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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τροποποίηση Κανονισμού 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 3η του μηνός Απριλίου 

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.30 
πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 3085/30-03-2020 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/9-8-2019), και το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19».  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι  

δέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία. Ήτοι, από τα επτά (7) μέλη 

της Ε.Π.Ζ. είναι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
    

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΑΝΕΝΑΣ 

 

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  την αριθμ.πρωτ. 2843/19-03-2020 

εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία  έχει ως κάτωθι: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3/03-04-2020  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 6/2020 
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«… 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  

 
 
 
Ο Κανονισμός Ύδρευσης-Αποχέτευσης εγκρίθηκε με την 355/2015 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΔΚΩ95-828) και τροποποιήθηκε με την 116/2018 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 
(ΑΔΑ: Ψ76ΤΩ95-ΡΝΣ). Στο διάστημα της εφαρμογής του, διαπιστώθηκε η ανάγκη για τροποποίηση 
ώστε: α) να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υπερβολικών χρεώσεων από διαρροές που ήταν αδύνατον 
να εντοπιστούν από τον καταναλωτή, β) να ειδικευτεί ο τρόπος σύνδεσης μεγάλων καταναλωτών, γ) να 
διασαφηνιστεί ο τρόπος λήψης απόφασης σε περιπτώσεις περιοδικών διακοπών ύδρευσης, δ) να 
γίνουν μικροτροποποιήσεις και συντακτικές διορθώσεις. 
 

Με βάση τα παραπάνω, στον Κανονισμό Ύδρευσης προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις 
και προσθήκες: 

 
 Στην παράγραφο Α-3.3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«3.3.4 Ειδικά για τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης ή άλλους υδρολήπτες που καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες νερού σε σχέση με την οικιακή κατανάλωση· για τη σύνδεσή 
τους με το δίκτυο, εκτός των όσων προαναφέρονται, απαιτείται: 

 α) η υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων κατανάλωσης νερού, η χρονική 
κατανομή της κατανάλωσης, και όποιου άλλου στοιχείου ή μελέτης ζητηθεί από 
την υπηρεσία 

 β) εισήγηση από την Δ/νση Περιβάλλοντος προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
 γ) Λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τους ειδικούς όρους 

της παροχής, τον χρόνο ισχύος της παροχής, τον τρόπο ανανέωσης της ισχύος 
της άδειας για την παροχή, τον τρόπο διακοπής της παροχής και όποιο άλλο 
στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 

 
 Ο Δήμος Δοξάτου, δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον υδρολήπτη για 

οποιοδήποτε λόγο μείωσης ή διακοπής της παροχής νερού, ενώ ισχύουν οι 
προβλεπόμενες γενικές διατάξεις σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης. 

 Η Δ/νσης Περιβάλλοντος μπορεί να εισηγείται και λήψη απόφασης για τις ήδη 
υπάρχουσες συνδέσεις» 

  
Η παράγραφος Α-3.3.4 επαναριθμείται σε Α-3.3.5 
 
Στην παράγραφο Α-3.4 διορθώνεται η αρίθμηση από 3.3.1 σε 3.4.1 

 
 Η παράγραφος Α-5.1.2.α αντικαθίσταται ως εξής: 

 «α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής από λύματα. Η μεταφορά γίνεται από 
το Δήμο Δοξάτου με αίτηση του υδρευόμενου ή αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί από το δήμο. Ο Δήμος Δοξάτου επαναφέρει την παροχή στην 
προηγούμενη θέση της μόλις εκλείψει ο κίνδυνος μόλυνσης. Αν αίτιος της 
μόλυνσης είναι ο υδρευόμενος δεν γίνεται μεταφορά, αλλά διακοπή της ύδρευσής 
του, μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας»  

 
Στην παράγραφο Α-6.1 
 η φράση «μετά» αντικαθίσταται με τη φράση «πριν» 

 
 Η παράγραφος Α-8.3.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8.1.3 Σε κάθε υδρομετρητή προσαρμόζεται ειδική ασφάλεια (ή ανάλογος μηχανισμός). 
Η αφαίρεσή και η επανατοποθέτηση της γίνεται μόνο από υπάλληλο του Δήμου. 

 Κάθε επιδιόρθωση ή έλεγχος του υδρομετρητή από υπάλληλο του Δήμου 
συνεπάγεται την αφαίρεση της σφραγίδας. Ο υπάλληλος του δήμου που 
τοποθέτησε τη σφραγίδα υποχρεούται πριν την αναχώρηση του να ενημερώσει 
τον ιδιοκτήτη και να υποδείξει τη σφραγίδα στον υδρομετρητή, ενώ ο ιδιοκτήτης 
είναι υποχρεωμένος να βεβαιωθεί ότι ετέθη η σφραγίδα εκ νέου στον 
υδρομετρητή. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί η σφραγίδα, ο ιδιοκτήτης 
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είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια διεύθυνση 
του δήμου.» 

 
 Στην παράγραφο Α-12.3.3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από εκτέλεση έργων του δήμου ή συνεργεία 
του δήμου, τη ζημιά αποκαθιστά ο δήμος και η δαπάνη βαρύνει το δήμο.» 

 
 Η παράγραφος Α-13.3.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.3.1 Σε περίπτωση έλλειψης νερού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιβάλουν οι 
συνθήκες ο Δήμος Δοξάτου έχει το δικαίωμα να προβεί σε περιοδικές διακοπές 
της υδροδότησης είτε σε όλο το Δήμο είτε σε ορισμένους οικισμούς. 

 Η περιοδική διακοπή της υδροδότησης γίνεται με απόφαση Δημάρχου, μετά από 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων.» 

 
 Η παράγραφος Α-13.3.2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.3.2 Ο Δήμαρχος Δοξάτου με απόφαση του, μετά από εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίσει ανώτατα όρια κατανάλωσης ανάλογα με τη 
χρήση, την επάρκεια του νερού, την κατάσταση των δικτύων και τις σχετικές 
υδραυλικές μελέτες και προδιαγραφές. 

 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο 
υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με 
οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.» 

 
 Στο άρθρο Β-3.1.2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην 
καταγεγραμμένη ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 50 % σε σχέση με την 
κατανάλωση του προηγουμένου έτους, ο δήμος ενημερώνει  τον δημότη.» 

 
 Η παράγραφος 3.4 «Ενστάσεις» του άρθρο Β-3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.4.1 Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του μπορεί να υποβάλλει 
ένσταση η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο κατά το νόμο  όργανο του Δήμου 
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

3.4.2 Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση που η κατανάλωση αποκλίνει 
σημαντικά από τις καταναλώσεις προηγουμένων ετών και οφείλεται σε αφανή 
διαρροή στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, η οποία ήταν αντικειμενικά 
αδύνατον να γίνει αντιληπτή από τον υδρολήπτη . Η διαπίστωση της 
αντικειμενικής αδυναμίας του υδρολήπτη για τον εντοπισμό της διαρροής γίνεται 
από επιτροπή οριζόμενη από το Δήμαρχο, η οποία θα αποτελείται από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και δύο υπαλλήλους του δήμου με ειδικότητα 
υδραυλικού ή τεχνίτη. Για κάθε παροχή ακινήτου, η μείωση της κατανάλωσης 
είναι δυνατή δύο (2) μόνο φορές και για δύο (2) μόνο διαφορετικές περιόδους 
κατανάλωσης. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο κατά το νόμο  όργανο του 
Δήμου μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Η διάταξη αυτή δεν 
έχει εφαρμογή σε παροχές που υδροδροτούν ακίνητα χωρίς κτίσμα, αγροτικές 
αποθήκες ή στο ακίνητο υπάρχει γεωργική εκμετάλλευση» 

 
Προσθήκη Κεφαλαίου ως εξής: 
«Κεφάλαιο Δ 
Άρθρο Δ-1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Το άρθρο Β-3.4.1. του κανονισμού όπως τροποποιείται με την ……/2020 απόφαση 
εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ενστάσεις» 

 
Σε όσα σημεία του αναφέρεται «Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου», 
αντικαθίστανται με τη «Τμήμα Συντηρήσεων» 
 
Σε όσα σημεία του κανονισμού αναφέρεται «Τεχνική Υπηρεσία», αντικαθίστανται με τη 
φράση «Δ/νση Περιβάλλοντος».  
  
Γίνονται συντακτικές διορθώσεις 
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Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/06, αρμόδιο για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων 
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την παρ. Β.v του άρθρο 73 του Ν.3852/10 η ΕΠΖ εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.…». 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 

αποφασίσει σχετικά. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

4. Το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-

2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19». 

5. Το αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

6. Την ανωτέρω εισήγηση.   

7. Την 355/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με 

την 116/2018 απόφαση,   

μετά από συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης - Αποχέτευσης, σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως κάτωθι:  

Στην παράγραφο Α-3.3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«3.3.4 Ειδικά για τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης ή άλλους υδρολήπτες που 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού σε σχέση με την οικιακή 

κατανάλωση· για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, εκτός των όσων 

προαναφέρονται, απαιτείται: 

 α) η υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων κατανάλωσης νερού, η 

χρονική κατανομή της κατανάλωσης, και όποιου άλλου στοιχείου ή 

μελέτης ζητηθεί από την υπηρεσία 

 β) εισήγηση από την Δ/νση Περιβάλλοντος προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

 γ) Λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τους 

ειδικούς όρους της παροχής, τον χρόνο ισχύος της παροχής, τον 

τρόπο ανανέωσης της ισχύος της άδειας για την παροχή, τον τρόπο 

διακοπής της παροχής και όποιο άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 

 

 Ο Δήμος Δοξάτου, δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον υδρολήπτη 

για οποιοδήποτε λόγο μείωσης ή διακοπής της παροχής νερού, ενώ 

ισχύουν οι προβλεπόμενες γενικές διατάξεις σε περίπτωση διακοπής 

της υδροδότησης. 
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 Η Δ/νσης Περιβάλλοντος μπορεί να εισηγείται και λήψη απόφασης 

για τις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις» 

  

Η παράγραφος Α-3.3.4 επαναριθμείται σε Α-3.3.5 

Στην παράγραφο Α-3.4 διορθώνεται η αρίθμηση από 3.3.1 σε 3.4.1 

 Η παράγραφος Α-5.1.2.α αντικαθίσταται ως εξής: 

 «α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής από λύματα. Η μεταφορά 

γίνεται από το Δήμο Δοξάτου με αίτηση του υδρευόμενου ή 

αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το δήμο. Ο Δήμος 

Δοξάτου επαναφέρει την παροχή στην προηγούμενη θέση της μόλις 

εκλείψει ο κίνδυνος μόλυνσης. Αν αίτιος της μόλυνσης είναι ο 

υδρευόμενος δεν γίνεται μεταφορά, αλλά διακοπή της ύδρευσής 

του, μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας»  

 

Στην παράγραφο Α-6.1 

 η φράση «μετά» αντικαθίσταται με τη φράση «πριν» 

 

 Η παράγραφος Α-8.3.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8.1.3 Σε κάθε υδρομετρητή προσαρμόζεται ειδική ασφάλεια (ή ανάλογος 

μηχανισμός). Η αφαίρεσή και η επανατοποθέτηση της γίνεται μόνο 

από υπάλληλο του Δήμου. 

 Κάθε επιδιόρθωση ή έλεγχος του υδρομετρητή από υπάλληλο του 

Δήμου συνεπάγεται την αφαίρεση της σφραγίδας. Ο υπάλληλος του 

δήμου που τοποθέτησε τη σφραγίδα υποχρεούται πριν την 

αναχώρηση του να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και να υποδείξει τη 

σφραγίδα στον υδρομετρητή, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος 

να βεβαιωθεί ότι ετέθη η σφραγίδα εκ νέου στον υδρομετρητή. Σε 

περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί η σφραγίδα, ο ιδιοκτήτης είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια 

διεύθυνση του δήμου.» 

 

 Στην παράγραφο Α-12.3.3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από εκτέλεση έργων του 

δήμου ή συνεργεία του δήμου, τη ζημιά αποκαθιστά ο δήμος και η 

δαπάνη βαρύνει το δήμο.» 

 

 Η παράγραφος Α-13.3.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.3.1 Σε περίπτωση έλλειψης νερού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

επιβάλουν οι συνθήκες ο Δήμος Δοξάτου έχει το δικαίωμα να 

προβεί σε περιοδικές διακοπές της υδροδότησης είτε σε όλο το 

Δήμο είτε σε ορισμένους οικισμούς. 

 Η περιοδική διακοπή της υδροδότησης γίνεται με απόφαση 

Δημάρχου, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, και 

έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων.» 

 

 Η παράγραφος Α-13.3.2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.3.2 Ο Δήμαρχος Δοξάτου με απόφαση του, μετά από εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίσει ανώτατα όρια 

κατανάλωσης ανάλογα με τη χρήση, την επάρκεια του νερού, την 

κατάσταση των δικτύων και τις σχετικές υδραυλικές μελέτες και 

προδιαγραφές. 

 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, 

πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση 

νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.» 
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 Στο άρθρο Β-3.1.2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην 

καταγεγραμμένη ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 50 % σε 

σχέση με την κατανάλωση του προηγουμένου έτους, ο δήμος 

ενημερώνει  τον δημότη.» 

 

 Η παράγραφος 3.4 «Ενστάσεις» του άρθρο Β-3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.4.1 Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του μπορεί να 

υποβάλλει ένσταση η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο κατά το 

νόμο  όργανο του Δήμου μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 

3.4.2 Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση που η 

κατανάλωση αποκλίνει σημαντικά από τις καταναλώσεις 

προηγουμένων ετών και οφείλεται σε αφανή διαρροή στις 

εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, η οποία ήταν αντικειμενικά 

αδύνατον να γίνει αντιληπτή από τον υδρολήπτη . Η διαπίστωση της 

αντικειμενικής αδυναμίας του υδρολήπτη για τον εντοπισμό της 

διαρροής γίνεται από επιτροπή οριζόμενη από το Δήμαρχο, η οποία 

θα αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και δύο 

υπαλλήλους του δήμου με ειδικότητα υδραυλικού ή τεχνίτη. Για 

κάθε παροχή ακινήτου, η μείωση της κατανάλωσης είναι δυνατή 

δύο (2) μόνο φορές και για δύο (2) μόνο διαφορετικές περιόδους 

κατανάλωσης. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο κατά το νόμο  

όργανο του Δήμου μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε παροχές που 

υδροδοτούν ακίνητα χωρίς κτίσμα, αγροτικές αποθήκες ή στο 

ακίνητο υπάρχει γεωργική εκμετάλλευση» 

 

Προσθήκη Κεφαλαίου ως εξής: 

«Κεφάλαιο Δ 

Άρθρο Δ-1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Το άρθρο Β-3.4.1. του κανονισμού όπως τροποποιείται με την ……/2020 

απόφαση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ενστάσεις» 

 

Σε όσα σημεία του αναφέρεται «Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Πρασίνου», αντικαθίστανται με τη «Τμήμα Συντηρήσεων» 

 

Σε όσα σημεία του κανονισμού αναφέρεται «Τεχνική Υπηρεσία», 

αντικαθίστανται με τη φράση «Δ/νση Περιβάλλοντος».  

 

Επίσης εισηγείται την έγκριση συντακτικών διορθώσεων όπου αυτό απαιτείται.  

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/03-04-2020. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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