα εύλογα αιτήματα του 

Δημοσίου· 

(ii) ο Δικαιούχος απαλλάσσεται από την εκτέλεση οποιασδήποτε εκ των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση (εκτός τυχόν 

υποχρεώσεων πληρωμής) κατά το διάστημα της Παρέμβασης, στον βαθμό 

που εμποδίζεται να εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα της άσκησης από το Δημόσιο των δικαιωμάτων Παρέμβασης· 

21.3.2 Στον βαθμό που η απόφαση του Δημοσίου να ασκήσει τα δικαιώματα 

Παρέμβασης προκύπτει ως αποτέλεσμα του γεγονότος που 

αναφέρεται στο άρθρο 21.1.2(i), το Δημόσιο αποζημιώνει τον 

Δικαιούχο για τα εύλογα έξοδα που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος ως 

άμεσο αποτέλεσμα της εν λόγω Παρέμβασης. 

21.4 Τερματισμός Παρέμβασης 

21.4.1 Η Παρέμβαση διαρκεί για όσο διάστημα είναι αναγκαίο υπό τις 

περιστάσεις. Ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε από το 

Δημόσιο να παύσει την Παρέμβαση, αλλά το Δημόσιο δεν υποχρεούται 

να κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα, εκτός εάν οι περιστάσεις οι οποίες 

προκάλεσαν την Παρέμβαση και οι συνέπειες αυτών δεν υφίστανται 

πλέον. 

21.4.2 Το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να υφίστανται οι 

περιστάσεις οι οποίες προκάλεσαν την Παρέμβαση και οι συνέπειες 

αυτών, το Δημόσιο παρέχει πάραυτα ειδοποίηση στον Δικαιούχο ότι το 

Δημόσιο παύει να ασκεί τα δικαιώματα Παρέμβασης βάσει του 

άρθρου21 (η "Ειδοποίηση Αποχώρησης"). Στην Ειδοποίηση 

Αποχώρησης περιέχονται τα εξής στοιχεία: 

(i) η ημερομηνία κατά την οποία το Δημόσιο παύει να ασκεί τα δικαιώματα 

Παρέμβασης, η οποία δεν απέχει περισσότερο από [3] μήνες και λιγότερο από 

[1] μήνα από την έκδοση της Ειδοποίησης Αποχώρησης· και 
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(ii) εφόσον απαιτείται, σχέδιο για την επαναμεταβίβαση των Συστημάτων 

Δικαιούχου και των Υπηρεσιών Συστημάτων Δικαιούχου στον Δικαιούχο. 

21.4.3 Αμέσως μόλις το Δημόσιο παύσει να ασκεί τα δικαιώματα Παρέμβασης, 

ο Δικαιούχος επαναλαμβάνει στο ακέραιο την εκτέλεση όλων των 

σχετικών υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 

ανεστάλησαν ως αποτέλεσμα της άσκησης από το Δημόσιο των 

δικαιωμάτων Παρέμβασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 21. 

21.4.4 Εάν μια Παρέμβαση συνεχίζεται για συνεχές διάστημα άνω των [270] 

ημερών και υπό τον όρο ότι το Δημόσιο δεν έχει παράσχει Ειδοποίηση 

Αποχώρησης, το Δημόσιο δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα 

Σύμβαση παρέχοντας ειδοποίηση στον Δικαιούχο στην οποία 

αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 

(i) η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η καταγγελία της παρούσας 

Σύμβασης· και 

(ii) κατά πόσον το Δημόσιο θεωρεί ότι οι περιστάσεις οι οποίες προκάλεσαν την 

Παρέμβαση προέκυψαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παράλειψης του 

Δικαιούχου να συμμορφωθεί προς την παρούσα Σύμβαση. 

21.4.5 Κανένας όρος στην παρούσα Σύμβαση δεν επιβάλλει οποιαδήποτε 

υποχρέωση στο Δημόσιο να ασκήσει τα δικαιώματα Παρέμβασης ή να 

ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία υποχρεούται να 

εκτελεί ο Δικαιούχος σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Το Δημόσιο 

δεν ευθύνεται έναντι του Δικαιούχου ή οποιουδήποτε άλλου 

Προσώπου για τη μη άσκηση των δικαιωμάτων Παρέμβασης. 

22. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

22.1.1 Ο Δικαιούχος δεν δύναται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί το Δικαίωμα 

βάσει της παρούσας Σύμβασης και του ν. 2744/1999σε οποιοδήποτε 

Πρόσωπο. Κάθε μεταβίβαση ή εκχώρηση η οποία πραγματοποιείται 

κατά παράβαση του παρόντος άρθρου 22 και του ν. 2744/1999 είναι 

εξαρχής άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. 

22.1.2 Ο Δικαιούχος δύναται να εκχωρεί τις χρηματικές του απαιτήσεις από 

την παρούσα σύμβαση ελεύθερα.  

23. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

23.1 Ορισμός Διαφοράς 

23.1.1 Κάθε διαφορά, διαφωνία ή απαίτηση η οποία προκύπτει από την 

παρούσα Σύμβαση ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την ύπαρξη, την εκτέλεση, την παραβίαση, 
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την καταγγελία, την ακυρότητα και την ερμηνεία της παρούσας 

Σύμβασης (η "Διαφορά") επιλύεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο23. 

23.1.2 Το Δημόσιο και η ΕΠΕΥΔΑΠ θα αντιμετωπίζονται πάντα ως ένα ενιαίο 

μέρος αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαδικασίας επίλυσης 

Διαφοράς. 

23.2 Γνωστοποίηση Διαφοράς 

23.2.1 Ο Συμβαλλόμενος ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει ανακύψει Διαφορά (ο 

"Αιτών Συμβαλλόμενος") αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον 

αντισυμβαλλόμενό του (ο "Καθ’ ου Συμβαλλόμενος"), η οποία 

περιέχει: 

(i) περιγραφή της Διαφοράς και των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης οι 

οποίες αφορούν τη Διαφορά· 

(ii) αναφορά στο κατά πόσον θεωρεί τη Διαφορά Τεχνική Διαφορά, ή εφόσον δε 

θεωρεί τη Διαφορά ως Τεχνική Διαφορά ορίζει τον πρώτοδιαιτητή 

(iii) τις απαιτήσεις του Αιτούντος Συμβαλλομένου σε σχέση με τη διαφορά · και 

(iv) τεκμηρίωση των απαιτήσεων του Αιτούντος Συμβαλλομένου, 

(η "Ειδοποίηση Διαφοράς"). 

23.2.2 Εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από την αποστολή Ειδοποίησης 

Διαφοράς, ο Καθ’ ου Συμβαλλόμενος απαντά συνοπτικά στις 

απαιτήσεις που προβάλλει ο Αιτών Συμβαλλόμενος στην Ειδοποίηση 

Διαφοράς. Με την ίδια απάντηση 

(i) δηλώνει αν θεωρεί τη Διαφορά Τεχνική Διαφορά, ή 

(ii) εφόσον δε θεωρεί τη Διαφορά ως Τεχνική Διαφορά ορίζει τον δεύτερο 

διαιτητή 

23.2.3 Η αποστολή Ειδοποίησης Διαφοράς δεν απαλλάσσει οποιονδήποτε 

Συμβαλλόμενο από την υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 

23.3 Ορισμός Τεχνικών Διαφορών 

23.3.1 Εάν:  

(i) οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι μια Διαφορά είναι κυρίως τεχνικής φύσης· 

ή 

(ii) η Διαφορά προσδιορίζεται ρητά ως Τεχνική Διαφορά βάσει των όρων της 

παρούσας Σύμβασης 

η εν λόγω Διαφορά θεωρείται "Τεχνική Διαφορά". 
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23.4 Τεχνικές Διαφορές 

23.4.1 Η Τεχνική Διαφορά παραπέμπεται για κρίση σε ανεξάρτητο 

Πραγματογνώμονα. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν στον διορισμό του 

Πραγματογνώμονα και συμφωνούν με τον Πραγματογνώμονα τους 

όρους του διορισμού του. Εάν οι Συμβαλλόμενοι δεν είναι σε θέση να 

συμφωνήσουν στο πρόσωπο του Πραγματογνώμονα, ή εάν το 

προτεινόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να ασκήσει 

τα σχετικά καθήκοντα, εντός [2] εβδομάδων από την επίδοση από 

οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο των στοιχείων προτεινόμενου 

Πραγματογνώμονα στον αντισυμβαλλόμενό του ή από την άρνηση του 

προτεινόμενου Πραγματογνώμονα να ασκήσει τα σχετικά καθήκοντα, 

οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων δικαιούται να ζητήσει τον 

διορισμό Πραγματογνώμονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το αίτημα διορισμού 

Πραγματογνώμονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδοςβαρύνουν 

εξίσου τους Συμβαλλομένους. 

23.4.2 Ο διορισθείς Πραγματογνώμονας μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, 

προσωπική εταιρεία, ένωση ή εταιρεία και αναγνωρίζεται γενικά ως 

πραγματογνώμονας στον τομέα που αφορά η Τεχνική Διαφορά. 

23.4.3 Εντός [3] εβδομάδων από την παραπομπή Τεχνικής Διαφοράς σε 

Πραγματογνώμονα, ο Αιτών Συμβαλλόμενος υποβάλλει στον 

Πραγματογνώμονα και στον Καθ’ ου Συμβαλλόμενο: 

(i) συνοπτική περιγραφή της φύσης και του ιστορικού της Τεχνικής 

Διαφοράς, των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με την 

Τεχνική Διαφορά και των ζητημάτων που υποβάλλονται σε κρίση· 

(ii) δήλωση της αποκατάστασης την οποία ζητεί ο Αιτών 

Συμβαλλόμενος· και 

(iii) αντίγραφα αλληλογραφίας, εκθέσεων και άλλων εγγράφων στα 

οποία παραπέμπει ή τα οποία επικαλείται ο Αιτών 

Συμβαλλόμενος. 

23.4.4 Εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή των 

πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 23.4.3(i) έως 23.4.3(iii), ο 

Καθ’ ου Συμβαλλόμενος δικαιούται να αναφέρει εγγράφως στον 

Πραγματογνώμονα και στον Αιτούντα Συμβαλλόμενο κατά πόσον 

συμφωνεί με το περιεχόμενο της ειδοποίησης που περιγράφεται στο 

άρθρο 23.4.3. Στον βαθμό που οι Συμβαλλόμενοι δεν συμφωνούν στα 

ζητήματα που πρέπει να υποβληθούν σε κρίση, ο Πραγματογνώμονας 

διατυπώνει κρίση επ’ αυτών προτού προβεί στην κρίση της Τεχνικής 

Διαφοράς. 
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23.4.5 Κάθε Συμβαλλόμενος παρέχει πάραυτα κάθε άλλη πληροφορία την 

οποία ο Πραγματογνώμονας δύναται εύλογα να χρειάζεται, κατά 

καιρούς, για την επίλυση της Τεχνικής Διαφοράς. 

23.4.6 Ο Πραγματογνώμονας ενεργεί στην ακόλουθη βάση: 

(i) κατά τον διορισμό του, ο Πραγματογνώμονας επιβεβαιώνει την 

ουδετερότητα, την ανεξαρτησία και την απουσία συγκρούσεών 

στο πρόσωπό του για την κρίση της Τεχνικής Διαφοράς· 

(ii) ο Πραγματογνώμονας ενεργεί ως πραγματογνώμονας και όχι ως 

διαιτητής· 

(iii) εκτός εάν η κρίση του Πραγματογνώμονα υπόκειται σε διαιτησία 

σύμφωνα με το άρθρο Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής. 

εντός [6] εβδομάδων από τη γνωστοποίηση της εν λόγω κρίσης 

στους Συμβαλλομένους, η κρίση του Πραγματογνώμονα είναι 

(απουσία πρόδηλου σφάλματος) οριστική και δεσμευτική για τους 

Συμβαλλόμενους και δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο· 

(iv) ο Πραγματογνώμονας αποφασίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται 

για τη διατύπωση της κρίσης του σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση και σε διαβούλευση με τους Συμβαλλομένους και 

γνωστοποιεί στους Συμβαλλομένους την εν λόγω διαδικασία· 

(v) ο Πραγματογνώμονας καλείται να διατυπώσει την κρίση του 

εγγράφως και αιτιολογημένα εντός [1] μήνα από τον διορισμό του 

ή όσο τον δυνατόν συντομότερα μετά τον διορισμό του· 

(vi) κάθε ποσό πληρωτέο από έναν Συμβαλλόμενο στον 

αντισυμβαλλόμενό του ως αποτέλεσμα της κρίσης του 

Πραγματογνώμονα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο εντός 

[2] εβδομάδων από τη γνωστοποίηση της κρίσης του 

Πραγματογνώμονα στους Συμβαλλομένους ή όπως 

προσδιορίζεται στην κρίση· 

(vii) κάθε ενέργεια η οποία απαιτείται σε συνέχεια της κρίσης του 

Πραγματογνώμονα εφαρμόζεται εντός [3] εβδομάδων από τη 

γνωστοποίηση της κρίσης του Πραγματογνώμονα στους 

Συμβαλλομένους ή όπως προσδιορίζεται στην κρίση· και 

(viii) τα έξοδα της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και των 

δαπανών του Πραγματογνώμονα(αλλά μη συμπεριλαμβανομένων 

των ίδιων εξόδων των Συμβαλλομένων, τα οποία βαρύνουν τον 

Συμβαλλόμενο που τα πραγματοποιεί), βαρύνουν εξίσου τους 

Συμβαλλομένους. 
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23.5 Παραπομπή σε διαιτησία 

23.5.1 Εάν μια Διαφορά: 

(i) δεν αποτελείΤεχνική Διαφοράβάση κοινής συμφωνίας των Μερών 

(ii) αποτελεί μεν Τεχνική Διαφορά, αλλά τα Μέρη συμφώνησαν από 

κοινού να παρακάμψουν το στάδιο του Όρου Σφάλμα! Άγνωστη 

παράμετρος αλλαγής. 

(iii) παρά την προσφυγή τη διαδικασία του Όρου Σφάλμα! Άγνωστη 

παράμετρος αλλαγής. δεν επιλύθηκε εγκαίρως εντός των εκεί 

προθεσμιών 

(iv) κρίθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του Όρου Σφάλμα! Άγνωστη 

παράμετρος αλλαγής., αλλά ένα από τα Μέρη διατηρεί 

επιφυλάξεις και επιθυμεί να προσφύγει σε διαιτησία. 

τότε η Διαφορά  θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με διαιτησία του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διαιτητές θα είναι τρεις. Ο Δικαιούχος 

θα ορίζει έναν διαιτητή, το Δημόσιο και η ΕΠΕΥΔΑΠ θα ορίζουν έναν 

διαιτητή και οι δύο διαιτητές που ορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

ορίζουν τον τρίτο διαιτητή. Το Δημόσιο και η ΕΠΕΥΔΑΠ θα 

αντιμετωπίζονται πάντα ως ένα μόνο μέρος για τους σκοπούς της 

διαδικασίας ορισμού των διαιτητών. Η αίτηση για τη διαιτησία περιέχει 

σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό 

του προσφεύγοντος. 

23.5.2 Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

αίτησης, το άλλο Μέρος υποχρεούται με απάντηση, που κοινοποιείται 

με δικαστικό επιμελητή, να προβάλλει συνοπτικά και με επιφύλαξη τις 

απόψεις του επί της διαφοράς και να ορίσει τον δεύτερο Διαιτητή, ενώ 

σε περίπτωση αδράνειας θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

23.5.3 Κάθε διαδικασία ενώπιον των διαιτητών θα διεξάγεται στη Αθήνα και 

η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η ελληνική. 

23.6 Εμπιστευτικότητα 

Κάθε πληροφορία η οποία γνωστοποιείται σε έναν Συμβαλλόμενο από τον 

αντισυμβαλλόμενό του σε σχέση με Διαφορά είναι Εμπιστευτική Πληροφορία και 

υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 25.1. 

24. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

24.1 Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα Δημοσίου 

24.1.1 Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύοςτο Δημόσιο ορίζει τη Γραμματεία 

ως το πρόσωπο που εκπροσωπεί το Δημόσιο και ενεργεί για 
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λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης 

βάσει εξουσιοδότησης που παρέχει η κείμενη Νομοθεσία 

(το "Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δημοσίου"). 

24.1.2 Με εξαίρεση τα όσα ρητώς προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και 

με την επιφύλαξη της ισχύουσας Νομοθεσίας, το Εξουσιοδοτημένο 

Πρόσωπο Δημοσίου εκπροσωπεί το Δημόσιο, ενεργεί για λογαριασμό 

του και έχει την εξουσία να δεσμεύει το Δημόσιο σε σχέση με κάθε 

ζήτημα και θέμα το οποίο ανακύπτει σε σχέση με την παρούσα 

Σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη Διάρκεια Σύμβασης. Εάν ο Δικαιούχος 

πιστεύει ότι τυχόν οδηγίες του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου 

Δημοσίου είναι αντίθετες προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο 

Δικαιούχος ειδοποιεί σχετικά το Δημόσιο. Θέματα τα οποία γνωρίζει το 

Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δημοσίου θεωρούνται γνωστά στο 

Δημόσιο. 

24.1.3 Προς άρση πάσης αμφιβολίας, το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο 

Δημοσίου δεν εκπροσωπεί καμία Δημόσια Αρχή ούτε ενεργεί για 

λογαριασμό οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής ούτε έχει την εξουσία να 

δεσμεύει οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή σε σχέση με τα καθήκοντα που 

απονέμονται στις εν λόγω Δημόσιες Αρχές βάσει της ισχύουσας 

Νομοθεσίας. 

24.1.4 Κάθε ειδοποίηση, οδηγία, πληροφορία και άλλη επικοινωνία η οποία 

παρέχεται από τον Δικαιούχο στο Δημόσιο στο πλαίσιο της παρούσας 

Σύμβασης παρέχεται στο Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δημοσίου. 

24.1.5 Καμία ανακοίνωση την οποία λαμβάνει ο Δικαιούχος από άλλο 

πρόσωπο εκτός του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου Δημοσίου ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του δεν είναι έγκυρη, ο δε 

Δικαιούχος δεν πρέπει να βασίζεται σε αυτήν. 

24.2 Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα Δικαιούχου 

24.2.1 Το αργότερο []μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο Δικαιούχος 

ορίζει και γνωστοποιεί στο Δημόσιο το όνομα του Προσώπου που 

εκπροσωπεί τον Δικαιούχο και ενεργεί για λογαριασμό του Δικαιούχου 

ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης (το 

Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δικαιούχου). Ο Δικαιούχος δύναται κατά 

καιρούς να ορίζει διαφορετικό πρόσωπο ως Εξουσιοδοτημένο 

Πρόσωπο Δικαιούχου στη θέση του Προσώπου που είχε ορισθεί 

προηγουμένως, και παρέχει ειδοποίηση για το όνομα του εν λόγω 

άλλου Προσώπου στο Δημόσιο χωρίς καθυστέρηση. 

24.2.2 Με εξαίρεση τα όσα ρητώς προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και 

με την επιφύλαξη της ισχύουσας Νομοθεσίας, το Εξουσιοδοτημένο 

Πρόσωπο Δικαιούχου εκπροσωπεί τον Δικαιούχο, ενεργεί για 
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λογαριασμό του Δικαιούχου και έχει την εξουσία να δεσμεύει τον 

Δικαιούχο σε σχέση με κάθε ζήτημα και θέμα το οποίο ανακύπτει σε 

σχέση με την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη Διάρκεια 

Σύμβασης.  

24.2.3 Κάθε ειδοποίηση, οδηγία, πληροφορία και άλλη επικοινωνία η οποία 

παρέχεται από το Δημόσιο στον Δικαιούχο στο πλαίσιο της παρούσας 

Σύμβασης παρέχεται στο Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Δικαιούχου. 

25. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

25.1 Εμπιστευτικότητα 

25.1.1 Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι οι διατάξεις της παρούσας 

Σύμβασης δεν αντιμετωπίζονται ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες και 

μπορούν να γνωστοποιηθούν από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο χωρίς 

περιορισμό. 

25.1.2 Οι Συμβαλλόμενοι τηρούν εμπιστευτικές όλες τις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες που λαμβάνει ένας Συμβαλλόμενος από τον 

αντισυμβαλλόμενό του και εμποδίζουν τους επιτρεπόμενους 

αποδέκτες Εμπιστευτικών Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 25.1.4, να προβούν σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση των εν λόγω 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 

25.1.3 Το άρθρο 25.1.2 δεν εφαρμόζεται σε: 

(i) οποιοδήποτε θέμα το οποίο ένας Συμβαλλόμενος μπορεί να 

αποδείξει ότι είναι ήδη ή καθίσταται γενικά διαθέσιμο και 

κοινό κτήμα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι ως 

αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος άρθρου Σφάλμα! 

Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.· 

(ii) οποιαδήποτε γνωστοποίηση η οποία απαιτείται βάσει 

οποιασδήποτε καταστατικής, νομικής 

(συμπεριλαμβανομένης κάθε διαταγής δικαστηρίου 

αρμόδιας δικαιοδοσίας) ή κοινοβουλευτικής υποχρέωσης ή 

των κανόνων οποιουδήποτε χρηματιστηρίου ή κρατικής ή 

ρυθμιστικής αρχής που έχουν ισχύ νόμου ή, εάν δεν έχουν 

ισχύ νόμου, η τήρηση των οποίων είναι σύμφωνη προς τη 

γενική πρακτική προσώπων που υπόκεινται στο οικείο 

χρηματιστήριο ή στην οικεία κρατική ή ρυθμιστική αρχή· 

(iii) οποιαδήποτε πληροφορία την οποία διαθέτει ήδη νόμιμα ο 

Συμβαλλόμενος την οποία έλαβε πριν από τη γνωστοποίησή 

της από τον γνωστοποιούντα Συμβαλλόμενο· 
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(iv) οποιαδήποτε καταχώρηση ή καταγραφή των Αδειών και 

Εγκρίσεων και καταχώρηση περιουσίας η οποία απαιτείται 

σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή την ισχύουσα 

Νομοθεσία· 

(v) οποιαδήποτε γνωστοποίηση πληροφοριών από το Δημόσιο 

σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, γραφείο ή οργανισμό του 

Δημοσίου ή στους αντίστοιχους συμβούλους τους· 

(vi) οποιαδήποτε γνωστοποίηση με σκοπό τη συμμόρφωση προς 

την εφαρμογή Νομοθεσίας σχετικής με την ελευθερία 

ενημέρωσης ή την προστασία του περιβάλλοντος.  

25.1.4 Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να γνωστοποιεί Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες αυστηρά και μόνον στα πρόσωπα τα οποία πρέπει να τις 

γνωρίζουν και συγκεκριμένα: 

(i) στους Αντιπροσώπους του και σε άλλα Πρόσωπα τα οποία 

χρειάζονται τις εν λόγω πληροφορίες για να εκτελούν τις 

λειτουργίες τους σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση· 

(ii) σε Πραγματογνώμονα ή διαιτητικό δικαστήριο σύμφωνα με 

τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών· 

(iii) στους επαγγελματίες συμβούλους, στους ασφαλιστικούς 

συμβούλους, στους ελεγκτές και στους ασφαλιστές του· και 

(iv) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο προκειμένου το συγκεκριμένο 

Πρόσωπο να μπορεί να προβεί σε ενημερωμένη απόφαση 

όσον αφορά την παροχή Επιτρεπόμενου Χρέους Δικαιούχου, 

οποιαδήποτε επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ή άλλη μορφή 

χρηματοδότησης σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης. 

25.1.5 Εάν η γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών επιτρέπεται βάσει 

του άρθρου 25.1.4, ο Συμβαλλόμενος ο οποίος παρέχει τις 

πληροφορίες μεριμνά ώστε ο λήπτης των πληροφοριών να υπόκειται 

σε παρόμοιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας με αυτές που 

περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. 

25.2 Ειδοποιήσεις 

25.2.1 Κάθε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία η οποία παρέχεται στο πλαίσιο 

της παρούσας Σύμβασης παρέχεται εγγράφως και μπορεί να 

παραδίδεται ιδιοχείρως ή να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω 

τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον 

Συμβαλλόμενο στον οποίο επιδίδεται στη διεύθυνσή του, η οποία 

αναφέρεται στο παρόν άρθρο 25.2. 
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25.2.2 Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται στο Δημόσιο στα ακόλουθα στοιχεία: 

[Διεύθυνση] 

[Τηλεομοιοτυπία] 

[Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]: 

Υπόψη: [  ] 

25.2.3 Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται στον Δικαιούχο στα ακόλουθα 

στοιχεία: 

Διεύθυνση: Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11 146 

Τηλεομοιοτυπία: +30 210 214 4159 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@eydap.gr 

Υπόψη: Διευθύνοντος Συμβούλου 

25.2.4 Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση παράδοσης των 

ειδοποιήσεων γνωστοποιώντας στον αντισυμβαλλόμενό του τα νέα 

στοιχεία. 

25.2.5 Κάθε ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο το οποίο αποστέλλεται 

ταχυδρομικώς αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας. 

25.2.6 Κάθε ειδοποίηση ή άλλη επίσημη επικοινωνία θεωρείται ότι παρέχεται: 

(i) εάν παραδοθεί ιδιοχείρως, κατά τον χρόνο παράδοσης· ή 

(ii) εάν ταχυδρομηθεί, στις 10.00 π.μ. τη δεύτερη Εργάσιμη 

Ημέρα μετά την ταχυδρόμησή της· ή 

(iii) εάν διαβιβαστεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), κατά την ημερομηνία διαβίβασηςεάν 

διαβιβαστεί έως τις 3.00 μ.μ. σε οποιαδήποτε Εργάσιμη 

Ημέρα, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την Εργάσιμη 

Ημέρα που έπεται της ημερομηνίας διαβίβασης. 

25.2.7 Για την απόδειξη της επίδοσης ειδοποίησης ή άλλης επίσημης 

επικοινωνίας, αρκεί να αποδεικνύεται: 

(i) σε κάθε περίπτωση ότι πραγματοποιήθηκε παράδοση· ή 

(ii) στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ότι ο φάκελος που 

περιείχε την επικοινωνία έφερε ορθά στοιχεία και 

ταχυδρομήθηκε όπως αναφέρεται στο άρθρο Σφάλμα! 

Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.· ή 
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(iii) στην περίπτωση διαβίβασης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ότι η τηλεομοιοτυπία 

έφερε ορθά στοιχεία και διαβιβάστηκε όπως αναφέρεται στο 

άρθρο Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.. 

25.2.8 Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνούν κατά καιρούς άλλους 

τρόπους παροχής ειδοποιήσεων και άλλων επικοινωνιών. 

25.3 Πλήρης συμφωνία 

Η παρούσα Σύμβαση περιέχει την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων όσον 

αφορά τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και υπερισχύει 

κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με το 

αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.  

25.4 Τροποποίηση 

25.4.1 Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, να μεταβληθεί ή να 

συμπληρωθεί μόνον με έγγραφη συμφωνία, η οποίαυπογράφεται από 

τους Συμβαλλομένους. Ρητώς συμφωνείται ότι καμία τροποποίηση δεν 

θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του 

Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να 

χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του δυνάμει της Σύμβασης και την 

επιβολή στον Δικαιούχο μη ανακτήσιμου κόστους. 

25.4.2 Προς άρση πάσης αμφιβολίας, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε 

διαδικασίας περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση δεν συνιστά 

τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 25.4.1. 

25.5 Παραίτηση 

25.5.1 Κάθε παραίτηση ή συγκατάθεση παρέκκλισης από τις απαιτήσεις 

οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης ισχύει μόνον εάν 

καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Συμβαλλόμενο που 

την παρέχει και μόνον στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τον 

συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παρέχεται.  

25.5.2 Καμία παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε Συμβαλλομένου να 

ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα και καμία καθυστέρηση στην άσκηση 

οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν 

συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.  

25.5.3 Καμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε 

δικαίωμα βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν αποκλείει οποιαδήποτε 

άλλη ή περαιτέρω άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος ή την 

άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.  
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25.6 Αυτοτέλεια διατάξεων 

25.6.1 Κάθε διάταξη που περιέχεται σε κάθε άρθρο, υποάρθρο και 

παράγραφο της παρούσας Σύμβασης είναι εκτελεστή ανεξάρτητα από 

κάθε άλλη διάταξη και το κύρος της δεν επηρεάζεται από την 

ακυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης.  

25.6.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι άκυρη, αλλά 

θα ήταν ισχυρή εάν διαγραφόταν μέρος της διάταξης, η εν λόγω 

διάταξη εφαρμόζεται με την τροποποίηση η οποία ενδέχεται να 

απαιτείται για να καταστεί ισχυρή.  

25.7 Γλώσσα 

25.7.1 Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό εγγράφως, η γλώσσα της 

παρούσας Σύμβασης και όλων των ειδοποιήσεων, των απαιτήσεων, 

των αιτημάτων, των δηλώσεων ή άλλων εγγράφων ή ανακοινώσεων 

που παρέχονται βάσει της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική. 

25.7.2 Εάν η παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα 

μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της αγγλικής, 

υπερισχύει η ελληνική έκδοση. 

25.8 Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη συμβατικών υποχρεώσεων ή 

ευθυνών οι οποίες απορρέουν από ή σε σχέση με αυτήν διέπονται από και 

ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 

25.9 Περαιτέρω διαβεβαίωση 

Κάθε Συμβαλλόμενος συμφωνεί, κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλομένου του, να 

υπογράφει κάθε έγγραφο και να λαμβάνει κάθε περαιτέρω μέτρο το οποίο μπορεί να 

είναι εύλογα αναγκαίο για την εφαρμογή και την πλήρη ενεργοποίηση της παρούσας 

Σύμβασης. 

25.10 Έξοδα 

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα Σύμβαση, κάθε 

Συμβαλλόμενος ευθύνεται για τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο ίδιος 

σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, την εκτέλεση και την τήρηση των υποχρεώσεών του 

που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 

25.11 Δεσμευτική ισχύς της Σύμβασης 

Η παρούσα Σύμβαση παράγει τα αποτελέσματά της προς όφελος των Συμβαλλομένων 

και των αντίστοιχων επιτρεπόμενων καθολικών και ειδικών διαδόχων τους και είναι 

δεσμευτική για τους Συμβαλλομένους και τους αντίστοιχους καθολικούς και ειδικούς 

διαδόχους τους. 
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25.12 Απουσία εταιρικής σχέσης 

Κανένας όρος της παρούσας Σύμβασης δεν συνιστά ούτε θεωρείται ότι δημιουργεί 

εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή σχέση εντολέα-εντολοδόχου μεταξύ οποιωνδήποτε εκ 

των Συμβαλλομένων.  

25.13 Δικαιώματα τρίτων 

Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, κανένας όρος και καμία διάταξη της 

παρούσας Σύμβασης δεν θεωρείται ότι παρέχει, μεταβιβάζει ή δημιουργεί με 

οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα σε οποιοδήποτε 

Πρόσωπο που δεν είναι Συμβαλλόμενος στην παρούσα Σύμβαση. 

25.14 Σωρευτικά ένδικα μέσα 

Τα δικαιώματα, τα ένδικα μέσα, οι εξουσίες και τα προνόμια που προβλέπονται στην 

παρούσα ισχύουν σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα, ένδικα μέσα, 

εξουσίες και προνόμια που προβλέπονται από τον Νόμο. 

25.15 Αντίγραφα 

Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να υπογραφεί σε περισσότερα αντίγραφα, τα οποία 

συνιστούν μαζί μία και την αυτή σύμβαση.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται κατά την ημερομηνία που 

αναγράφεται στην αρχή της σύμβασης. 

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το 

Ελληνικό Δημόσιο 

 

 

_______________ 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

________________ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Για την  

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

 

 

_______________ 

 

 

Για την  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

 

 

_________________ 
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_________________ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
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Παράρτημα 1 
Σύμβαση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΥΣ 


