
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  17- 5- 2016  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα 7 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά 
την υ̟. αριθµ. 14684/12-05-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία 
̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση της υ̟’αριθ. 261/2015 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ σχετικά µε την 
ε̟ιβολή ̟ροστίµου σε ̟ερί̟τωση κλο̟ής νερού. 
…………………………………………………………………………… 
 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Καϊδης Απόστολος 2 Κατσίνας Χρήστος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Καραφουλίδης Ανέστης 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Κύρκα Μαρία 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
8 Βύρλιος Μάρκος  8 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος  
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    11 Αριστερίδης Ιωάννης    
12 Χαϊτίδης Γεώργιος 
13 Κάλφας Γεώργιος 
14 Κοκκινίδης Γεώργιος 
15 Βρυζίδου Παρασκευή 
16 Μπίγγας Στέφανος 

    17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
20 Καραϊσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος 
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22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών. 
∆ηµαρχεύων  ήταν ο Αντιδήµαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης 
σύµφωνα µε την 704/4863/10-9-2014 Α̟όφαση ∆ηµάρχου. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο και ̟ρόεδρο του ∆Σ της ∆ΕΥΑΕ κ. Φώτη Ιορδανίδη ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υ̟όψη του συµβουλίου  την 261/2015 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ  η ο̟οία 
καθορίζει  το ̟ρόστιµο σε ̟ερί̟τωση κλο̟ής νερού και 
συγκεκριµένα  :  

Καθορίζει το ̟ρόστιµο ̟ου ε̟ιβάλλεται δυνάµει του 
Κανονισµού Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. ό̟ως εγκρίθηκε µε την υ̟’ 
αριθ.  80/2015 Α̟όφαση ∆.Σ. της Ε̟ιχείρησης η ο̟οία εγκρίθηκε µε 
την 172/2015 Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας και 
αντίστοιχα µε υ̟’ αριθ. 30726/3318/03-07-2015 α̟όφαση  της 
Γενικής Γραµµατέως Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – 
∆υτικής Μακεδονίας, λόγω ̟αράβασης του, για τις κάτωθι 
̟ερι̟τώσεις: 

• Α̟αγορεύεται α̟όλυτα η χρήση ̟υροσβεστικής ̟αροχής για 
ύδρευση, η δε σύνδεσή της µε εσωτερικές υδραυλικές 
εγκαταστάσεις είναι ̟αράνοµη και α̟όδειξη κλο̟ής νερού και 
τιµωρείται µε την ε̟ιβολή ̟ροστίµου, (άρθρο 5, ̟ερ. 3γ). 
Ε̟ιβολή ̟ροστίµου 500,00 €  συν το κόστος α̟οκατάστασης 
ο̟οιασδή̟οτε βλάβης ̟ροκληθεί στο δίκτυο ύδρευσης. 

• Παρεµβάσεις στον µετρητή α̟ό τον υδρολή̟τη ή άτοµα 
ενεργούντα για λογαριασµό του θεωρούνται ως ̟ρόθεση 
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κλο̟ής νερού και ε̟ιβάλλεται στον υδρολή̟τη ̟ρόστιµο, 
(άρθρο 7, ̟ερ. 6). Ε̟ιβολή ̟ροστίµου 500,00 € συν το κόστος 
α̟οκατάστασης ο̟οιασδή̟οτε βλάβης ̟ροκληθεί στο δίκτυο 
ύδρευσης.  

• Η σύνδεση ̟αροχής, στην ο̟οία δεν έχει ακόµη το̟οθετηθεί  
υδροµετρητής ή έχει    αφαιρεθεί αυτός, µε ενωτικό σωλήνα, 
υδρόµετρο ή άλλο τρό̟ο α̟ό τον υδρολή̟τη χωρίς να 
τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, α̟οτελεί α̟όδειξη κλο̟ής 
νερού και τιµωρείται µε την ε̟ιβολή ̟ροστίµου και 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, 
(άρθρο 28, ̟ερ. 1). Ε̟ιβολή ̟ροστίµου 500,00 € συν το 
κόστος σύνδεσης 

• Κλο̟ή νερού α̟οτελεί ε̟ίσης και η αυτόβουλη σύνδεση 
ιδιωτικής ̟αροχής και η λήψη νερού α̟ό κρουνούς 
̟υρόσβεσης και ̟οτίσµατος δηµοτικών ή δηµοσίων κή̟ων 
για χρήση διαφορετική α̟ό εκείνη για την ο̟οία έχουν 
το̟οθετηθεί και τιµωρείται µε την ε̟ιβολή ̟ροστίµου και 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, 
(άρθρο 28, ̟ερ. 2). Ε̟ιβολή ̟ροστίµου 500,00 € συν το 
κόστος α̟οκατάστασης ο̟οιασδή̟οτε βλάβης ̟ροκληθεί 
στο δίκτυο ύδρευσης. 

• Ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟ερί̟τωση ̟ου θεωρείται α̟ό την 
κείµενη Νοµοθεσία κλο̟ή νερού. 

Για τις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις θα διενεργείται έλεγχος α̟ό τους 
αρµόδιους υ̟αλλήλους της Ε̟ιχείρησης ̟ου σύµφωνα µε την υ̟’ 
αριθ. 126/2012 Α̟όφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. η αστυνόµευση 
των συστηµάτων Ύδρευσης και Α̟οχέτευσης της ε̟ιχείρησης 
ανατέθηκε στους υ̟αλλήλους της διοικητικής και οικονοµικής 
υ̟ηρεσίας της Ε̟ιχείρησης κ. Χαϊτίδη Γεώργιο και κ. ∆ηµητρακίδη 
Νεκτάριο, στην ίδια α̟όφαση ορίζεται ότι το κόστος για την 
α̟οκατάσταση ο̟οιασδή̟οτε βλάβης ̟ροκληθεί στο δίκτυο 
ύδρευσης α̟ό την ̟αράνοµη ε̟έµβαση θα εκτιµάται α̟ό την 
Τεχνική Υ̟ηρεσία και αρµόδιος υ̟άλληλος για την εν λόγω 
εκτίµηση είναι ο κ. Καλαϊτζό̟ουλος Ευθύµιος. 

Η είσ̟ραξη των ̟ροστίµων θα γίνεται ως εξής: 

 α) εφά̟αξ ̟ληρωµή 500,00 € για την ε̟ιβολή ̟ροστίµου συν του 
̟οσού για το κόστος σύνδεσης ή για το κόστος α̟οκατάστασης,  

β) ο χρόνος α̟ο̟ληρωµής ορίζεται σε ένα (1) µήνα και  
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γ) µετά την ά̟ρακτη ̟άροδο ̟ροθεσµίας ενός (1ος) µηνός για την 
α̟ο̟ληρωµή της οφειλής α̟ό την ε̟ιβολή του ̟ροστίµου, το 
χρηµατικό ̟οσό θα α̟οστέλλεται στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές 
Υ̟ηρεσίες (∆.Ο.Υ.) της χώρας, ̟ροκειµένου να εισ̟ραχθεί, εάν δεν 
καταστεί αυτό εφικτό εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) 
ηµερών α̟ό την α̟οστολή του ̟ροστίµου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 
τότε α̟ό την Ε̟ιχείρηση θα υ̟οβάλλεται µηνυτήρια αναφορά 
κατά του ̟ροσώ̟ου ̟ου ̟ροξένησε φθορά ή έκλεψε νερό α̟ό το 
δίκτυο ύδρευσης της Ε̟ιχείρησης.      

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω και αφού α̟άντησε σε ερωτήµατα 
∆ηµοτικών Συµβούλων ό̟ως αυτές καταγράφονται στα 
α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της ̟αρούσας συνεδρίασης καλεί 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 

 

                                     Αριθµ. α̟όφ. 111/2016  

 

Το ∆.Σ  αφού έλαβε υ̟όψη του την 261/2015 Α∆Σ, τον κανονισµό 
ύδρευσης, τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και το Ν 3852/2010 

 

                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Εγκρίνει την 261/2015 Α̟όφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΕ ̟ου ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της 
̟αρούσας α̟όφασης  µε την ο̟οία καθορίζεται το ̟ρόστιµο σε 
̟ερί̟τωση κλο̟ής νερού ό̟ως αναλυτικά σε αυτήν αναφέρεται  

 
                   Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  111 /2016 
………………………………………………………………………………………….. 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 
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 6.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.  Βύρλιος Μάρκος 

 9.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

                              11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12.  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 13  Αριστερίδης Ιωάννης 

                                        14.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 15.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 16.  Μπίγγας Στέφανος 

 17.  Τσολακίδης Ισαάκ 

           18.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 19.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

              Πτολεµαΐδα 20.  Καραίσκος Γεώργιος 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             21.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              Συµβουλίου 22.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 23.  Απαζίδου Σοφία 

        24.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                25.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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