
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   82/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 275/2015 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής περί καθορισμού  τελών και προστίμων του  Κανονισμού 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 22439/10-04-2021 (Β’ 1441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5337/16-
04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπάντης Ιορδάνης                                       Μπιτάκης Άνθιμος 
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                  Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, Αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της 
επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Μπάντης Ιορδάνης, το μέλος της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
προσήλθε ο κ. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο ιγ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. ν' της παρ. 
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1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται 
τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται.  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου 
εισηγείται την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης ως 
εξής: 

«Α. 

 Σε συνέχεια της υπ. αρ.  325/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης για την κατασκευή αποχέτευσης στους οικισμούς 
της Δ.Ε. Φιλώτα και  

 σύμφωνα με την παράγραφο 3.11 της 2412/86 τεχνικής οδηγίας του ΤΕΕ,  

προτείνεται η συμπλήρωση του άρθρου 4 παρ. 2 του κανονισμού αποχέτευσης (υπ. 
αρ. 432/2015 απόφαση Δ.Σ.) με την εξής προσθήκη : «Κάθε ακίνητο κτισμένο σε 
οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε κοινόχρηστο χώρο, από το οποίο διέρχεται νέο 
δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, συνδέεται υποχρεωτικά με το νέο δίκτυο 
αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται 
στον πίνακα Α της απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών και προστίμων».        

Αντίστοιχα προτείνεται η εισαγωγή νέας στήλης στον πίνακα Α του κανονισμού 
αποχέτευσης  «Συνοπτικός πίνακας τελών και προστίμων κανονισμού αποχέτευσης» 
μετά από σχετική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής (τροποποίηση της υπ. αρ. 
275/2015 απόφαση Ο.Ε.):  

Α/Α Αρθρο 
παράγραφος 
κανονισμού 

Αιτία 
επιβολής 
προστίμου  

Παρατηρήσεις 
- απαιτούμενα 

Εξωτερική 
διάμετρος 
αγωγού 

Ποσό 

5 Άρθρο 4 παρ. 2 Πρόστιμο μη 
– σύνδεσης 
σε νέο δίκτυο 
αποχέτευσης 

Απαιτείται 
εισήγηση των 
υπηρεσιών και 
Απόφαση 
Δημάρχου 

 500 €  

 

Β.  

Λόγω της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
του Δήμου μας σας παραθέτω σημεία του τα οποία εκτιμώ πως πρέπει να 
τροποποιηθούν : 

1) Στο άρθρο 11 του Κανονισμού Αποχέτευσης να προστεθεί παράγραφος 3 ως 
εξής: 

"3. Τέλος απόφραξης παροχών. Η απόφραξη παροχών ακινήτων δύναται να γίνει 
έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και επιβάλλοντας τέλος απόφραξης 
παροχής το ύψος του οποίου καθορίζεται στον πίνακα Α." 

2)   Να καταργηθεί η παράγραφος 7 του άρθρου 19  "Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, 
οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμο Αμυνταίου που 
υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, 
ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εξ’ ολοκλήρου ο καθένας.", και να μεταφερθεί 
αυτούσια ως παράγραφος 7 στο άρθρο 20 

3) Στο άρθρο 19 να προστεθεί παράγραφος ως εξής :   

"Σε περίπτωση που καταναλωτής προβεί με μέριμνα του και δαπάνες σε 
επιδιόρθωση διαρροής - βλάβης στην παροχή του δίχως να καταθέσει ανάλογο 
έγγραφο αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δεν είναι δυνατή η μείωση του 
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λογαριασμού σε ποσοστό άνω του πενήντα επί τοις εκατό (50%) των 
καταγεγραμμένων κυβικών στον υδρομετρητή" 

4) Στο άρθρο 4 να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής :  

 «Δύναται η σύνδεση ακινήτων - εγκαταστάσεων με τα δημοτικά δίκτυα 
ύδρευσης σε περιοχές εκτός σχεδίων οικισμών με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη 
οποιονδήποτε αναγκών εξαιρουμένων των αναγκών για πόσιμο νερό (π.χ. 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, άρδευση, βιομηχανική χρήση) ακόμα και εφόσον στην 
περιοχή εκείνη δεν υφίστανται δημοτικά δίκτυα διανομής ύδρευσης τα οποία 
τροφοδοτούνται με νερό κατάλληλο προς πόση από ανθρώπους έπειτα από 
κατάλληλη επεξεργασία του και την προσθήκη απολυμαντικού μέσου (π.χ. χλωρίου). 
Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε 
προκληθεί εφόσον γίνει χρήση του νερού ως πόσιμο νερό. Ο καταναλωτής οφείλει να 
λάβει όσα μέτρα απαιτούνται για την διασφάλιση τη μη πόσης του παρεχόμενου 
νερού από άνθρωπο. 

5) Στο άρθρο 2 να προστεθεί παράγραφος ως εξής :   

"9. Όταν τοποθετούνται νέοι υδρομετρητές είτε από το τεχνικό προσωπικό - 
υπαλλήλους του Δήμου είτε από ανάδοχο έργου - υπηρεσίας με τον οποίο ο Δήμος 
έχει συνάψει σχετική σύμβαση, η ευθύνη αποκατάστασης οποιονδήποτε βλαβών 
στους υδρομετρητές ανήκει ως εξής :  

        - Σε περίπτωση τοποθέτησης του υδρομετρητή από τεχνικό προσωπικό - 
υπαλλήλους του Δήμου η ευθύνη ανήκει στον Δήμο Αμυνταίου για ένα (1) έτος από 
την ημέρα τοποθέτησης. 

        - Σε περίπτωση τοποθέτησης του υδρομετρητή από ανάδοχο έργου - υπηρεσίας 
με τον οποίο ο Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση, η ευθύνη ανήκει στον Δήμο 
Αμυνταίου μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται σχετική εγγύηση 
κατασκευής του έργου. 

    Πέραν των παραπάνω χρονικών διαστημάτων η ευθύνη για την 
αποκατάσταση βλαβών στους υδρομετρητές ανήκει στους καταναλωτές."» 

Ο κος Θεοδωρίδης πρότεινε τη μείωση κατά 50% του ποσού του προστίμου 
για μη σύνδεση στο νέο δίκτυο αποχέτευσης. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να μειωθεί το ανωτέρω ποσό στο ύψος των τριακοσίων 
ευρώ (300€) . 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1.  Το εδάφιο ιγ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. 275/2015 απόφαση Ο.Ε. 
3. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτεσυης και την 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ως ακολούθως: 

Α. Συμπληρώνεται το άρθρο 4 παρ. 2 του κανονισμού αποχέτευσης (υπ. αρ. 
432/2015 απόφαση Δ.Σ.) με την εξής προσθήκη : «Κάθε ακίνητο κτισμένο σε 
οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε κοινόχρηστο χώρο, από το οποίο διέρχεται 
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νέο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, συνδέεται υποχρεωτικά με το νέο δίκτυο 
αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται το πρόστιμο που 
προβλέπεται στον πίνακα Α της απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών και 
προστίμων».        

Παράλληλα εισάγεται νέα στήλη στον πίνακα Α του κανονισμού αποχέτευσης  
«Συνοπτικός πίνακας τελών και προστίμων κανονισμού αποχέτευσης», ως 
εξής: 

Α/Α Αρθρο 
παράγραφος 
κανονισμού 

Αιτία 
επιβολής 
προστίμου  

Παρατηρήσεις 
- απαιτούμενα 

Εξωτερική 
διάμετρος 
αγωγού 

Ποσό 

5 Άρθρο 4 παρ. 2 Πρόστιμο μη 
– σύνδεσης 
σε νέο 
δίκτυο 
αποχέτευσης 

Απαιτείται 
εισήγηση των 
υπηρεσιών και 
Απόφαση 
Δημάρχου 

 300 €  
 

Β.  

1) Στο άρθρο 11 του Κανονισμού Αποχέτευσης προστίθεται παράγραφος 3 
ως εξής: 

"3. Τέλος απόφραξης παροχών. Η απόφραξη παροχών ακινήτων δύναται να 
γίνει έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και επιβάλλοντας τέλος 
απόφραξης παροχής το ύψος του οποίου καθορίζεται στον πίνακα Α." 

2)   Καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 19  "Σε περίπτωση 
συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τον 
Δήμο Αμυνταίου που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις 
σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εξ’ ολοκλήρου ο 
καθένας.", και να μεταφερθεί αυτούσια ως παράγραφος 7 στο άρθρο 20 

3) Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος ως εξής:   

"Σε περίπτωση που καταναλωτής προβεί με μέριμνα του και δαπάνες σε 
επιδιόρθωση διαρροής - βλάβης στην παροχή του δίχως να καταθέσει 
ανάλογο έγγραφο αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δεν είναι δυνατή 
η μείωση του λογαριασμού σε ποσοστό άνω του πενήντα επί τοις εκατό 
(50%) των καταγεγραμμένων κυβικών στον υδρομετρητή" 

4) Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:  

«Δύναται η σύνδεση ακινήτων - εγκαταστάσεων με τα δημοτικά δίκτυα 
ύδρευσης σε περιοχές εκτός σχεδίων οικισμών με αποκλειστικό σκοπό την 
κάλυψη οποιονδήποτε αναγκών εξαιρουμένων των αναγκών για πόσιμο νερό 
(π.χ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, άρδευση, βιομηχανική χρήση) ακόμα και 
εφόσον στην περιοχή εκείνη δεν υφίστανται δημοτικά δίκτυα διανομής 
ύδρευσης τα οποία τροφοδοτούνται με νερό κατάλληλο προς πόση από 
ανθρώπους έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία του και την προσθήκη 
απολυμαντικού μέσου (π.χ. χλωρίου). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε προκληθεί εφόσον γίνει χρήση του 
νερού ως πόσιμο νερό. Ο καταναλωτής οφείλει να λάβει όσα μέτρα 
απαιτούνται για την διασφάλιση τη μη πόσης του παρεχόμενου νερού από 
άνθρωπο. 
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5) Στο άρθρο 2 προστίθεται  παράγραφος ως εξής:   

"9. Όταν τοποθετούνται νέοι υδρομετρητές είτε από το τεχνικό προσωπικό - 
υπαλλήλους του Δήμου είτε από ανάδοχο έργου - υπηρεσίας με τον οποίο ο 
Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση, η ευθύνη αποκατάστασης 
οποιονδήποτε βλαβών στους υδρομετρητές ανήκει ως εξής :  

- Σε περίπτωση τοποθέτησης του υδρομετρητή από τεχνικό προσωπικό - 
υπαλλήλους του Δήμου η ευθύνη ανήκει στον Δήμο Αμυνταίου για ένα (1) 
έτος από την ημέρα τοποθέτησης. 

- Σε περίπτωση τοποθέτησης του υδρομετρητή από ανάδοχο έργου - 
υπηρεσίας με τον οποίο ο Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση, η ευθύνη 
ανήκει στον Δήμο Αμυνταίου μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο 
παρέχεται σχετική εγγύηση κατασκευής του έργου. 

Πέραν των παραπάνω χρονικών διαστημάτων η ευθύνη για την 
αποκατάσταση βλαβών στους υδρομετρητές ανήκει στους καταναλωτές." 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 82/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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