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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοπρομήθειας

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα

Κεφ.350.

διαβιβάζεται μαζί με τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες

25 του 1972

Περιοχές) Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

31 του 1982
172 του 1988
9(Ι) του 1994
18(Ι) του 1996
24(Ι) του 2007
63(Ι) του 2007.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την ένθεση σ΄ αυτό,

Τροποποίηση

2.

του άρθρου 2

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του

του βασικού
νόμου.

ορισμού του:
«“Διευθυντής” σημαίνει τον εκάστοτε Διευθυντή Συμβουλίου και περιλαμβάνει
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή με
απόφαση

του

Συμβουλίου,

εκτελεί

τα

καθήκοντα

Διευθυντή

του

Συμβουλίου·».
Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

Τροποποίηση

3.

του άρθρου 9

αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):

του βασικού
νόμου.

«(7) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων, ο εκάστοτε Διευθυντής, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από το
Διευθυντή του Συμβουλίου να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου θέματος.».
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

Τροποποίηση

4.

του βασικού

άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 9Α:

νόμου με την
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προσθήκη σ’
αυτόν νέου
άρθρου 9Α.

«Σύσταση

9Α.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να συστήνει συμβουλευτικές

συμβουλευ-

επιτροπές, είτε ειδικές είτε γενικές, για οποιοδήποτε σκοπό, ο

τικών

οποίος κατά τη γνώμη του Συμβουλίου θα ετύγχανε καλύτερης

επιτροπών.

έρευνας, μελέτης ή αξιολόγησης από μια επιτροπή.
(2)

Ως μέλη οποιασδήποτε επιτροπής που συστήνεται

σύμφωνα με το εδάφιο (1) διορίζονται μέλη του Συμβουλίου ή
και πρόσωπα με τεχνικές γνώσεις, προσόντα και πείρα σχετικά
με το εξεταζόμενο θέμα.
(3)

Το Συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη σύνθεση

οποιασδήποτε επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει
νέα μέλη και να πληροί χηρεύουσες θέσεις σε αυτήν.
(4)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οιουδήποτε νόμου, η

νομιμότητα της συγκρότησης οποιασδήποτε επιτροπής και η
εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας δεν επηρεάζονται
λόγω θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης, απουσίας ή άλλου
κωλύματος μέλους της, σε οποιοδήποτε στάδιο της ενώπιόν της
διαδικασίας.
(5)
έχουν

Οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε επιτροπής
συμβουλευτικό

χαρακτήρα

και

υποβάλλονται

στο

Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
(6)

Απαρτία σε κάθε επιτροπή αποτελεί το ήμισυ του

αριθμού των μελών της πλέον ενός.
(7)

Κάθε επιτροπής προεδρεύει πρόσωπο οριζόμενο από

το Συμβούλιο.
(8)

Το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία των

συνεδριάσεων των επιτροπών με εσωτερικούς κανονισμούς.
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(9) Θέματα, που εγείρονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
συνεδρίας οποιασδήποτε επιτροπής που προνοείται από το
παρόν άρθρο, αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία των μελών
της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος κάθε επιτροπής
έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την

5.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

άρθρο 13Α αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 13Β και 13Γ:

προσθήκη σ’
αυτόν νέων
άρθρων
13Β και 13Γ.
«Εξουσία

13Β. Το Συμβούλιο δύναται να συστήνει όργανα ή επιτροπές

Συμβουλίου

και να εκχωρεί σε αυτά εξουσίες που άπτονται διαδικασιών

για τη
σύσταση

σύναψης συμβάσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία,

οργάνων ή

εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), είναι

επιτροπών

κατώτερη των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο

χειρισμού

15, όπως τα όρια αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα

διαγωνισμών

οριζόμενα στο άρθρο 77 του περί του Συντονισμού των

που οδηγούν
στη σύναψη
συμβάσεων.

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των

11(Ι) του 2006

Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για

39(Ι) του 2011

Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

175(Ι) του 2011.

αντικαθίσταται, με την έκδοση σχετικών Κανονισμών.

Εκχώρηση

13Γ. Το Συμβούλιο δύναται όπως, με έγγραφη εξουσιοδότησή

εξουσιών στο

του και κάτω από όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις που το

Διευθυντή.

ίδιο θέτει, να εκχωρεί την ενάσκηση οποιασδήποτε, δυνάμει
του παρόντος Νόμου, εκτελεστικής φύσεως εξουσίας του, στο
Διευθυντή, για να την ασκεί εκ μέρους του Συμβουλίου, από
την ημερομηνία και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται
στην εν λόγω εξουσιοδότηση:
Νοείται ότι η εκχώρηση της ενάσκησης εξουσίας, ως
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ανωτέρω, δεν επιτρέπεται σε περίπτωση, κατά την οποία η
ενάσκηση τέτοιας εξουσίας δυνατό να φέρει το Διευθυντή
αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του
Συμβουλίου:
Νοείται περαιτέρω ότι η εκχώρηση της ενάσκησης
οποιασδήποτε εξουσίας ως ανωτέρω, δεν αποκλείει το
Συμβούλιο από του να ενασκεί το ίδιο, οποτεδήποτε, την εν
λόγω εξουσία.».

Τροποποίηση

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως

του άρθρου 14

μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (5), (6) και (7):

του βασικού
νόμου.

«(5) Στο Συμβούλιο δύναται να μεταφέρεται υπάλληλος ή
εργάτης, ο οποίος, αμέσως πριν από την ημερομηνία
ανακήρυξης οποιασδήποτε περιοχής σε περιοχή προμήθειας
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, υπηρετούσε σε δήμο,
κοινοτικό συμβούλιο, χωρίο ή σύμπλεγμα δήμων, κοινοτικών
συμβουλίων ή χωρίων ή άλλη αρχή τοπικής διοίκησης, από
την ημερομηνία της δημοσίευσης του Διατάγματος του
Υπουργικού Συμβουλίου, του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1)
του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου και τοποθετείται σε
ξεχωριστή

δομή

και

σε

μεμονωμένη

θέση,

η

οποία

σημειώνεται με διπλό σταυρό στον Προϋπολογισμού του
Συμβουλίου και με την κένωσή της, για οποιοδήποτε λόγο,
καταργείται, και της οποίας οι λειτουργίες, εφόσον τούτο είναι
πρακτικώς δυνατό, είναι ανάλογες με τις λειτουργίες της θέσης
που κατέχει στο δήμο, στο κοινοτικό συμβούλιο, στο χωρίο ή
στο σύμπλεγμα δήμων ή κοινοτικών συμβουλίων ή χωρίων ή
στην αρχή τοπικής διοίκησης:
Νοείται ότι ο υπάλληλος ή ο εργάτης αυτός δύναται,
πριν από τη μεταφορά του στο Συμβούλιο και εντός ενός
μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας
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της νέας θέσεώς του, να δηλώσει με έγγραφη γνωστοποίηση
προς το Συμβούλιο, ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στην
υπηρεσία του Συμβουλίου, οπόταν θεωρείται ότι η υπηρεσία
του έχει τερματιστεί και, σε τέτοια περίπτωση, δικαιούται τα
ίδια ωφελήματα αποχώρησης, τα οποία θα εδικαιούτο αν
αποχωρούσε από την υπηρεσία του δήμου, κοινοτικού
συμβουλίου, χωρίου ή συμπλέγματος δήμων, κοινοτικών
συμβουλίων ή χωρίων ή άλλης αρχής τοπικής διοίκησης, με
βάση τις εφαρμοζόμενες σε αυτά διατάξεις.
(6) Η υπηρεσία στο Συμβούλιο του υπαλλήλου ή εργάτη, που
αναφέρεται στο εδάφιο (5), θεωρείται ως άνευ διακοπής
συνέχιση της υπηρεσίας του στην προηγούμενη υπηρεσία και
η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του στο Συμβούλιο
δεν μπορεί να μεταβληθούν δυσμενώς γι’ αυτόν ενώ
συνεχίζεται η υπηρεσία του στο Συμβούλιο:
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου,
«όροι υπηρεσίας» περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την
άδεια, παύση ή αποχώρηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ωφελήματα αφυπηρέτησης λόγω ορίου ηλικίας ή άλλως,
χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα:
Νοείται περαιτέρω ότι για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή
άλλα ωφελήματα αφυπηρέτησης, μέχρι την ημέρα της
μεταφοράς του υπαλλήλου ή εργάτη στην υπηρεσία του
Συμβουλίου, παραμένει υπεύθυνος ο δήμος ή το κοινοτικό
συμβούλιο ή το χωρίο ή το σύμπλεγμα δήμων, κοινοτικών
συμβουλίων ή χωρίων ή άλλη αρχή τοπικής διοίκησης, στην
οποία

υπηρετούσε

ο υπάλληλος ή ο εργάτης μέχρι την

ημέρα της αποχώρησής του από την υπηρεσία αυτή.
(7) Κάθε υπάλληλος ή εργάτης που μεταφέρεται στην
υπηρεσία του Συμβουλίου, δυνάμει του εδαφίου (5), κατά τη
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διάρκεια της υπηρεσίας του στο Συμβούλιο, απολαμβάνει
όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου και των κανονισμών που διέπουν
το οικείο Συμβούλιο.».

Τροποποίηση

7. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ΄ αυτό,

του άρθρου 30

αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου

του βασικού
νόμου.

(3):
«(3) Το Συμβούλιο μεριμνά, ώστε κάθε έτος να καταρτίζεται
προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων και προϋπολογισμός
κεφαλαιουχικών δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
(α) Οι προϋπολογισμοί ετοιμάζονται και υποβάλλονται στο
Συμβούλιο για έγκριση μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου του έτους
πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο
αναφέρονται και το οποίο αρχίζει την 1η ημέρα του
Ιανουαρίου κάθε έτους.
(β) Εάν οι ετήσιοι προϋπολογισμοί δεν έχουν εγκριθεί από το
Συμβούλιο μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους στο
οποίο αναφέρονται, ο Πρόεδρος δύναται να προβαίνει
στη διενέργεια οποιασδήποτε απαιτούμενης δαπάνης για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα κάθε φορά
και, εν πάση περιπτώσει, τους δύο (2) μήνες συνολικά,
εφόσον θεωρήσει τούτο αναγκαίο για τη συνέχιση των
προβλεπόμενων στους προϋπολογισμούς υπηρεσιών,
μέχρι την εκπνοή της αναφερθείσας περιόδου:
Νοείται ότι η διενεργηθείσα δαπάνη για οποιαδήποτε
υπηρεσία δεν θα υπερβαίνει το ανάλογο για την περίοδο
εκείνη ποσό, το οποίο εγκρίθηκε για την εν λόγω
υπηρεσία

στον

προϋπολογισμό του

προηγούμενου
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οικονομικού έτους.
(γ) Το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη
που

διενεργείται

καθ’

υπέρβαση

του

εγκριθέντος

κονδυλίου για εγκριθέντα σκοπό προβλεπόμενο στον
προϋπολογισμό, εάν τούτο είναι αναγκαίο για τη
συνέχιση παροχής εγκεκριμένων υπηρεσιών ή για την
εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου.

(δ) Αντίγραφα

των

εγκριθέντων

προϋπολογισμών

αποστέλλονται στον ελεγκτή ή στους ελεγκτές που
διορίζονται ετησίως από το Συμβούλιο.».

Tροποποίηση

8. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του άρθρου 40

εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

του βασικού
νόμου.

«(3) Όποιος παραβαίνει οποιοδήποτε από τους Κανονισμούς
που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχος
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ
(€500,00).».

Αρ. Φακ. 23.01.051.158-2010
23.01.052.138-2011
24 Ιανουαρίου 2012
ΤΚ/ΚΜ

