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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021 (110 Α΄) "Κύρωση 
της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I 
[Παράρτημα 5 του Ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης 
δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού 
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των 
Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες διατάξεις". 
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Προσδιορισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών: (α) της Εταιρείας Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) προς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω 
προμήθειας ακατέργαστου ύδατος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Ν. 2744/1999 και την από 09.12.1999 Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ και (β) του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ για το χρονικό 
διάστημα από 12.10.2013 έως την 31.12.2020. 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4564%2F2018
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2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (133 Α’) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις» του Π.Δ. 63/2005 (98 Α’) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1068/1980 (190 Α’) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 (222 Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρίας Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (280 Α’) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4179/2013 (175 Α΄) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 45 αυτού. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4199/2013 (216 Α΄) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών 
- Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών μεταφορών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 131 
αυτού. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2007 (54 Α’) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

10. Τις διατάξεις του ΠΔ 123/2017 (151 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών», και ειδικότερα το άρθρο 11 αυτού, σύμφωνα με το οποίο, το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών είναι το εποπτεύον Υπουργείο των φορέων Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ υπουργείων». 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α’) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

14. Την από 09.12.1999 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 
του Ν. 2744/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις από 24.10.2019 και 22.04.2020 συμφωνίες 
παραταθείσα έως την 31.12.2020.  

15. Την ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ6/2027 (3188 Β’) «Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων 
υπηρεσιών Ύδρευσης - Αποχέτευσης της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» 

16.  Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 135275/22.5.2017 (1751 Β’) «Έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την 
ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» με την οποία εγκρίθηκαν οι 
γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και τα 
μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών και καθορίστηκαν οι διαδικασίες και μέθοδοι ανάκτησης 
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του κόστους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και το 
κόστος υδατικού πόρου.  

17. Τη με αριθμό Δ6/3019/21.12.2010 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Κοστολόγηση 
Αδιύλιστου Νερού για την Ύδρευση της Αθήνας» που εκπονήθηκε από τη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

18. Τη με αριθμό 30/13.07.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ" (ΕΠΕΥΔΑΠ), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Επικαιροποίηση του 
χρηματοοικονομικού κόστους αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας» που εκπονήθηκε από 
τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με βάση την 
οποία υπολογίστηκε το χρηματοοικονομικό κόστος του ακατέργαστου νερού. 

19. Το έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με αριθμ. πρωτ. 52/01.06.2021, σύμφωνα με το οποίο:  

(α)  Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΑΠ για την διαχείριση, συντήρηση και 
επίβλεψη καλής λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) κυριότητας της 
ΕΠΕΥΔΑΠ για τη χρονική περίοδο από 012.10.2013 έως 31.12.2020 ανέρχονται στο συνολικό ποσό 
των €188.394.838,06, αναλυόμενες στο ποσό των €95.180.141,47  για τη χρονική περίοδο από 
01.10.2013 έως και 31.05.2017 και στο ποσό των €93.214.696,59 για τη χρονική περίοδο από 
01.06.2017 έως και 31.12.2020.  

(β)  Το σύνολο των ποσοτήτων του ακατέργαστου ύδατος το οποίο παρέλαβε η ΕΥΔΑΠ προς 
πώληση κατά τη χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως 31.12.2020 ανέρχεται συνολικά σε 
2.947.510.487 κυβικά μέτρα, αναλυόμενο ως εξής: (i) 1.513.918.348 κυβικά μέτρα για τη χρονική 
περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.05.2017, και (ii) 1.433.592.139 κυβικά μέτρα για τη χρονική 
περίοδο από 01.06.2017 έως και 31.12.2020,  

(γ) Το σύνολο των δαπανών εκτέλεσης έργων από την ΕΥΔΑΠ για το ΕΥΣ (περιοχή Κοκκίνι) σε 
εκτέλεση ειδικής εντολής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τα έτη 2019 και 2020, 
ανέρχονται στο ποσό των €1.121.856,70 άνευ προσαυξήσεων. 

20. Το γεγονός ότι: 

(α)  To Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση για παροχή, έναντι αντιτίμου 
από την 25.10.2004 και μετά,  ακατέργαστου ύδατος στις εισόδους των διυλιστηρίων, προκειμένου 
η ΕΥΔΑΠ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών που έχει 
αναλάβει, με χρήση των έργων υποδομής (παγίων περιουσιακών στοιχείων) τα οποία έχουν 
μεταβιβασθεί στην ΕΠΕΥΔΑΠ.  

(β)  Σύμφωνα με την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 135275/22.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β’), 
και ειδικότερα το άρθ. 9 αυτής, ο προσδιορισμός των τιμολογίων από τους Παρόχους γίνεται κατά 
τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος του 
συγκεκριμένου παρόχου και σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα 
έσοδα πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους, με εξαίρεση 
έτη στα οποία προηγήθηκαν περίοδοι καταστάσεων έκτακτων αναγκών, με τελικό στόχο την 
κάλυψη του συνόλου του κόστους σύμφωνα με την παράγραφο 1.  

(γ)  Το τίμημα του ακατέργαστου νερού αποδίδεται στην ΕΠΕΥΔΑΠ σύμφωνα με το άρθ.6 παρ. 
1 του Ν. 2744/99 και το άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο παρ. 3 του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110 Α΄). 

21. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΑΠ υφίσταται σημαντικό ύψος απωλειών ύδατος στο εσωτερικό 
υδροδοτικό σύστημα της μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το 25% επί του ακατέργαστου ύδατος που παραλαμβάνει και οι οποίες έχουν αρνητική 
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οικονομική επίπτωση στα αποτελέσματά της ενώ, παράλληλα, οδηγούν σε σπατάλη του φυσικού 
πόρου. 

22. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τον προσδιορισμό του οφειλόμενου από την ΕΥΔΑΠ τιμήματος για τις ποσότητες ύδατος 
που της παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 
στο συνολικό ποσό των €346.707.891,90, αναλυόμενο σε:  

(α) ποσό €171.451.252,91 για τη χρονική περίοδο από 01.10.2013 έως 31.05.2017, αναλυόμενο 
περαιτέρω σε ποσά: 

 10.970.623,76 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 31.12.2013, 

 47.146.570,81 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014, 

 47.466.738,30 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015, 

 47.749.561,03 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016, 

 18.117.759,01 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 31.05.2017 

 και 

(β) ποσό €175.256.638,99 για τη χρονική περίοδο από 01.06.2017 έως 31.12.2020, αναλυόμενο 
περαιτέρω σε ποσά: 

 29.736.670,08 για τη χρονική περίοδο 01.06.2017 έως 31.12.2017 

 47.738.502,26 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 

 48.447.475,00 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 

 49.333.991,66 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 

 

2. Τον  προσδιορισμό των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ για το χρονικό 
διάστημα από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο ποσό των €189.516.694,76 προερχόμενο από τις 
εξής αιτίες: 

(α) απαίτηση ποσού €1.121.856,70 λόγω εκτέλεσης από την ΕΥΔΑΠ έργων για το ΕΥΣ με ειδική 
εντολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τα έτη 2019 και 2020, αναλυόμενο 
περαιτέρω σε ποσά: 

 754.133,75 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 

 367.722,95 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 

και 

(β) απαίτηση ποσού €188.394.838,06 το οποίο αντιστοιχεί στις λειτουργικές δαπάνες της 
ΕΥΔΑΠ για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του ΕΥΣ κατά την περίοδο 
από 01.10.2013 και έως 31.12.2020, αναλυόμενο περαιτέρω σε: 

 6.961.921,99 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 31.12.2013 

 25.119.480,51 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 

 26.447.681,28 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015 

 25.668.129,21 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 
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 26.548.138,39 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 

 24.102.881,07 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 

 26.404.337,23 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019 

 27.142.268,38 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 31.12.2020 

 

3. Τον καθορισμό, για τις ανάγκες εξισορρόπησης των απωλειών του εσωτερικού 
υδροδοτικού συστήματος, Συντελεστή Μερικής Ανάκτησης Κόστους ακατέργαστου ύδατος για τις 
προαναφερθείσες περιόδους σε ποσοστό 75% του συνολικού τιμήματος ακατέργαστου ύδατος με 
υποχρέωση άμεσης λήψης των απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με την Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων 135275/22.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β’), με τελικό στόχο την κάλυψη του συνόλου του 
κόστους. 

 

4. Το συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 
ΕΥΔΑΠ και την καταβολή από την ΕΥΔΑΠ του υπολοίπου, μετά το συμψηφισμό, ποσού των 
€157.191.197,14 προς την ΕΠΕΥΔΑΠ εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της παρούσας. Στα 
συμψηφιζόμενα ποσά δεν έχει υπολογιστεί οποιοσδήποτε τυχόν φόρος βαρύνει τις επιμέρους 
συμψηφιζόμενες απαιτήσεις. 

 
5. Το καταβλητέο ποσό της ανωτέρω παραγράφου 4  θα εισπραχθεί και θα διατεθεί από την 
ΕΠΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα για νέα έργα καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών 
του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος στον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας η οποία απαιτείται για 
την υδροδότηση της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, κατ΄ επιταγή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
(Οδηγία 60/2000 ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 3199/2003). Το 
καταβλητέο κατά τα ανωτέρω ποσό θα εξοφληθεί με μόνο δικαιολογητικό στοιχείο πληρωμής την 
παρούσα απόφαση και υπό την προϋπόθεση παραίτησης της ΕΥΔΑΠ από κάθε ένδικο μέσο και 
κάθε άλλη αξίωση κατά του Δημοσίου και της ΕΠΕΥΔΑΠ. 

 
6. Η ΕΥΔΑΠ δύναται να ανακτήσει το καταβλητέο ποσό της ανωτέρω παραγράφου 4 εντός της 
περιόδου ισχύος της συμβάσεως του εδαφίου 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 
4812/2021 (110 Α΄) ως λειτουργικό κόστος που αποτελεί τμήμα του χρηματοοικονομικού της 
κόστους σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 4 και 9 της ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και Οικονομικών 135275/22.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β’).  
 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Αθήνα, ………………… 2021 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ            

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


