
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 107 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  06/15-03-2011
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48/2011 Α.Δ.Σ.
με  θέμα:  «Έγκριση  προσωρινής
κανονιστικής απόφασης για τη  λειτουργία
της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου
Ζίτσας»

   Στην  Τοπική  Κοινότητα  Μεταμόρφωσης  της  Δημοτικής  Ενότητας  Εκάλης  του
Δήμου Ζίτσας και  στην ισόγεια αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος  (αίθουσα
Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 15 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της
εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  19.00΄  συνήλθε  (σε  εκτέλεση  της  υπ’  αριθ.  14/2011
Απόφασης Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας,
ύστερα από την αριθμ. 4041/04-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δ.Σ.,  η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και
στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή
γνωστοποιήθηκε  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους,  στον
Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους  Προέδρους  ή
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις
Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.
   Η  πρόσκληση  επίσης  κοινοποιήθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  στους  λοιπούς
Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους
Προέδρους  των  Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων
Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών. 
    Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι
έξι (26), δηλαδή: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ. 
1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος
3. Χανδόλιας Απόστολος
4. Μπαλτά Σταυρούλα
5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
6. Μάντζιος Σπυρίδωνας
7. Μαρκούλας Αθανάσιος
8. Κολιούσης Ευάγγελος
9. Γαρδίκος Βασίλειος
10.Πάϊκας Σπυρίδων
11.Ράρρας Φώτιος
12.Γκαραλέας Δημήτριος
13.Στουγιάννος Νικόλαος

14.Παπαγγέλης Σπυρίδων
15.Παπαδημητρίου Γεώργιος
16.Βλέτσας Αθανάσιος
17.Μπούτσικος Νικόλαος
18.Δήμος Δημήτριος
19.Κολιός Παναγιώτης
20.Σταλίκας Γεώργιος
21.Κούργιας Φώτιος 
22.Βούζας Χρυσόστομος
23.Καραμπίνας Κωνσταντίνος
24.Παππάς Μάνθος
25.Τζίμας Δημήτριος
26.Αγόρος Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ. 
1.Αλεξούδη –Γκαβρέση Παρασκευή

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπαλτά Σταυρούλα αποχώρησε από την συνεδρίαση
ύστερα από την ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών

Κοινοτήτων του Δήμου
 Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθος συνδημοτών.
 Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Νέων του πρώην Δήμου Εκάλης κ. Βασίλειος Τάτσης.  
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 Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και πρότεινε την συζήτηση του παρακάτω θέματος, εκτός ημερήσιας
διάταξης,  με  την  διαδικασία  του  κατεπείγοντος,  κάτι  το  οποίο  και  έγινε  αφού το
Δημοτικό Συμβούλιο το έκανε ομόφωνα δεκτό: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως
εκπροσώπου του Δήμου Ζίτσας προκειμένου να παραλάβει το υπ’ αριθ. 0117/29-
12-2010 πρωτότυπο γραμμάτιο  συστάσεως παρακαταθήκης ποσού 370,80 ευρώ
από την συμβολαιογράφο Ιωαννίνων κ. Βασιλική συζ. Ιωάννη Δημητρούλα το γένος
Χρ. Παππά.
  Επί του 3  ου   θέματος 
  Ο Πρόεδρος στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο
ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, είπε τα εξής: 
  Όπως γνωρίζεται  η  συγκεκριμένη  κανονιστική  απόφαση για  τη  λειτουργία  της
υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου  Ζίτσας  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  48/2011
Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Προέκυψε όμως ανάγκη τροποποίησής
της και για το λόγο αυτό η επιτροπή ποιότητας ζωής συνεδρίασε και εισηγήθηκε
ομόφωνα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο τις σχετικές τροποποιήσεις. Με βάση λοιπόν
την υπ’  αριθ.  11/2011 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής εισηγούμε  στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  την  τροποποίηση  της  υπ’  αριθ.  48/2011  Απόφασης  του
Δημοτικού μας Συμβουλίου ανά κεφάλαια, ως εξής:                       
 
 Κεφαλ.  Α2.2   Βασικές έννοιες  

Δαπάνη σύνδεσης  με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου),  ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από του Δήμου υπηρεσίας.

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί  υδρομετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς  να  τηρηθεί  η  νόμιμη  διαδικασία,  αποτελεί  απόδειξη  κλοπής  νερού και
τιμωρείται  με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται  με απόφαση του Δ.Σ.  του
Δήμου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 Τροποποίηση

Δαπάνη σύνδεσης  με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου),  ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από του Δήμου υπηρεσίας.

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί  υδρομετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς  να  τηρηθεί  η  νόμιμη  διαδικασία,  αποτελεί  απόδειξη  κλοπής  νερού και
τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου  στο  δεκαπλάσιο  του  δικαιώματος  σύνδεσης.  Σε  περίπτωση
επανάληψης της παραβίασης επιβάλλεται το εικοσαπλάσιο του δικαιώματος.
Ο Δήμος διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για την υπεράσπιση
των συμφερόντων του.

Γ.1. Διαδικασία - Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

  Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από το δίκτυο του Δήμου, υποβάλλει αίτηση προς την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεόντως συμπληρωμένη με πλήρη τα στοιχεία του,
(έντυπο  παρέχεται  από  τον  Δήμο).  Επίσης  υπογράφει  έντυπη  δήλωση  που
παρέχεται  από την  αρμόδια  υπηρεσία,  με  την  οποία  ο  υδρολήπτης  δηλώνει  ότι
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  του  παρόντος  κανονισμού  και  κάθε
μελλοντική του τροποποίηση, καθώς και κάθε άλλο όρο που ήθελε θέσει στο μέλλον
ο Δήμος. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
παροχής.
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  Η αίτηση ελέγχεται κατ' αρχάς από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την πληρότητα
των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον παρόντα  κανονισμό  και  εφόσον συντρέχει
περίπτωση συζητείται  στην πρώτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  για οριστική έγκριση.  Ο
υδρολήπτης μετά την αρχική έγκριση πρέπει να προσκομίσει το διπλότυπο της Β΄
ΔΟΥ Ιωαννίνων,  από το οποίο θα προκύπτει  ότι  κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής
σύνδεσης  (παράβολο),  το  οποίο  έχει  καθοριστεί  για το έτος  1999 με  την  αριθμ.
49/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα μπορεί να τροποποιείται με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους ύδρευσης. Ο
υδρολήπτης δεν μπορεί να αρχίσει καμία εργασία σύνδεσής του με το δίκτυο, αν δεν
αποδεικνύει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής σύνδεσης.

  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με
απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο
του δικαιώματος σύνδεσης και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και
αστικής  αποκατάστασης  της  ζημίας  που  προκάλεσε  στο  Δήμο,  ενώ  διακόπτεται
οριστικά η σύνδεση με τον παραβάτη καταναλωτή.

 Τροποποίηση

Γ.1. Διαδικασία - Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

  Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από το δίκτυο του Δήμου, υποβάλλει αίτηση προς την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεόντως συμπληρωμένη με πλήρη τα στοιχεία του,
(έντυπο  παρέχεται  από  τον  Δήμο).  Επίσης  υπογράφει  έντυπη  δήλωση  που
παρέχεται  από την  αρμόδια  υπηρεσία,  με  την  οποία  ο  υδρολήπτης  δηλώνει  ότι
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  του  παρόντος  κανονισμού  και  κάθε
μελλοντική του τροποποίηση, καθώς και κάθε άλλο όρο που ήθελε θέσει στο μέλλον
ο Δήμος. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
παροχής.

  Η αίτηση ελέγχεται κατ' αρχάς από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την πληρότητα
των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον παρόντα  κανονισμό  και  εφόσον συντρέχει
περίπτωση συζητείται  στην πρώτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  για οριστική έγκριση.  Ο
υδρολήπτης μετά την αρχική έγκριση πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη του
Δήμου Ζίτσας από την οποία προκύπτει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής
σύνδεσης  (παράβολο),  το  οποίο  έχει  καθοριστεί  για  το  έτος  2011   με  την
αριθμ.  48/2011  απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου και  θα  μπορεί  να
τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους
ύδρευσης. Ο υδρολήπτης δεν μπορεί να αρχίσει καμία εργασία σύνδεσής του με το
δίκτυο, αν δεν αποδεικνύει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής σύνδεσης.

  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με
απόφαση  του  Δημ.  Συμβουλίου σε  βάρος  του  παραβάτη  πρόστιμο  ίσο  με  το
δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης και διακόπτεται η σύνδεση του με το
δίκτυο  άμεσα.  Το  κόστος  διακοπής  και  επανασύνδεσης  επιβαρύνει  τον
καταναλωτή.

Ε.2.  Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

  Η  σύνδεση  παροχής,  που  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ακόμη  υδρομετρητής,  ή  έχει
αφαιρεθεί  για οποιοδήποτε λόγο,  με  ενωτικό  σωλήνα,  από τον υδρολήπτη,  ή με
υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού η οποία
τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμο.

  Επίσης κλοπή νερού αποτελεί  και  η σύνδεση με τις  εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης  ενός  ακινήτου,  ή  η  λήψη  γενικά  νερού,  από  παροχές  ή  κρουνούς
πυρόσβεσης, ποτίσματος κοινοτικών ή δημοσίων κήπων, και πρασίνου, για χρήση
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διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα
με τον Ποινικό Νόμο.

  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ο Δήμος διακόπτει  ή αφαιρεί  την παροχή χωρίς  άλλη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προ-κληθεί. Επί
πλέον επιβάλει υποχρεωτικά ικανό πρόστιμο και πέραν αυτού τον χρεώνει μέχρι το
δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης την οποία υπολογίζει και καθορίζει το Δ.Σ.
με βάση στοιχεία που αυτό θα κρίνει κατάλληλα.

 Απαγορεύεται  η  σύνδεση παροχής από ένα ακίνητο  σε άλλο ακίνητο  πλην του
υδρευομένου, εκτός και αν αυτό επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δ.Σ. για
ειδικούς λόγους. Επίσης απαγορεύεται και η εμπορία νερού. 

  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  Δήμος  ειδοποιεί  τον  παρανομούντα  υδρολήπτη  να
παύση την χορήγηση και εμπορία νερού και επιβάλλει πρόστιμο. Αν ο υδρολήπτης
δεν συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος διακόπτει χωρίς
άλλη  ειδοποίηση  την  παροχή  με  έξοδα  του  υδρολήπτη  που  χρεώνει  στον
λογαριασμό του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον
υδρολήπτη ή σε τρίτους από την διακοπή αυτή της παροχής.

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή ιδιώτη υδραυλικού στο
υδρόμετρό του, με οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση και εποπτεία του Δήμου.
Η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει τις ποινές του παραπάνω κεφαλαίου.

  Ξεχωριστά  ευθύνεται  και  κάθε  υδραυλικός,  που  επενέβηκε  σε  οποιαδήποτε
εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου, χωρίς την έγκριση και εποπτεία του, μετά από
ανάθεση ή όχι υδρολήπτη. Το Δ.Σ. επιβάλλει πρόστιμο εκτός των άλλων και στον
υδραυλικό, που ενήργησε αυθαίρετα.

  Απαγορεύεται  η  γειτνίαση  των  κάθε  είδους  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  με
συγκροτήματα  βόθρων  απορροφητικά  ή  στεγανά,  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης,  ή
σωληνώσεις  μεταφοράς  καυσίμων,  όπως  και  η  ρήψη  λυμάτων  πάσης  φύσεως
(οικιακά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά κ.λ.π). σε αγωγούς όμβριων υδάτων.     

  Μετά  από  έλεγχο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  των  υπαλλήλων  του  Δήμου
(υπηρεσίας  Ύδρευσης)  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  χωρίς  καμία  προηγούμενη
ειδοποίηση,  θα  επιβάλλει  υποχρεωτικά  ικανό  πρόστιμο  στους  παραβάτες,  για
αυθαίρετη επέμβαση σε αγωγό όμβριων υδάτων.     

  Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών, πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την
απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την
παροχή.

Τροποποίηση

Ε.2.  Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

  Η  σύνδεση  παροχής,  που  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ακόμη  υδρομετρητής,  ή  έχει
αφαιρεθεί  για οποιοδήποτε λόγο,  με  ενωτικό  σωλήνα,  από τον υδρολήπτη,  ή με
υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού η οποία
τιμωρείται  με  δεκαπλάσιο  σύμφωνα  με  Α.2.2 και  ο  Δήμος  διατηρεί  την
δυνατότητα  να  ασκήσει  όλα  τα  ένδικα  μέσα  για  την  υπεράσπιση  των
συμφερόντων του.

 Επίσης  κλοπή νερού  αποτελεί  και  η  σύνδεση  με  τις  εσωτερικές  εγκαταστάσεις
ύδρευσης  ενός  ακινήτου,  ή  η  λήψη  γενικά  νερού,  από  παροχές  ή  κρουνούς
πυρόσβεσης, ποτίσματος κοινοτικών ή δημοσίων κήπων, και πρασίνου, για χρήση
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με
τα παραπάνω.
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 Στις περιπτώσεις  αυτές,  ο Δήμος διακόπτει  ή αφαιρεί  την παροχή χωρίς  άλλη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προ-κληθεί. Επί
πλέον επιβάλει υποχρεωτικά ικανό πρόστιμο και πέραν αυτού τον χρεώνει μέχρι το
δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης την οποία υπολογίζει και καθορίζει το Δ.Σ.
με βάση στοιχεία που αυτό θα κρίνει κατάλληλα.

 Απαγορεύεται  η  σύνδεση παροχής από ένα ακίνητο  σε άλλο ακίνητο  πλην του
υδρευομένου, εκτός και αν αυτό επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δ.Σ. για
ειδικούς λόγους. Επίσης απαγορεύεται και η εμπορία νερού. 

 Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί τον παρανομούντα υδρολήπτη να παύση
την χορήγηση και  εμπορία νερού και  επιβάλλει  πρόστιμο.  Αν ο υδρολήπτης δεν
συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος διακόπτει  χωρίς
άλλη  ειδοποίηση  την  παροχή  με  έξοδα  του  υδρολήπτη  που  χρεώνει  στον
λογαριασμό του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον
υδρολήπτη ή σε τρίτους από την διακοπή αυτή της παροχής.

 Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  επέμβαση του υδρολήπτη ή ιδιώτη υδραυλικού στο
υδρόμετρό του, με οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση και εποπτεία του Δήμου.
Η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει τις ποινές του παραπάνω κεφαλαίου.

 Ξεχωριστά  ευθύνεται  και  κάθε  υδραυλικός,  που  επενέβηκε  σε  οποιαδήποτε
εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου, χωρίς την έγκριση και εποπτεία του, μετά από
ανάθεση ή όχι υδρολήπτη. Το Δ.Σ. επιβάλλει πρόστιμο εκτός των άλλων και στον
υδραυλικό, που ενήργησε αυθαίρετα.

  Απαγορεύεται  η  γειτνίαση  των  κάθε  είδους  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  με
συγκροτήματα  βόθρων  απορροφητικά  ή  στεγανά,  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης,  ή
σωληνώσεις  μεταφοράς  καυσίμων,  όπως  και  η  ρήψη  λυμάτων  πάσης  φύσεως
(οικιακά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά κ.λ.π). σε αγωγούς όμβριων υδάτων.     

  Μετά  από  έλεγχο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  των  υπαλλήλων  του  Δήμου
(υπηρεσίας  Ύδρευσης)  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  χωρίς  καμία  προηγούμενη
ειδοποίηση,  θα  επιβάλλει  υποχρεωτικά  ικανό  πρόστιμο  στους  παραβάτες,  για
αυθαίρετη επέμβαση σε αγωγό όμβριων υδάτων.     

  Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών, πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την
απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την
παροχή.

  Ακολούθησε τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταλίκα Γεωργίου ο οποίος
τόνισε  ότι  δεν  συμφωνεί  με  την  εισήγηση  γιατί  διαφωνεί  με  την  λογική  να  μην
πληρώνουν, αυτοί που παραβατούν.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο
αφού έλαβε  υπόψη του  την  παραπάνω εισήγηση,  την  Απόφαση της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής  και τη σχετική τοποθέτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση προσωρινής
κανονιστικής  απόφασης  για  τη  λειτουργία  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου
Ζίτσας», σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής:

Κεφαλ.  Α2.2   Βασικές έννοιες  

Δαπάνη σύνδεσης  με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου),  ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από του Δήμου υπηρεσίας.
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Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί  υδρομετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς  να  τηρηθεί  η  νόμιμη  διαδικασία,  αποτελεί  απόδειξη  κλοπής  νερού και
τιμωρείται  με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται  με απόφαση του Δ.Σ.  του
Δήμου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 Τροποποίηση

Δαπάνη σύνδεσης  με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου),  ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από του Δήμου υπηρεσίας.

  Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί  υδρομετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς  να  τηρηθεί  η  νόμιμη  διαδικασία,  αποτελεί  απόδειξη  κλοπής  νερού και
τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου  στο  δεκαπλάσιο  του  δικαιώματος  σύνδεσης.  Σε  περίπτωση
επανάληψης της παραβίασης επιβάλλεται το εικοσαπλάσιο του δικαιώματος.
Ο Δήμος διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για την υπεράσπιση
των συμφερόντων του.

Γ.1. Διαδικασία - Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

  Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από το δίκτυο του Δήμου, υποβάλλει αίτηση προς την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεόντως συμπληρωμένη με πλήρη τα στοιχεία του,
(έντυπο  παρέχεται  από  τον  Δήμο).  Επίσης  υπογράφει  έντυπη  δήλωση  που
παρέχεται  από την  αρμόδια  υπηρεσία,  με  την  οποία  ο  υδρολήπτης  δηλώνει  ότι
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  του  παρόντος  κανονισμού  και  κάθε
μελλοντική του τροποποίηση, καθώς και κάθε άλλο όρο που ήθελε θέσει στο μέλλον
ο Δήμος. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
παροχής.

  Η αίτηση ελέγχεται κατ' αρχάς από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την πληρότητα
των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον παρόντα  κανονισμό  και  εφόσον συντρέχει
περίπτωση συζητείται  στην πρώτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  για οριστική έγκριση.  Ο
υδρολήπτης μετά την αρχική έγκριση πρέπει να προσκομίσει το διπλότυπο της Β΄
ΔΟΥ Ιωαννίνων,  από το οποίο θα προκύπτει  ότι  κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής
σύνδεσης  (παράβολο),  το  οποίο  έχει  καθοριστεί  για το έτος  1999 με  την  αριθμ.
49/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα μπορεί να τροποποιείται με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους ύδρευσης. Ο
υδρολήπτης δεν μπορεί να αρχίσει καμία εργασία σύνδεσής του με το δίκτυο, αν δεν
αποδεικνύει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής σύνδεσης.

  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με
απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο
του δικαιώματος σύνδεσης και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και
αστικής  αποκατάστασης  της  ζημίας  που  προκάλεσε  στο  Δήμο,  ενώ  διακόπτεται
οριστικά η σύνδεση με τον παραβάτη καταναλωτή.

 Τροποποίηση

Γ.1. Διαδικασία - Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

  Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από το δίκτυο του Δήμου, υποβάλλει αίτηση προς την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεόντως συμπληρωμένη με πλήρη τα στοιχεία του,
(έντυπο  παρέχεται  από  τον  Δήμο).  Επίσης  υπογράφει  έντυπη  δήλωση  που
παρέχεται  από την  αρμόδια  υπηρεσία,  με  την  οποία  ο  υδρολήπτης  δηλώνει  ότι
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  του  παρόντος  κανονισμού  και  κάθε
μελλοντική του τροποποίηση, καθώς και κάθε άλλο όρο που ήθελε θέσει στο μέλλον
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ο Δήμος. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
παροχής.

  Η αίτηση ελέγχεται κατ' αρχάς από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την πληρότητα
των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον παρόντα  κανονισμό  και  εφόσον συντρέχει
περίπτωση συζητείται  στην πρώτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  για οριστική έγκριση.  Ο
υδρολήπτης μετά την αρχική έγκριση πρέπει να προσκομίσει την απόδειξη του
Δήμου Ζίτσας από την οποία προκύπτει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής
σύνδεσης  (παράβολο),  το  οποίο  έχει  καθοριστεί  για  το  έτος  2011   με  την
αριθμ.  48/2011  απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου και  θα  μπορεί  να
τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους
ύδρευσης. Ο υδρολήπτης δεν μπορεί να αρχίσει καμία εργασία σύνδεσής του με το
δίκτυο, αν δεν αποδεικνύει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής σύνδεσης.

  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με
απόφαση  του  Δημ.  Συμβουλίου σε  βάρος  του  παραβάτη  πρόστιμο  ίσο  με  το
δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης και διακόπτεται η σύνδεση του με το
δίκτυο  άμεσα.  Το  κόστος  διακοπής  και  επανασύνδεσης  επιβαρύνει  τον
καταναλωτή.

Ε.2.  Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

  Η  σύνδεση  παροχής,  που  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ακόμη  υδρομετρητής,  ή  έχει
αφαιρεθεί  για οποιοδήποτε λόγο,  με  ενωτικό  σωλήνα,  από τον υδρολήπτη,  ή με
υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού η οποία
τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμο.

  Επίσης κλοπή νερού αποτελεί  και  η σύνδεση με τις  εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης  ενός  ακινήτου,  ή  η  λήψη  γενικά  νερού,  από  παροχές  ή  κρουνούς
πυρόσβεσης, ποτίσματος κοινοτικών ή δημοσίων κήπων, και πρασίνου, για χρήση
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με
τον Ποινικό Νόμο.

  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ο Δήμος διακόπτει  ή αφαιρεί  την παροχή χωρίς  άλλη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προ-κληθεί. Επί
πλέον επιβάλει υποχρεωτικά ικανό πρόστιμο και πέραν αυτού τον χρεώνει μέχρι το
δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης την οποία υπολογίζει και καθορίζει το Δ.Σ.
με βάση στοιχεία που αυτό θα κρίνει κατάλληλα.

 Απαγορεύεται  η  σύνδεση παροχής από ένα ακίνητο  σε άλλο ακίνητο  πλην του
υδρευομένου, εκτός και αν αυτό επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δ.Σ. για
ειδικούς λόγους. Επίσης απαγορεύεται και η εμπορία νερού. 

  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  Δήμος  ειδοποιεί  τον  παρανομούντα  υδρολήπτη  να
παύση την χορήγηση και εμπορία νερού και επιβάλλει πρόστιμο. Αν ο υδρολήπτης
δεν συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος διακόπτει χωρίς
άλλη  ειδοποίηση  την  παροχή  με  έξοδα  του  υδρολήπτη  που  χρεώνει  στον
λογαριασμό του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον
υδρολήπτη ή σε τρίτους από την διακοπή αυτή της παροχής.

  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή ιδιώτη υδραυλικού στο
υδρόμετρό του, με οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση και εποπτεία του Δήμου.
Η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει τις ποινές του παραπάνω κεφαλαίου.

  Ξεχωριστά  ευθύνεται  και  κάθε  υδραυλικός,  που  επενέβηκε  σε  οποιαδήποτε
εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου, χωρίς την έγκριση και εποπτεία του, μετά από
ανάθεση ή όχι υδρολήπτη. Το Δ.Σ. επιβάλλει πρόστιμο εκτός των άλλων και στον
υδραυλικό, που ενήργησε αυθαίρετα.
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  Απαγορεύεται  η  γειτνίαση  των  κάθε  είδους  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  με
συγκροτήματα  βόθρων  απορροφητικά  ή  στεγανά,  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης,  ή
σωληνώσεις  μεταφοράς  καυσίμων,  όπως  και  η  ρήψη  λυμάτων  πάσης  φύσεως
(οικιακά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά κ.λ.π). σε αγωγούς όμβριων υδάτων.     

  Μετά  από  έλεγχο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  των  υπαλλήλων  του  Δήμου
(υπηρεσίας  Ύδρευσης)  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  χωρίς  καμία  προηγούμενη
ειδοποίηση,  θα  επιβάλλει  υποχρεωτικά  ικανό  πρόστιμο  στους  παραβάτες,  για
αυθαίρετη επέμβαση σε αγωγό όμβριων υδάτων.     

  Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών, πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την
απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την
παροχή.

Τροποποίηση

Ε.2.  Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

  Η  σύνδεση  παροχής,  που  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ακόμη  υδρομετρητής,  ή  έχει
αφαιρεθεί  για οποιοδήποτε λόγο,  με  ενωτικό  σωλήνα,  από τον υδρολήπτη,  ή με
υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού η οποία
τιμωρείται  με  δεκαπλάσιο  σύμφωνα  με  Α.2.2 και  ο  Δήμος  διατηρεί  την
δυνατότητα  να  ασκήσει  όλα  τα  ένδικα  μέσα  για  την  υπεράσπιση  των
συμφερόντων του.

 Επίσης  κλοπή νερού  αποτελεί  και  η  σύνδεση  με  τις  εσωτερικές  εγκαταστάσεις
ύδρευσης  ενός  ακινήτου,  ή  η  λήψη  γενικά  νερού,  από  παροχές  ή  κρουνούς
πυρόσβεσης, ποτίσματος κοινοτικών ή δημοσίων κήπων, και πρασίνου, για χρήση
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με
τα παραπάνω.

 Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ο  Δήμος  διακόπτει  ή  αφαιρεί  την  παροχή  χωρίς  άλλη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προ-κληθεί. Επί
πλέον επιβάλει υποχρεωτικά ικανό πρόστιμο και πέραν αυτού τον χρεώνει μέχρι το
δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης την οποία υπολογίζει και καθορίζει το Δ.Σ.
με βάση στοιχεία που αυτό θα κρίνει κατάλληλα.

 Απαγορεύεται  η  σύνδεση παροχής από ένα ακίνητο  σε άλλο ακίνητο  πλην του
υδρευομένου, εκτός και αν αυτό επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δ.Σ. για
ειδικούς λόγους. Επίσης απαγορεύεται και η εμπορία νερού. 

 Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί τον παρανομούντα υδρολήπτη να παύση
την χορήγηση και  εμπορία νερού και  επιβάλλει  πρόστιμο.  Αν ο υδρολήπτης δεν
συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος διακόπτει  χωρίς
άλλη  ειδοποίηση  την  παροχή  με  έξοδα  του  υδρολήπτη  που  χρεώνει  στον
λογαριασμό του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον
υδρολήπτη ή σε τρίτους από την διακοπή αυτή της παροχής.

 Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  επέμβαση του υδρολήπτη ή ιδιώτη υδραυλικού στο
υδρόμετρό του, με οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση και εποπτεία του Δήμου.
Η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει τις ποινές του παραπάνω κεφαλαίου.

 Ξεχωριστά  ευθύνεται  και  κάθε  υδραυλικός,  που  επενέβηκε  σε  οποιαδήποτε
εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου, χωρίς την έγκριση και εποπτεία του, μετά από
ανάθεση ή όχι υδρολήπτη. Το Δ.Σ. επιβάλλει πρόστιμο εκτός των άλλων και στον
υδραυλικό, που ενήργησε αυθαίρετα.

  Απαγορεύεται  η  γειτνίαση  των  κάθε  είδους  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  με
συγκροτήματα  βόθρων  απορροφητικά  ή  στεγανά,  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης,  ή
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σωληνώσεις  μεταφοράς  καυσίμων,  όπως και  η  ρήψη  λυμάτων  πάσης  φύσεως
(οικιακά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά κ.λ.π). σε αγωγούς όμβριων υδάτων.     

  Μετά  από  έλεγχο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  των  υπαλλήλων  του  Δήμου
(υπηρεσίας  Ύδρευσης)  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  χωρίς  καμία  προηγούμενη
ειδοποίηση,  θα  επιβάλλει  υποχρεωτικά  ικανό  πρόστιμο  στους  παραβάτες,  για
αυθαίρετη επέμβαση σε αγωγό όμβριων υδάτων.     

  Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών, πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την
απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την
παροχή.

  Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταλίκα Γεωργίου για τους λόγους
τους οποίους ανέφερε στην τοποθέτησή του οι οποίοι περιληπτικά έχουν εγγραφεί
ανωτέρω.  
             Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  107 /2011
             Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου
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