
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ    

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    

    

    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ηηηη̋̋̋̋ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2020 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2020 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2020 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2020    

    

Στι̋ Αχαρνέ̋ σήµερα 27 Φεβρουαρίου του έτου̋ 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

17:00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αχαρνών  (Φιλαδελφεία̋ & Αθ. Μπόσδα87 – 2ο̋ Όροφο̋), µετά από τη µε αρ. 

πρωτ. 8510/18-02-2020 έγγραφη πρόσκληση τη̋ Προέδρου κ. Κατσανδρή 

Χρηστίνα̋ που επιδόθηκε νόµιµα στο καθένα από τα µέλη,  συνήλθε η ∆ηµοτική 

Επιτροπή ∆ιαβούλευση̋, µε µοναδικό θέµα ηµερήσια̋ διάταξη̋ «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκ του νόµου απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

(39) µελών και τη̋ Προέδρου, βρέθηκαν παρόντε̋ (23),  απόντε̋ (16), κηρύχθηκε 

η έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.  

Συγκεκριµένα:  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε ΣΠ Α Ρ Ο Ν Τ Ε ΣΠ Α Ρ Ο Ν Τ Ε ΣΠ Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε ΣΑ Π Ο Ν Τ Ε ΣΑ Π Ο Ν Τ Ε ΣΑ Π Ο Ν Τ Ε Σ    

1.ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)1.ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)1.ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)1.ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)    

    

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ     

    

2.2.2.2.ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ        (κ.ΜΙΧΑ ΦΑΝΗ)(κ.ΜΙΧΑ ΦΑΝΗ)(κ.ΜΙΧΑ ΦΑΝΗ)(κ.ΜΙΧΑ ΦΑΝΗ)    2.2.2.2.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣΠΑΡΝΗΘΑΣΠΑΡΝΗΘΑΣΠΑΡΝΗΘΑΣ    

3.ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ>>     3.ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ>>     3.ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ>>     3.ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ>>     

((((κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)    

3.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ3.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ3.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ3.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ    

ΑΔΑ: 6Τ2ΡΩΨ8-ΖΜΧ



4.ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

(κ.ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ)(κ.ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ)(κ.ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ)(κ.ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ)    

4.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ 4.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ 4.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ 4.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ     

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»    

5.ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΓΕ) 5.ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΓΕ) 5.ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΓΕ) 5.ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΓΕ)     

(κ. ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)(κ. ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)(κ. ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)(κ. ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)    

5.ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5.ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5.ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5.ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ––––ΘΡΑΚ/ΝΩΝΘΡΑΚ/ΝΩΝΘΡΑΚ/ΝΩΝΘΡΑΚ/ΝΩΝ    

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο. ΧΩΡΙΟΥ   6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο. ΧΩΡΙΟΥ   6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο. ΧΩΡΙΟΥ   6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο. ΧΩΡΙΟΥ       

 «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» (κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑ) «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» (κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑ) «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» (κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑ) «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» (κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑ)    

6.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 6.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 6.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 6.ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑ˳ΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑ˳ΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑ˳ΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑ˳ΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»    

7.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» (κ. ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ)«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» (κ. ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ)«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» (κ. ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ)«ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» (κ. ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ)    

7.7.7.7.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ    & Ε& Ε& Ε& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΜΕΣΟΝΥΧΙ«ΜΕΣΟΝΥΧΙ«ΜΕΣΟΝΥΧΙ«ΜΕΣΟΝΥΧΙ» » » »     

8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»    8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»    8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»    8.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»        

(κ. ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ)(κ. ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ)(κ. ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ)(κ. ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ)    

8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 

«ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ»«ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ»«ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ»«ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ»    

9.ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ9.ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ9.ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ9.ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ    

 «ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ & ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ» «ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ & ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ» «ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ & ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ» «ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ & ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ»    

(κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ)(κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ)(κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ)(κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ)    

9.9.9.9.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ    & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ    

ΑΝΩ ΑΝΩ ΑΝΩ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣΑΧΑΡΝΩΝ «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣΑΧΑΡΝΩΝ «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣΑΧΑΡΝΩΝ «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ»»»»    

10.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ10.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ10.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ10.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

««««ΠΛΑΤΩΝΑΣ» ΠΛΑΤΩΝΑΣ» ΠΛΑΤΩΝΑΣ» ΠΛΑΤΩΝΑΣ»     

(κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ))))    

10.ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 10.ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 10.ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 10.ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ –––– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝ    

11.11.11.11.ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ& ΕΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ& ΕΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ& ΕΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ& ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΓ. ΜΑΥΡΑ«ΑΓ. ΜΑΥΡΑ«ΑΓ. ΜΑΥΡΑ«ΑΓ. ΜΑΥΡΑ» » » »     

(κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ))))    

11.ΙΛΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ11.ΙΛΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ11.ΙΛΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ11.ΙΛΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟ    

12.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕ12.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕ12.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕ12.ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.ΧΩΡΙΟΥ Ρ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.ΧΩΡΙΟΥ Ρ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.ΧΩΡΙΟΥ Ρ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.ΧΩΡΙΟΥ 

«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΣ» (κ. ΠΑΠΠΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ)«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΣ» (κ. ΠΑΠΠΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ)«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΣ» (κ. ΠΑΠΠΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ)«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΣ» (κ. ΠΑΠΠΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ)    

12.ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ12.ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ12.ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ12.ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ    

13.13.13.13. ΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣΕΞΩΡΑ˳ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» » » »     

(κ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(κ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(κ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(κ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ))))    

    

    

13.ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «ΧΡ. 13.ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «ΧΡ. 13.ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «ΧΡ. 13.ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ∆ΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «ΧΡ. 

ΤΣΕΒΑΣ»ΤΣΕΒΑΣ»ΤΣΕΒΑΣ»ΤΣΕΒΑΣ»    
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14.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & 14.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & 14.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & 14.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΣΥΠΠΟΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΣΥΠΠΟΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΣΥΠΠΟΠΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΣΥΠΠΟΠΕ» » » »     

(Κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)(Κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)(Κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)(Κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)    

14.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ14.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ14.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ14.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ    

15.ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 15.ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 15.ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 15.ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ     

(κ. ΚΑΡΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ)(κ. ΚΑΡΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ)(κ. ΚΑΡΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ)(κ. ΚΑΡΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ)    

15.ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)15.ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)15.ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)15.ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)    

16.16.16.16.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο.ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ»ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο.ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ»ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο.ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ»ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο.ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ»    

(κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)     

16.ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ)16.ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ)16.ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ)16.ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ)    

17.ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 17.ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 17.ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 17.ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (∆(∆(∆(∆ΗΜΟΤΗΣ)ΗΜΟΤΗΣ)ΗΜΟΤΗΣ)ΗΜΟΤΗΣ)        

18.ΣΑ˳ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 18.ΣΑ˳ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 18.ΣΑ˳ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 18.ΣΑ˳ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)        

19.ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 19.ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 19.ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 19.ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ (∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)        

20.ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20.ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20.ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20.ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)        

21.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)21.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)21.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)21.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ)        

22.∆Ε∆Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)22.∆Ε∆Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)22.∆Ε∆Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)22.∆Ε∆Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)        

23.ΚΟΤΑΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 23.ΚΟΤΑΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 23.ΚΟΤΑΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 23.ΚΟΤΑΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)(∆ΗΜΟΤΗΣ)        

Οι απόντε̋ δεν προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν. 

Στη συνεδρίαση παρευρεθήκαν οι Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Αχαρνών & Θρακ/νων 

κ.κ ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΛΟΥ˳ΖΑ, ∆ΑΜΑΣΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, οι Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου  κ.κ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 

ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ, ο Πρόεδρο̋ του Συµβουλίου 

τη̋ Κοινότητά̋ Αχαρνών κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, οι εκπρόσωποι των 

τοπικών   οργανώσεων των Πολιτικών κοµµάτων  του ∆ήµου κ.κ ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

από τη Ν.∆, ΚΑΡΑΚΟΣΤΑΝΤΗΣ ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ από το  ΚΙΝΑΛ, οι Επικεφαλή̋ των 

∆ηµοτικών παρατάξεων του ∆ήµου κ.κ ∆ΟΥΡΙ∆Α ΧΡΥΣΑ Επικεφαλή̋ τη̋ 

παράταξη̋ «∆ουρείο̋ Ίππο̋», ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Επικεφαλή̋ τη̋ παράταξη̋ 

«Αχαρνέ̋ Ξανά», ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Επικεφαλή̋ τη̋ παράταξη̋ 

«∆ηµιουργούµε Ένα Καλύτερο Αύριο ∆ΕΚΑ»,  ο ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ Αχαρνών κ. 

ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. Επίση̋ παρόντε̋ στη συνεδρίαση ήταν ο 
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Πρὀστάµενο̋  ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. ∆αµάσκο̋ 

Αναστάσιο̋. 

 Χρέη γραµµατέω̋ εκτελεί η  υπάλληλο̋ του ∆ήµου Αχαρνών Καλογράνη Μαρία. 

Η Πρόεδρο̋ ανοίγει τη συνεδρίαση και καλωσορίζει τα µέλη. Στη συνέχεια 

παίρνει παρουσίε̋ των µελών τη̋ επιτροπή̋ και αναφέρει ότι έχουµε την κατά 

νόµο απαρτία και ότι θα προχωρήσουµε στη συνεδρίαση κανονικά. ∆ιαβάζει την 

πρόσκληση και αναφέρει ότι το θέµα που ορίστηκε στην ηµερήσια διάταξη, 

προ̋ συζήτηση και γνωµοδότηση είναι το εξή̋: 

ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ».   

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:  ο λόγο̋ στον κ. ∆αµάσκο Αναστάσιο  Πρὀστάµενο  ∆ιεύθυνση̋  

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):ρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):ρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):ρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): 

Καλησπέρα και από εµένα. ∆εν ξέρω αν γνωρίζουν οι περισσότεροι στη 

Βαρυµπόµπη, στο κοµµάτι κυρίω̋ του εκτό̋ σχεδίου υπήρχε ένα ιδιωτικό δίκτυο 

ύδρευση̋, το είχε κάποιο̋ ιδιώτη̋, αυτό̋ µετά αφού έφυγε από τη ζωή, οι 

κληρονόµοι για κάποιου̋ δικού̋ του̋ λόγου̋ το παρέδωσαν στο ∆ήµο, αυτό 

έγινε το 2001. Ο ∆ήµο̋ έκανε κάποιε̋ ενέργειε̋ να το παραδώσει στην ΕΥ∆ΑΠ. Η 

ΕΥ∆ΑΠ επικαλούνταν και επικαλείται ακόµα ότι είναι εκτό̋ σχεδίου περιοχή και 

ω̋ εκ τούτου δε µπορεί να το παραλάβει. Το θέµα είναι ότι εκεί υπάρχουν τώρα 

χονδρικά γύρω στι̋ 250 οικογένειε̋ άλλοι µόνιµη̋ κατοικία̋ άλλοι 

παραθεριστική̋ κατοικία̋, οι οποίοι έπρεπε να υδροδοτηθούν. Παράδοση 

δικτύου έγινε καλοκαίρι. Ο ∆ήµαρχο̋ τη̋ εποχή̋ εκείνη̋ κατάφερε να πάρει µια 

παροχή απ΄ την ΕΥ∆ΑΠ στην αρχή του δικτύου να υδροδοτήσει αυτέ̋ τι̋ 

οικογένειε̋. Τώρα δεν αφορά την επιτροπή σα̋, δυστυχώ̋ δεν προχώρησαν τα 

πράγµατα όπω̋ έπρεπε. Ο ∆ήµο̋ από το 1992 είχε παραχωρήσει σε όλη την 

Περιφέρεια του το δίκτυο το ∆ηµοτικό που είχε στην ΕΥ∆ΑΠ και ω̋ εκ τούτου 

είχε καταργηθεί η υπηρεσία ύδρευση̋ του ∆ήµου. ∆εν υπήρχε υπηρεσία 

ύδρευση̋. Γι’ αυτό το δίκτυο για να µπει σε µία φόρµουλα κανονικότητα̋ 
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έπρεπε να δηµιουργηθεί µια υπηρεσία ύδρευση̋. Αυτή η υπηρεσία 

δηµιουργήθηκε µε ένα ΦΕΚ 28/02/2019, το ΦΕΚ 689 µε καθυστέρηση τόσων 

χρόνων   και να µπορούµε να µπούµε  σε κανονικότητα στοιχειωδών 

απαιτήσεων από του̋ καταναλωτέ̋, έπρεπε να γίνει και ένα̋ κανονισµό̋ 

ύδρευση̋ που αναφέρει αναλυτικά τα δικαιώµατα και τι̋ υποχρεώσει̋ και των 

καταναλωτών των υδρευόµενών και του ∆ήµου, να µπορεί το δίκτυο να 

λειτουργήσει ικανοποιητικά µε την υφιστάµενη αρχική κατάσταση και 

µελλοντικά αν βρεθούν πόροι,  να συµµετέχουν και αυτοί που το προβλέπει µέσα 

ο κανονισµό̋  µε κάποιε̋ ανακατασκευέ̋ στο  µέλλον µε  ριζική ανακατασκευή 

του δικτύου, γιατί έχει προβλήµατα το δίκτυο αυτό. Η πρώτη αρχή τη̋ 

κανονικότητα̋ του δικτύου είναι αυτό που θα συζητήσουµε σήµερα. Είναι αυτό̋ 

ο κανονισµό̋ που δεν υπήρχε δυστυχώ̋. Ο κανονισµό̋ αυτό̋ αποτελείται από 

κάποια άρθρα, δεν ξέρω αν το έχετε στα χέρια σα̋. Σε γενικέ̋ γραµµέ̋ ο 

κανονισµό̋ κυρώνει και δικαιώµατα των καταναλωτών και δικαιώµατα του 

∆ήµου. ∆εν ήξεραν που να απευθυνθούν στην ∆ηµοτική αρχή όλα αυτά τα 

χρόνια, τι δικαιώµατα και τι υποχρεώσει̋ πρέπει να έχουν οι υδρευόµενοι. ∆εν 

το ήξεραν αυτό και από την άλλη µεριά και ο ∆ήµο̋ δε µπορούσε να απαιτήσει 

δικαιώµατα και υποχρεώσει̋ των καταναλωτών προ̋ αυτόν από τη στιγµή που 

δεν έχει εγκριθεί αυτό̋ ο κανονισµό̋. Όπω̋ όλοι οι κανονισµοί που γίνονται σε 

όσου̋  έχουν δίκτυα ∆ηµοτικά ή ∆ΕΥΑ σε υπόλοιπε̋ περιοχέ̋ εκτό̋ 

λεκανοπεδίου που υδροδοτείται από την ΕΥ∆ΑΠ θα πρέπει αυτό̋ ο κανονισµό̋ 

να περάσει από την επιτροπή ∆ιαβούλευση̋, να το διαβάσετε να κάνετε τι̋  

παρατηρήσει̋ σα̋ και από αυτέ̋ θα κρίνει, θα γνωµοδοτήσει εάν πρέπει να 

µπουν µέσα, ποιε̋ πρέπει να αφαιρεθούν από εδώ µέσα, πριν πάει για τελική 

έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Άρα αφού το έχετε διαβάσει µπορώ να σα̋ 

απαντήσω σε απορίε̋ και ερωτήσει̋ που έχετε πάνω σε αυτό. 

κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα: αυτό̋ ο κανονισµό̋ θα ισχύσει και για το Μονοµάτι;  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): όχι, 

όχι.  
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κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα: κάθε φορά θα ερχόµαστε για κάθε περιοχή;  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): να 

σα̋ απαντήσω, αυτό̋ ο κανονισµό̋ είναι ένα δίκτυο που το πήρε ο ∆ήµο̋ στην 

κυριότητα του είναι περιουσιακό στοιχείο του ∆ήµου. Οι περιοχέ̋ αυτέ̋ που 

λέτε Μονοµάτι κτλ. είναι άλλη περίπτωση, είναι ιδιωτικά δίκτυα νερού απλώ̋ 

έχει βγει µια ΚΥΑ, κοινή υπουργική απόφαση ότι αυτά θα συνεχίσουν να είναι 

στου̋ ιδιώτε̋ αλλά δυστυχώ̋ η άδεια θα βγει στο όνοµα του ∆ήµου, είναι άλλο 

νοµοθετικό τελείω̋ πλαίσιο, καµία σχέση µε αυτό ούτε χρειάζεται να περάσει 

από επιτροπή ∆ιαβούλευση̋, είναι άλλο πράγµα δεν αφορά την επιτροπή σα̋. 

∆εν είναι περιουσιακό στοιχείο του ∆ήµου τα ιδιωτικά δίκτυα, αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο τη̋ Βαρυµπόµπη̋  έχει έρθει στην καµπούρα του ∆ήµου. 

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: το λόγο… 

κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα: είµαι Μηχανικό̋. Ποιε̋ περιοχέ̋ αφορά όµω̋ έχει και 

δασικέ̋;  

κ. ∆αµάσκκ. ∆αµάσκκ. ∆αµάσκκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):ο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):ο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):ο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): 

αυτό το δίκτυο αφορά το εκτό̋ σχεδίου κοµµάτι τη̋ Βαρυµπόµπη̋ το οποίο όσοι 

ξέρουν από Βαρυµπόµπη είναι αυτό που εκτείνεται, είναι σύνορα του σχεδίου 

πόλεω̋ των Θρακ/νων µε το σχέδιο πόλεω̋ του οικισµού τη̋ πλατεία̋ 

Βαρυµπόµπη̋ που έχει µπει στο σχέδιο µε το διάταγµα το Βασιλικό το 46 του 

Τσοκούλογλου, το 42 µάλλον, το Βόρειο κοµµάτι και το Νότιο κοµµάτι εκτό̋ 

φλόγα̋ Βαρυµπόµπη̋, αφορά όλο το βόρειο κοµµάτι µεταξύ αυτών των δύο 

εντό̋ σχεδίων και αφορά το νότιο κοµµάτι πάτηµα Μουστακάτου, λεκάνε̋, 

ψωρίλα εκτό̋ φλόγα̋ Βαρυµπόµπη̋.  

κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: είµαι από το σύλλογο του Πλάτωνα και τα ρολόγια τα 

οποία τοποθετούνται, ποιο̋ θα είναι υπεύθυνο̋ ότι θα τα τοποθετήσει όταν 

κάποιο̋ ζητήσει νερό; ∆ιότι επι Φωτιάδη οι υδραυλικοί εδώ, δε µπορεί επειδή ο 

αδερφό̋ του Φωτιάδη πήγε στο χρωµατοπωλείο και τον έλεγε θα σου βάλω νερό 

και έπαιρνε ένα ρολόι και το έβαζε και έπαιρνε 1200 ευρώ ή 300.000ευρώ να 
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βάλει το νερό. Πρέπει να υπάρχει µια επιτροπή να ελέγχουνε που πάνε τα 

λεφτά. 

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):    να 

απαντήσω κ. Καρανίκα. Καλή ερώτηση, αυτό που αναφέρεται ήταν στην 

περιοχή του Αγ. Ιωάννη του Ρώσσου που το δίκτυο ανήκει στην ΕΥ∆ΑΠ µερικοί 

δεν είχαν άδεια από την ΕΥ∆ΑΠ για κάποιο λόγο και έγινε αυτό που λέτε, δεν 

είναι τη̋ παρούση̋. Αναφέρεται ξεκάθαρα στον κανονισµό ότι όλα τα 

υφιστάµενα υδρόµετρα του δικτύου, θα αντικατασταθούν µε δαπάνε̋ των 

καταναλωτών. Καταρχήν τα υδρόµετρα αυτά δεν ανήκουν στην ΕΥ∆ΑΠ, ανήκουν 

στο ∆ήµο. Το δίκτυο δεν ανήκει στην ΕΥ∆ΑΠ, παροχή που τροφοδοτεί το δίκτυο 

ανήκει στην ΕΥ∆ΑΠ. Τα υδρόµετρα αυτά ανήκουν στο ∆ήµο δεν ανήκουν στην 

ΕΥ∆ΑΠ, λογαριασµό θα δίνουν σε εµά̋ και εµεί̋ στην ΕΥ∆ΑΠ. 

 κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:  συγνώµη και ο υπάλληλο̋ που έβαζε τα ρολόγια ήταν 

του ∆ήµου, να βάζω και εγώ τότε ρολόγια να µη ρωτά κανέναν να βγάζω 

1000.000 χιλιάδε̋ το µήνα. 

 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): 

υποτίθεται ότι αυτό̋ ο υπάλληλο̋ και δεν είναι σωστό να αναφέρονται 

ονόµατα ανθρώπων που απουσιάζουν, υποτίθεται ότι ενεργούσε για 

λογαριασµό τη̋ ΕΥ∆ΑΠ. 

 κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: εγώ έχω µάθει στη ζωή µου να µην κωλώνω και θα πω 

και τα ονόµατα , είναι ο αδερφό̋ του Φωτιάδη που πήγε και έβαλε στο θείο µου 

στην Αγ. Παρασκευή νερό και πήγαµε στην ΕΥ∆ΑΠ και µου είπε η ΕΥ∆ΑΠ είναι 

παράνοµη ή πλαστή.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): εγώ 

δε µπορώ να διαφωνήσω ή να συµφωνήσω µαζί σα̋. Θα το κρίνουν άλλοι. Στη 

παρούσα φάση αυτό̋ ενεργούσε για την ΕΥ∆ΑΠ, εδώ στη δική µα̋ περίπτωση το 

λέει ξεκάθαρα το θέµα θα υπάρχει επιτροπή διορισµένη από το ∆ήµο που θα τα 

αλλάξουν τα ρολόγια.  
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κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: η επιτροπή να είναι από όλε̋ τι̋ παρατάξει̋ δε 

µπορεί να είναι από το ∆ήµο από δύο ή τρία άτοµα και να παίρνουν τι̋ µίζε̋.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. 

Καρανίκα άµα δούµε τέτοιά φαινόµενα είστε ελεύθερο̋ ο καθένα̋ να το 

καταγγείλετε τον καθένα στο ∆ήµο.  

κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋:κ. Καρανίκα̋ ∆ηµήτριο̋: εγώ για τον Φωτιάδη έχω στοιχεία, έχω καταγγελίε̋, 

πήγα ο ίδιο̋ στην ΕΥ∆ΑΠ και µου λένε είναι πλαστή. Πλαστογράφησαν και τη 

σφραγίδα του Λάµπρου του Ρούσσα που ήταν υπάλληλο̋ τότε και έβαλαν 

σφραγίδα.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):::: κ. 

Καρανίκα εγώ δε µπορώ να µιλήσω για υποθέσει̋ που δεν ξέρω πιθανόν να 

έχετε δίκαιο πιθανόν να έχετε και άδικο. Εδώ η διαδικασία θα είναι διάφανη και 

όποιο̋ έχει πρόβληµα και διαπιστώσει κάτι, ο ∆ήµο̋ είναι ανοιχτό̋ για να το 

καταγγείλει. 

Πρόεδρο̋Πρόεδρο̋Πρόεδρο̋Πρόεδρο̋: ευχαριστούµε ο λόγο̋ στον κ. Γεωργίου. 

κ. Γεωργίου Παύλο̋:κ. Γεωργίου Παύλο̋:κ. Γεωργίου Παύλο̋:κ. Γεωργίου Παύλο̋: καλησπέρα Γεωργίου Παύλο̋ από το σύλλογο Κύριλλο̋ και 

Μεθόδιο̋  Ολυµπιακού χωριού. Κύριε ∆αµάσκο θέλω τρία πράγµατα να σα̋ 

ρωτήσω αν αυτό το δίκτυο καταρχά̋ από το 2001 που παραδόθηκε από τον 

ιδιώτη µέχρι σήµερα συντηρείτε; Σε τι κατάσταση είναι; Εάν σκοπεύει ο ∆ήµο̋ 

να το ανακατασκευάσει εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση; Εάν έχουν προβλεφθεί 

οι πόροι αυτοί στον Πρὁπολογισµό του 2020 και τρίτον πιστεύω ότι είναι 

δίκτυο το οποίο δεν ανήκει σε ιδιώτη και ανήκει στην ΕΥ∆ΑΠ θα πρέπει να 

προβλέψει η υπηρεσία η τεχνική του ∆ήµου να ορίσει τουλάχιστον δύο ή τρία 

σηµεία να κάνει υδροληψίε̋ δειγµατοληπτικέ̋ για να γίνονται έλεγχοι, ένα από 

τα σηµεία αυτά πρέπει να είναι και το σηµείο από το οποίο παραλαµβάνει το 

νερό στο δίκτυο ο ∆ήµο̋ από την ΕΥ∆ΑΠ για να υπάρχει έλεγχο̋ σε τι 

κατάσταση είναι το νερό και το δίκτυο. 

 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): 

συγχαρητήρια. Πολύ στοχευµένε̋  ερωτήσει̋ θα πάρετε και τι̋ ανάλογε̋ 
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απαντήσει̋. Το δίκτυο είναι παλαιωµένο συναγωνίζεται όµω̋ το δίκτυο το 

παλιό του Κεντρικού Μενιδίου. Η συχνότητα βλαβών του Κεντρικού Μενιδίου 

ίσω̋ είναι και περισσότερη από το δίκτυο αυτό αλλά το δίκτυο είναι όντω̋ 

παλαιωµένο. Με τα πενιχρά µέσα που διαθέτει η Τεχνική υπηρεσία όπου βλέπει 

βλάβη το επισκευάζει τοπικά, εκτεταµένη ανακατασκευή δεν έχει γίνει και θα 

σα̋ πω για ποιο λόγο δεν έχει γίνει. Ο ∆ήµο̋ είναι σε παρατηρητήριο εµεί̋ το 

βάζουµε στο Πρὁπολογισµό, τα τρία τελευταία χρόνια για ριζική 

ανακατασκευή του δικτύου, υπάρχει ένα πρόβληµα σε αυτό ότι το δίκτυο αυτό 

δεν έχει την ικανότητα να υδροδοτήσει υψόµετρα από κάποιο σηµείο, δεν 

υδροδοτεί όλου̋ του̋ υδροδοτούµενου̋ δυστυχώ̋ µερικοί δεν παίρνουν νερό 

από αυτό το δίκτυο ιδίω̋ του̋ καλοκαιρινού̋ µήνε̋ και αυτοί που παίρνουν 

νερό ιδίω̋ του̋ καλοκαιρινού̋ µήνε̋ , µπορεί να µην το έχουν σε αδιάλειπτη 

παροχή σε εικοσιτετράωρο γι΄ αυτό έχουµε προβλέψει µέσα  στο κανονισµό να 

έχουν δεξαµενέ̋ και δεξαµενέ̋ δεν µπορούµε να του̋ παρέχουµε. Το λέµε στον 

κανονισµό. Ο ∆ήµο̋ αυτό που πρέπει να κάνει για όσου̋ έχουν σχέση µε το 

αντικείµενο κατασκευέ̋ δικτύων θα πρέπει να εκπονήσει µια υδραυλική µελέτη 

να διαστασολογήσει καινούργιο δίκτυο από την αρχή να υπολογίσει τα 

υψόµετρα µέχρι ποιο σηµείο θα υδροδοτήσει µέχρι ποιο κάτοικο γιατί οι 

κάτοικοι εκεί φτάνουν µέχρι τι̋ παρυφέ̋ τη̋ Πάρνηθα̋. ∆εν ξέρω αν ξέρετε 

αυτή τη περιοχή, υπάρχει σπίτι κάποιου κ Μπαντουβά που είναι σε 900 µέτρα 

υψόµετρο, εκεί φυσικά το δίκτυο δεν µπορεί να πάει µε τίποτα, είναι οι παρυφέ̋ 

τη̋ Πάρνηθα̋ στο βράχο τη̋ Βαρυµπόµπη̋ δεν ξέρω αν ξέρουν µερικοί εδώ που 

είναι παριστάµενοι, πρέπει να δει που θα το πάει, που υπάρχουν κατοικίε̋ 

γιατί τώρα δε µπορεί̋ να κτίσει̋ εκεί, νόµο̋ Σουφλιά 20 στρέµµατα άρα η 

οικοδοµική δραστηριότητα έχει παρέλθει, όποιο̋ έκτισε, έκτισε πρέπει να γίνει 

υδραυλική µελέτη το οποίο αυτό θα δείξει τι̋ διατοµέ̋, τι αντλιοστάσια, τι 

µπούστε ρ (ενισχυτέ̋), τι αγωγοί, γιατί θα πέσει ενίσχυση στο δίκτυο για να µην 

σπάνε για να µπορεί να υδροδοτήσει το υψόµετρο, θα καθορίσουµε αυτή, η 

υδραυλική µελέτη θα καθορίσει µελέτη πρὁπολογισµού νέου δικτύου. Το δίκτυο 

αυτό δε µπορεί ούτε να το ενισχύσουµε, ούτε να το προεκτείνουµε , ούτε να 
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βάλουµε  ενισχυτή θα το σπάσει όλο. ∆εν υπάρχει υδραυλική µελέτη δυστυχώ̋. 

Στο Τεχνικό πρόγραµµα το είχαµε βάλει και πέρσι, δεν πέρασε είµαστε στο 

Παρατηρητήριο. Αυτό είναι το Τεχνικό πρόγραµµα που ψήφισε η εκτελεστική 

επιτροπή δεν είναι το εγκεκριµένο. Το εγκρίνει το παρατηρητήριο εµεί̋ κάθε 

χρόνο το βάζουµε δυστυχώ̋ επειδή είµαστε υπό επιτήρηση δε µα̋ το εγκρίνει. 

Μόλι̋ βγει αυτή η υδραυλική µελέτη θα µπορεί µετά να εκπονηθεί µελέτη  νέου 

δικτύου µε τι̋ απαραίτητε̋ εγκρίσει̋ διότι η περιοχή είναι και ∆ασική. ∆εν είναι 

αµιγού̋ κατοικία̋ είναι και ∆ασική περιοχή. Υπάρχουν και κτήµατα υπάρχουν 

και σπίτια που είναι προ αµφισβήτηση από το ∆ασαρχείο υπάρχει και αυτό το 

πρόβληµα άρα θα πρέπει να πάρουµε και εγκρίσει̋ από το ∆ασαρχείο το οποίο 

έχουµε κάνει επαφέ̋ µε το δασαρχείο και είναι θετικό. Εάν γίνει το δίκτυο θα 

προβλεφθεί να βάλουµε πυροσβεστικού̋ κρουνού̋ για δασοπυρόσβεσή, θατο 

έχει προβλέψει η υδραυλική µελέτη. Αυτά φυσικά καλώ̋ εχόντων των 

πραγµάτων τα έχουµε βάλει στον Πρὁπολογισµό φέτο̋  είναι για 

ανακατασκευή του δικτύου που είναι ένα αρχικό ποσό το οποίο µπορεί να γίνει 

αναµόρφωση. ∆υστυχώ̋ εάν είχαµε και υδραυλική µελέτη τα προηγούµενα 

χρόνια και µελέτη κατασκευή̋ δικτύου θα µπορούσαµε να το εντάξουµε σε 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα τύπου ΕΣΠΑ. ∆υστυχώ̋ δε το καταφέραµε διότι δεν 

είχανε κριθεί οι τεχνικέ̋ µελέτε̋, προτείναµε να εγκριθούνε µα̋ τι̋ έκοβε οι 

περαιτέρω υπηρεσίε̋, παρατηρητήριο κτλ. το επόµενο που είπατε αυτό δεν το 

ξέρω αν σα̋ κάλυψα. Το θέµα του υγειονοµικού ελέγχου τώρα αυτό είναι µία 

άλλη ιστορία. Ο υγειονοµικό̋ έλεγχο̋ του δικτύου θα απαντήσω και στον κ. 

Ζίγκηρη που µου το είπε κατ΄ ιδίαν είναι υποχρεωτικό̋ βάσει υγειονοµικού 

περιεχοµένου όταν κάποιο δίκτυο τροφοδοτείται από γεωτρήσει̋  ή πηγάδια. 

Είναι υποχρεωτικό̋ αλλιώ̋ δε το δίνει̋. Το λέει ο νόµο̋ και µάλιστα από 

πιστοποιηµένα εργαστήρια να έχουν δηλ. ISΟ. Αυτέ̋ τι̋ αναλύσει̋ πρέπει να τι̋ 

πηγαίνει̋ ανά δίµηνο στην περιφέρεια Αττική̋ και στο Υπουργείο υγεία̋. Στη 

δικά µα̋ περίπτωση το δίκτυο δεν τροφοδοτείται ούτε από γεωτρήσει̋ από 

πηγάδια. Τροφοδοτείται από ΕΥ∆ΑΠ. ∆ηλαδή το νερό είναι χλωριωµένο άρα δεν 

είναι υποχρεωτικό αυτό αλλά απαιτητό. Απαιτητό είναι από µία άποψη ότι οι 
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σωληνώσει̋ που διοχετεύει η ΕΥ∆ΑΠ το νερό είναι παλαιωµένε̋. Οι σωληνώσει̋ 

και του Κεντρικού Μενιδίου είναι από αµίαντο δυστυχώ̋. Έστειλα έγγραφο στην 

ΕΥ∆ΑΠ και µου απάντησε είναι σε αποδεκτά όρια. Το έχω στο γραφείο µου εάν 

θέλετε να το δείτε. Είναι στη διάθεση σα̋. Επί ∆ηµαρχία̋ Ντούρου είχε κάνει µια 

σύµβαση µε το Γενικό Χηµείο του κράτου̋ και προβήκαµε σε κάποιε̋ 

δειγµατοληπτικέ̋ λείψει̋ νερού και από δίκτυα του Μενιδίου και από αυτό το 

δίκτυο. Υπάρχουν καταγγελίε̋ ειδικά από τα ιδιωτικά δίκτυα τα οποία ήταν 

ανυπόστατα . µετρήθηκαν από το Ελληνικό κέντρο δηµόσια̋ διοίκηση̋ από 

συνεργείο δικό του̋ και βρέθηκαν εντό̋ ορίων. Τώρα εάν θέλετε να µπει αυτό 

σαν παράµετρο̋ µέσα είναι στη γνώµη τη̋ επιτροπή̋ µπορεί να µπει αλλά τα 

οικονοµικά του ∆ήµου είναι πολύ πενιχρά. Το νερό είναι από την ΕΥ∆ΑΠ. Ο 

∆ήµο̋ εάν βρει του̋ πόρου̋ να το εκσυγχρονίσει αυτό το δίκτυο, δεν χρειάζεται 

έλεγχο̋. Υπάρχουν κάτοικοι εδώ µέσα που είναι από του̋ πρώτου̋ κατοίκου̋ 

εκεί µέσα και δεν παίρνει νερό από αυτό το δίκτυο. Είναι παρών και ο  κ. 

Σκρέκη̋, το δίκτυο είναι καθαρό εάν θέλει να µπει σαν όρο̋ αυτό δεν υπάρχει 

κανένα πρόβληµα απλώ̋ αυτό πρέπει να µπει από πιστοποιηµένο εργαστήριο 

και πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο στέλεχο̋, δεν έχει ο ∆ήµο̋ χηµείο. Γιατί 

εάν δε παρθεί σωστά το δείγµα µπορεί να βγάλει λανθασµένα αποτελέσµατα 

ότι το νερό είναι µολυσµένο ή ότι το νερό δεν είναι  µολυσµένο. Πρέπει να γίνει 

αυστηρό το πρωτόκολλο διαδικασία̋ πω̋ θα παρθεί το νερό, αυτό πρέπει να 

κάνει σύµβαση ο ∆ήµο̋ µε κάποιο γενικό χηµείο, άρα σα̋ λέω πριν µια̋ 

επταετία̋ που είχαµε πάρει δείγµα το δίκτυο ήταν καθαρό. Πιο σοβαρό είναι το 

πρόβληµα από τον αµίαντο του Κεντρικού Μενιδίου παρά από το δίκτυο εκεί 

πέρα. Εκεί το δίκτυο είναι άλλο το πρόβληµα. Εκεί είναι κάτοικοι πολλοί 

διαµαρτύρονται ότι  δεν έχουν ειδικά του̋ καλοκαιρινού̋ µήνε̋ ειδικά από το 

2001 που το έχουν παραχωρήσει το δίκτυο στον ∆ήµο κανένα̋ κάτοικο̋ δεν 

διαµαρτυρήθηκε για ποιότητα νερού. ∆ιαµαρτυρήθηκε για έλλειψη πίεση̋. Από 

το 2001 που είναι ένα πολύ καλό σηµείο να καταλάβουµε εάν το νερό είναι καλό 

ή όχι. 

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ο λόγο̋ … 
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κκκκ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:  εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δηµοσίευµα µια̋ 

εφηµερίδα̋ τη̋ Ελπίδα̋ από το 2011 που λέει ότι το 2011 αριθµών κατοίκων 

τη̋ Βαρυµπόµπη̋ προσέφυγαν στα δικαστήρια και ζήτησαν να µην πληρώσουν, 

αυτό αληθεύει; Να µην πληρώσουν του̋ λογαριασµού̋ στο ∆ήµο γιατί τότε το 

είχε παραλάβει ο ∆ήµο̋.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): δεν 

είµαι αρµόδιο̋ να απαντήσω.   

κ. Καπκ. Καπκ. Καπκ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:ετάνιο̋ Σπυρίδων:ετάνιο̋ Σπυρίδων:ετάνιο̋ Σπυρίδων: ο ∆ήµο̋ τότε χρεώθηκε τριάµισι εκατοµµύρια. Όταν 

πουλήθηκε η ΕΥ∆ΑΠ και την πήρε ο ιδιώτη̋ αυτά τα   τριάµισι εκατοµµύρια 

χαριστήκανε στο ∆ήµο; Ο ∆ήµο̋ από εκεί και πέρα είναι πάλι χρεωµένο̋ ένα 

εκατό.  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: είναι εκτό̋ θέµατο̋ 

 κ. Κακ. Κακ. Κακ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:πετάνιο̋ Σπυρίδων:πετάνιο̋ Σπυρίδων:πετάνιο̋ Σπυρίδων: δεν είναι εκτό̋ θέµατο̋ γιατί όταν οι κύριοι δεν 

πληρώνουνε πώ̋ ζητάνε να γίνει ανακατασκευή του αγωγού ακόµα λέει πιο 

κάτω ότι υπάρχουν παράνοµε̋ συνδέσει̋.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): 

έχετε δίκαιο σε αυτό που λέτε δυστυχώ̋ η υπηρεσία διαπιστώνει συνεχώ̋ 

παράνοµε̋ συνδέσει̋ αλλά αυτό θα το λύσει ριζικά µόνο το νέο δίκτυο. 

 κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: αυτοί οι κύριοι είχανε κάνει δικαστήριο για να µην 

πληρώσουνε δε µπορεί να λέει ψέµατα µια εφηµερίδα.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): δεν 

το ξέρω κύριε 

 Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: δεν µπορούµε να σα̋ απαντήσουµε σε αυτό. 

 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): ο 

κανονισµό̋ δεν φτιάχτηκε για παλιέ̋, θα αρχίσει να ισχύει από εδώ και πέρα δε 

θα αναφερθεί σε παρελθόντα έτη. 

 κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: το ένα εκατό που χρωστάει ο ∆ήµο̋ αυτή τι στιγµή 

είναι τωρινό το χρωστάει ακόµα για του̋ κυρίου̋ που δεν πληρώνανε. 
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 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιε κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιε κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιε κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): ύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): ύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): ύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): 

είναι οικονοµική̋ φύσεω̋ κύριε εδώ ήρθαµε για ένα παρόντα κανονισµό που 

καθορίζει από εδώ  και πέρα νοµοθετικό πλαίσιο που δυστυχώ̋ δεν υπήρχε 

γι΄αυτό υπήρχαν αυτά τα νοµικά παράθυρα και προσφύγαν στα δικαστήρια 

καταλάβατε κ. Καπετάνιο; 

    κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: ο ∆ήµο̋ να κόψει την παροχή αυτό έπρεπε να είχε 

κάνει τότε.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών):κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): δεν 

υπήρχε κανονισµό̋ , έχετε δίκιο αυτοί δεν είχαν σύµβαση µε το ∆ήµο. Όποιο̋ 

υπογράψει τώρα τον κανονισµό ξηλώνεται και δεν µπορεί να προσφύγει σε 

δικαστήρια.  

κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: και κάτι άλλο λέτε µε την έγκριση του παρόντα 

κανονισµού απαγορεύεται στο εξή̋ η υδροδότηση ακινήτων τα οποία 

βρίσκονται εντό̋ των διοικητικών ορίων χωρί̋ να προσκοµίζονται τα 

παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογητικά. Πιο κάτω ο ∆ήµο̋ δεν εξετάζει του̋ 

τίτλου̋ ιδιοκτησία̋ στο άρθρο 6 των ακινήτων ούτε η ύδρευση του̋ αποτελεί 

αποδεικτικό στοιχείο.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών): : : : όχι 

ξέρετε τι εννοούµε µε αυτό κύριε εγώ έχω δικαίωµα να έχω ένα ακίνητο όπω̋ 

κάνει η ΕΥ∆ΑΠ µε αυτό. Ο ∆ήµο̋ το δίκτυο ύδρευση̋ δεν είναι συµβολαιογραφείο 

εγώ µπορεί να έχω τίτλο ιδιοκτησία̋ και µπορεί εσύ µε ένα ενοικιαστήριο 

συµφωνητικό να το έχει̋ νοικιάσει στον κύριο από εδώ, εγώ δε θα εξετάσω 

ποιο̋ είναι ο ενοικιαστή̋ του κτιρίου δεν µε ενδιαφέρει αυτό, εµένα µε 

ενδιαφέρει να υπάρχουν τα νοµοθετικά έγγραφα ότι δεν είναι ∆ασικό ότι 

επιτρέπεται η υδροδότηση του. Αυτό εννοεί ότι εσύ αν έχει̋ εκεί µια οικία και 

θέλει̋ να την νοικιάσει̋ σε εµένα.  

κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: αυτό δε το γράφει.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: το 

λέει εννοείτε εγώ δεν είµαι συµβολαιογραφείο να εξετάζω εάν ανήκει σε εµένα ή 
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στον µισθωµένο. Εµένα µε ενδιαφέρει το κτίριο να είναι νόµιµο και να µην είναι 

∆ασικό.  

κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: το κατάλαβα αυτό που λέτε  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: 

υπάρχουν εκεί οικήµατα που παρανόµω̋ είχαν κτιστεί καήκαν στι̋ τελευταίε̋ 

φωτιέ̋ και αυτοί θα έρθουν τώρα να ξαναζητήσουν παροχή εάν δεν πάρουν 

χαρτί ότι έχουν νοµιµοποιήσει από το ∆ασαρχείο δε θα πάρουν παροχή.  

κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: λέτε και κάτι άλλο ένα̋ που έχει το ρολόι θα τον 

υποχρεώσετε εσεί̋ να βάλει καινούργιο ρολόι µε δικά του έξοδα;  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: για 

πρώτη φορά µετά θα το αλλάζουµε εµεί̋ και θα καθορίζεται µε απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αυτό το λέµε γιατί ο ∆ήµο̋ είναι απροετοίµαστο̋ να 

βάλει ρολόγια δυστυχώ̋ µε την οικονοµική ανέχεια που έχει.  

κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: στο άρθρο 6 τα φρεάτια είναι στο πεζοδρόµιο. Θα 

µπούνε στο πεζοδρόµιο. Λέτε µέσα εάν το ρολόι αυτό είναι στο πεζοδρόµιο και 

σπάσει υποχρεούται ο ιδιοκτήτη̋ να το πληρώσει.  

κ. ∆αµάκ. ∆αµάκ. ∆αµάκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: έτσι 

κάνει και η ΕΥ∆ΑΠ.  

κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων:κ. Καπετάνιο̋ Σπυρίδων: εάν πάει ένα αµάξι στο πεζοδρόµιο και το σπάσει 

υποχρεούται ο ιδιοκτήτη̋ να το φτιάξει; 

 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνικών Υπηρεσιώνικών Υπηρεσιώνικών Υπηρεσιών)))):::: 

δυστυχώ̋ µέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο κρούσµα από το 2001 δεν 

έχει παρατηρηθεί. Αυτό που έχει παρατηρηθεί µόνο  είναι ανιχνευτή µετάλλου 

δεν έχουµε πάρει για να ανακαλύψουµε τα φρεάτια, µε ειρωνική διάθεση το 

λέω. Αυτά γίνονται για να είναι εύκολο το έργο τη̋ καταµέτρηση̋. 

 Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ο λόγο̋ στο κ. Βαλαβάνη 

κκκκ. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋: Βαλαβάνη̋ από τον Αθλητικό σύλλογο Ολυµπιακού 

χωριού ο Φοίβο̋. Είπατε προηγουµένω̋ ότι προβλέπετε και ότι θα χρειαστεί 
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ριζική ανακατασκευή του δικτύου και καλώ̋ εχόντων των πραγµάτων τα ποσά 

περάσουν από την ελεγκτική επιτροπή και προχωρήσουν θα φτάσουµε 

πράγµατι σε µία ανακατασκευή. Το ερώτηµα είναι πω̋ θα γίνει αυτή η 

κατανοµή του πόρου θα γίνει σε όλου̋ του̋ δηµότε̋;  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))): όχι 

όσοι υδρευόµενοι θα εξυπηρετηθούν από το νέο δίκτυο. Πρώτα, πρώτα δεν 

ξέρουµε εάν θα το εντάξουµε σε χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από ΕΣΠΑ κτλ. 

και ίσω̋ δε χρειαστεί να πληρώσουν και αυτοί. 

 κ. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋: κ. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋: κ. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋: κ. Βαλαβάνη̋ Αθανάσιο̋: σε κάποια χρονική στιγµή θα υπάρχει επιτροπή 

ελέγχου και θεωρηθεί ότι αυτό δε συµφέρει το ∆ήµο υπάρχει περίπτωση να 

δοθεί το δίκτυο σε ιδιώτη; 

 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: 

πολύ ωραία ερώτηση. Στι̋ επαφέ̋ που είχαµε µε την ΕΥ∆ΑΠ µα̋ είχανε 

υποσχεθεί ότι εάν το δίκτυο το φέρουµε σε µια ανεκτή κατάσταση 

προδιαγραφών ΕΥ∆ΑΠ δηλαδή να είναι κερδοφόρο να µην υπάρχουν 

προβλήµατα παράνοµων υδροληψιών, µα̋ είχε πει και κάτι άλλο η  περιοχή εκεί 

δε µπορεί να µπει στο σχέδιο πόλεω̋ εάν είχε µπει στο σχέδιο πόλεω̋ θα το 

έπαιρνε  η ΕΥ∆ΑΠ. Μα̋ το υποσχέθηκαν αυτό υψηλά διευθυντικά στελέχη.  Εάν 

εκεί γίνει µία τροποποίηση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και θεωρηθεί ηµι 

εντό̋ σχεδίου περιοχή τότε η ΕΥ∆ΑΠ το έβλεπε µε διαφορετικό µάτι. Αυτό 

φυσικά είναι πολύ δύσκολο να µπει και είναι και χρονοβόρο. Το άλλο που λέτε 

έχει γίνει σε πολλά άλλα δίκτυα εν τη Ελλάδι σύµπραξη ιδιωτικού µε ∆ηµοσίου 

τοµέα. Το οποίο σηµαίνει κάνει σύµβαση ο δήµο̋ µε έναν ιδιώτη που έχει 

εµπειρία σε αυτό το πράγµα. Εµπειρία διαχείριση̋ δικτύων αυτό εννοώ και µε 

ένα νοµοθετικό πλαίσιο και µια διαγωνιστική διαδικασία να µειοδοτήσει και να 

πάρει το δίκτυο το οποίο µπορεί να αποφέρει και κέρδο̋ του ∆ήµου σαν 

µίσθωµα του παρέχει ένα κτίριο. Επίση̋ να πω ότι το δίκτυο εκτείνεται σε 

ακτίνα περίπου 15 χιλιοµέτρων.  

Πρόεδρο̋ :Πρόεδρο̋ :Πρόεδρο̋ :Πρόεδρο̋ : ο λόγο̋ στον κ. Γιαννάκο     
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κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: δύο, τρία θέµατα που έχω εντοπίσει ιδιαιτέρω̋ µάλλον 

και που µε ενοχλούν σε πρώτη φάση, σε ποια  κατάσταση είναι το δίκτυο 

σήµερα; Εάν πρόκειται να επισκευαστεί και εάν πρόκειται να επισκευαστεί, 

αναµορφωθεί ποιο̋ θα πληρώσει γι΄αυτό; Μέσα γράφεται ότι πληρώνουν οι 

υδρολήπτε̋. Αυτό γράφεται επίση̋ λέτε επεκτάσει̋ και λοιπά εάν θέλει ο 

∆ήµο̋ τον χρεώνει αυτό λέτε, λοιπόν σε περιοχέ̋ του ∆ήµου όπου δεν υπάρχει 

αγωγό̋ διανοµή̋ άρθρο 7 και δεν προβλέπεται η άµεση επέκταση του, 

οποιοσδήποτε κάτοχο̋ κτλ έχει δικαίωµα να αιτηθεί την παροχή την οποία 

πληρώνει, λέω εγώ λοιπόν το ίδιο λέτε παρακάτω και στην περίπτωση που ο 

∆ήµο̋ κρίνει ότι η επέκταση του συγκεκριµένου αγωγού θα µπορεί µελλοντικά 

να εξυπηρετήσει περισσότερου̋ υδρολήπτε̋ διατηρεί το δικαίωµα τη̋ 

συµµετοχή̋ ή µη στη δαπάνη.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: άρα 

δεν είναι υποχρεωτικό.  

κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: άλλο λέω για εµένα θα έπρεπε να το πληρώνει ο ∆ήµο̋ 

την επέκταση του δικτύου α̋ ορίσει το πλαίσιο, α̋ ορίσει τη περιοχή και µετά 

να κινείται όταν τη ορίσει θα πρέπει να την πληρώνει κιόλα̋, δε µπορεί̋ να 

είσαι σε µία περιοχή επειδή έτυχε να είσαι εκεί να πληρώνει̋ δεκαπλάσια από 

ότι έτυχε να είναι εκεί. Άποψη µου είναι α̋ καταγραφεί. Ένα άλλο θέµα όλα τα 

αυθαίρετα αποκλείονται κα τε µε επίση̋ λάθο̋ όχι µόνο αυτό αυτό̋ που είναι 

αυθαίρετο̋ και έχει ρολόι το κρατάει αυτό̋ που είναι αυθαίρετο̋ και δεν έχει δε 

µπορεί ποτέ να πάρει εκτό̋ αυτού̋ που είναι ήδη και δεν ζητούνται, δεν 

ζητείται η άδεια οικοδοµή̋ το λέτε στι̋ µεταβατικέ̋ διατάξει̋.  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: 

µάλλον δε διαβάζετε καλά και συγνώµη που σα̋  διακόπτω λέµε για τα 

αγροτεµάχια που δεν έχουν νοµιµοποιήσει.  

κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: περιµένετε αυτό είναι το επόµενο που θα σα̋ έλεγα.  
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κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))):::: να 

απαντάµε αυθαίρετο που δεν έχει προσφύγει στον νόµο των αυθαιρέτων µε 

καταληκτική ηµεροµηνία 20 Ιουλίου δε µπορεί να υδροδοτηθεί.  

κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:  που το ξέρετε ότι είναι η 20 Ιουλίου και δεν είναι δέκα 

χρόνια µετά. Εντωµεταξύ δε θα µπορεί να πάρει νερό µιλάω για την περίπτωση 

που δεν έχει.  

Πρόεδρο̋ :Πρόεδρο̋ :Πρόεδρο̋ :Πρόεδρο̋ : προχωρήστε κύριε Γιαννάκο  

κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋:κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: είµαστε εδώ για να πούµε τη γνώµη σα̋. Είµαστε 

επιτροπή ∆ιαβούλευση̋ ή απαντήσεων από το ∆ήµο. Πρέπει να πούµε τη γνώµη 

µα̋ ακόµα και αν αυτή διαφέρει από του ∆ήµου και να καταγραφεί, 

ενδεχοµένω̋ κάποιε̋ από τι̋ απόψει̋ να τι̋ λάβει υπόψιν, κάποιε̋ όχι όµω̋ 

δεν έχει λογική να τσακωνόµαστε εδώ για µία άποψη. Λέω την άποψη µου και 

υποστηρίζω ότι σε περιοχή η οποία είναι , υπάρχει δίκτυο ύδρευση̋ δεν 

θεωρείται σωστόν να υπάρχει αγροτεµάχιο που µέσα του περιέχει ένα οίκηµα 

που χτίστηκε πριν τριαντακονταετία και νοµιµοποιήθηκε ή όχι αλλά έχει νερό 

και το δίπλα αγροτεµάχιο δεν έχει νοµιµοποιηθεί να µην αποχτήσει τότε νερό. 

Επίση̋ µέσα λέτε ότι απαγορεύεται να δίνεται νερό από γείτονα σε γείτονα του 

ακόµα και δωρεάν και αυτό απαράδεκτο. Εγώ δε µιλάω για τι̋ περιπτώσει̋ που 

κάποιο̋ θα το εµπορευτεί. Επίση̋ ότι έχει γίνει από το 2011 κτλ που 

παραλήφθηκε το δίκτυο αυτό θεωρώ επίση̋ λάθο̋ να µην αναζητηθούν τα 

όποια ποσά αν και εφόσον αυτά έχουν καταλογιστεί σε πρόσωπα και το λέω 

γιατί αν υπάρχουν χρέη  που έστω και ο ∆ήµο̋ δε µπορούσε να εισπράξει για 

τον άλφα ή βήτα λόγο έρχεται η στιγµή που καταθέτει̋ ένα κανονισµό και 

βάζει̋ µέσα µεταβατικέ̋ διατάξει̋ δίνει̋ ειδική προτεραιότητα σε αυτού̋ που 

ήδη έχουνε και µάλιστα του̋ δίνει̋ χαµηλότερε̋ δυνατότητε̋, χαµηλότερε̋ 

υποχρεώσει̋ από αυτού̋ που θα  έρθουν στη συνέχεια να ζητήσουν να βάλουν 

ρολόι. Λε̋ α̋ πούµε ότι αυτό̋ ο οποίο̋ έχει ρολόι δε χρειάζεται να καταθέσει 

την άδεια οικοδοµή̋ ενώ ο άλλο̋ χρειάζεται άρα αφού είναι εκτό̋ σχεδίου 

κανεί̋ ποτέ δε θα πάρει νέο ρολόι σα̋ φαίνεται λογικό; Εµένα όχι εγώ θεωρώ 
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ότι πρέπει και οι άλλοι να πάρουν ρολόι εάν και εφόσον το πληρώνουν και το 

χρειάζονται. Τώρα από εκεί και πέρα εάν η ΕΥ∆ΑΠ δίνει, δικό τη̋ πρόβληµα έτσι 

και αλλιώ̋ δεν πάει στα εκτό̋ σχεδίου. Το κοινωνικό πρόβληµα το έχουν οι 

µισοί και δεν το έχουν οι υπόλοιποι. Το έχουν οι καινούργιοι και όχι παλαιοί. Το 

έχουν όλοι,  όλοι να πάρουν νερό εκτό̋ εάν τεχνικά δεν είναι δυνατόν, το 

συζητάµε αυτό όχι όµω̋ δε θα πάρει αυτό̋ που δεν έχει άδεια, δε θα πάρει 

εκείνο̋ που είναι αγροτεµάχιο δε θα πάρει εκείνο̋ που δεν έκανε την αίτηση ή 

δε το είχε από το 2000. Θεωρώ ότι εκτό̋ ότι δεν καλύπτουµε το κοινωνικό 

πρόβληµα που υπάρχει βάζουµε και εµπόδια για το µέλλον διότι πάρα πολλοί 

θα προσφύγουν δικαστικώ̋ και θα δείτε ότι θα δικαιωθούν κιόλα̋. Γιατί το νερό 

είναι κοινωνικό αγαθό όποιο̋ κι΄ αν το πάρει, πρέπει όλοι όσοι το αιτούνται να 

το έχουν, τέλο̋ όσοι δεν έχουν πληρώσει και εφόσον έχει καταλογιστεί σε 

πρόσωπα έρχονται σήµερα και ζητάνε υδρόµετρο να έρθει ο ∆ήµο̋ λοιπόν στι̋ 

µεταβατικέ̋ διατάξει̋ αυτού του κανονισµού και να πει όποιο̋ έχει 

καταλογισµένα χρέη να µην µπει υδρόµετρο εάν δε τα πληρώνει ή εάν δε γίνει 

διακανονισµό̋ ή εάν δεν έρθει έστω να δούµε τι θα γίνει να πάρει µια απόφαση 

του ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει έκπτωση ή ότι άλλο νοµίζει. Υπάρχουν 

διάφορε̋ λεπτοµέρειε̋ που θεωρώ ότι είναι λίγο άτοπε̋ λέτε α̋ πούµε 

απαγορεύεται γενικώ̋ σε διάφορα σηµεία λέτε η παροχή του νερού είναι 

απολύτω̋ προαιρετική από το ∆ήµο τι θα πει αυτό; Το βρίσκω απαράδεκτο να 

µου πείτε τεχνικά αδύνατη να το καταλάβω. Τέλο̋ κάπου µιλάει για τεκµαρτό, 

τεκµαρτή κατανάλωση θα υπάρχει τεκµαρτή κατανάλωση; Θα υπάρχει πάγιο το 

οποίο δε το λέει πουθενά, δεν προβλέπεται πουθενά παραπέµπει σε απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα καθορίζει το ύψο̋ άλλο πόσο θα κάνει το 

κυβικό άλλο πράγµα αν προβλέπεται ελάχιστη κατανάλωση. Θεωρώ ότι δε θα 

έπρεπε να υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση. Και κάτι άλλο υπάρχει µεθόδευση 

µα̋ βάζετε να υπογράψουµε για ένα έγγραφο  το οποίο δε το έχουµε δει. 

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: κάνετε λάθο̋ 

 κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: κ. Γιαννάκο̋ Ιωάννη̋: εσεί̋ και η γραµµατέα̋ σα̋.  
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Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: είστε υποχρεωµένο̋ κύριε να το πάρετε 

Γραµµατέα̋ :Γραµµατέα̋ :Γραµµατέα̋ :Γραµµατέα̋ : σα̋ το είπαµε προφορικά κύριε  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: να σα̋ πω κάτι γιατί ερωτήθηκα όλα τα µέλη τη̋ ∆ιαβούλευση̋ 

υποχρεούνται να κάνουν πόθεν έσχε̋ από τι̋ 22/1 που βγήκε η απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και εντό̋ τριών µηνών πρέπει να καταθέσετε πόθεν 

έσχε̋ είναι από το νόµο δε το κάνω εγώ είναι υποχρεωτικό θα έχετε κυρώσει̋. 

Εγώ δεν µπορώ να διαγράψω κανέναν δεν είναι για το ∆ δεν έχουν σχέση µε 

εµένα. 

κκκκ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋:. Βρεττό̋ Μιχάλη̋:. Βρεττό̋ Μιχάλη̋:. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: αυτή η διαδικασία δεν προσβάλλει µόνο την  Πρόεδρο δεν 

προσβάλλει,  µόνο τη ∆ιοίκηση, προσβάλλει και εσά̋,το πρόσωπο σα̋.  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: είµαι υποχρεωµένη να σα̋ ενηµερώσω ότι πρέπει να κάνετε πόθεν 

έσχε̋ δεν είναι από το ∆ήµαρχο είναι από το νόµο. Ο λόγο̋ στον κ. Βρεττό 

Μιχάλη.  

κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋:κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋:κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋:κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: απευθύνοµαι στον κ. Γιαννάκο. Λυπάµαι κύριε Γιαννάκο για 

ότι λέτε δεν έκανε το ένα η υπηρεσία δεν έκανε το άλλο η υπηρεσία υπάρχουν 

διαδικασίε̋ και εγγράφω̋ θα ενηµερωθείτε και για το πόθεν έσχε̋. 

 Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: η υπηρεσία τώρα έκρινε ότι πρέπει να το δώσει εγώ τι να κάνω. 

Όταν γίνατε µέλο̋ οφείλατε να διαβάσετε  τον κανονισµό µόνο σα̋. Την 

απόφαση δεν είναι υποχρεωµένη να την έχω εδώ µιλήστε µε την κ. Ζώµα στην 

υπηρεσία. 

 κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κύριε Γιαννάκο Τρίτη φορά σα̋ επαναφέρω στη τάξη και 

είναι απαράδεκτη η συµπεριφορά σα̋, δε σα̋ αναγνωρίζω. Σχετικά µε το θέµα 

τη̋ επιτροπή̋ ∆ιαβούλευση̋ τώρα θα ήθελα να πω ότι σχετικά µε τη σύνταξη 

του εγγράφου από τη τεχνική υπηρεσία δεν είναι κάτι τυχαίο να ξέρετε και δεν 

είναι κάτι που κάποιο̋ σκαρφίστηκε ένα πρωί και το έστειλε για να 

διαβουλευτείτε σήµερα. Βασίζεται ω̋ επί των πλείστων στο νόµο το οποίο 

τηρεί και η ΕΥ∆ΑΠ. Υπάρχουν κάποιε̋ αστοχίε̋ ένα από τα παραδείγµατα είναι 

αυτά που έθεσε ο κ. Καπετάνιο̋. Ότι λάθη υπάρχουν εδώ είµαστε να τα 
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διορθώσουµε. Η ∆ιοίκηση  δεν έχει σκοπό να σα̋ δηµιουργήσει πρόβληµα. Να 

απαντήσω και στον κ. Γιαννάκο. Όταν αναφέροµαι στο γενικό κανόνα ότι τα 

σπίτια τα οποία θα ενταχθούν σε αυτή τη λογική είναι µε βάση τα νόµιµα σπίτια 

τότε προφανώ̋ τίποτα άλλο δεν µπορεί να ενταχθεί. Παρακαλώ να τα δούµε κ. 

Πρόεδρε και τεχνική υπηρεσία και να εντάξουµε όσο πιο πολλά σπίτια γίνεται. 

Τώρα σχετικά µε το πόθεν έσχε̋ µη βλέπουµε φαντάσµατα δεν είναι τίποτα 

κακό. Κάτι που δηλώνουµε µια ζωή θα το δηλώσουµε και επίσηµα. Αν κάποιο̋ 

δε θέλει έχει το δικαίωµα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τον απαλλάξει και όχι η 

Πρόεδρο̋. Ευχαριστώ πολύ.  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ο λόγο̋ στον κ. ∆αµάσκο. 

 κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋  κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋  κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋  κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών:   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών:   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών:   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών: 

ευχαριστώ κύριε Βρεττέ, την ξέρετε τη περιοχή πολύ καλά και το πρόβληµα του 

κυρίου Γιαννάκου από ότι κατάλαβα δεν είστε κάτοικο̋ και ούτε έχετε φιλοδοξία 

να γίνεται κάτοικο̋. Να εξηγήσω κ. Γιαννάκο εκεί το υφιστάµενο δίκτυο δε 

µπορεί να υδροδοτήσει του̋ υφιστάµενου̋ υδροµετρητέ̋ πόσο µάλλον 

καινούργιου̋. Πολλέ̋ κατοικίε̋  εκεί είναι παραθεριστικέ̋ οι άνθρωποι εκεί 

µπορεί να έρθουνε µια φορά το χρόνο αν µάθουν ότι πήρε φωτιά το σπίτι του̋ ή 

το λεηλάτησαν. Εκεί δεν πρέπει να έχει µια τεκµαρτή κατανάλωση; το πάγιο 

αυτό εννοούµε τεκµαρτή κατανάλωση είναι επιστηµονικό̋ όρο̋ τη̋ ΕΥ∆ΑΠ. 

Είναι συνήθω̋ τακτική σε  όλα τα δίκτυα όχι µόνο τη̋ Ελλάδο̋. Υπάρχουν 

πολλοί κάτοικοι και εδώ παριστάµενοι και ο κ. Σκρέκη̋. Που είναι κάτοικο̋  τη̋ 

περιοχή̋ έχει κάνει ατελείωτε̋ προσπάθειε̋ και από Αντιδήµαρχο̋ 

Περιβάλλοντο̋ να συµµετέχουν οι κάτοικοι στην κατασκευή νέοι δικτύου. 

Υπάρχουν έγγραφα από αυτά βασίστηκε η υπηρεσία για να πει ότι ο  κάτοικο̋ 

µπορεί να συµµετέχει στην ανακατασκευή. Τα 15.000.000 εκατοµµύρια δεν 

φτάνουν για τη ριζική ανακατασκευή. Το δίκτυο δε µπορεί να δίνει αλόγιστα 

νερό, υπάρχει   περιορισµένη δυνατότητα. Προσπαθούµε να καλύψουµε του̋ 

νόµιµου̋.  

ΑΔΑ: 6Τ2ΡΩΨ8-ΖΜΧ



Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: εδώ κάνουµε  µια γνωµοδότηση σχετικά µε τον κανονισµό αυτό θα 

καταλήξει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα ψηφίσουµε υπερ. ή κατά. 

κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:κ. ∆έδε Μαργαρίτα:  θέλει ριζική ανακατασκευή το δίκτυο γιατί κάνουµε τώρα 

τον κανονισµό δεν πρέπει να τον κατασκευάσουµε ή να το γράψουµε εδώ. Με τον 

Καλλικράτη και µε τον Κλεισθένη ο ∆ήµο̋ δε µπορεί να εισπράξει λεφτά. 

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ο λόγο̋ στον κ. Σκρέκη 

 κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : καλησπέρα σα̋ λέγοµαι Σκρέκη̋ Γιάννη̋ θα µιλήσω µε 

διπλή ιδιότητα κατοίκου και µέλου̋ του εξωρἀστικού συλλόγου Βαρυµπόµπη̋.  

Από το 1992 δε µπορούµε να φτιάξουµε εισπρακτική εταιρεία όταν δώσαµε το 

δίκτυο στην ΕΥ∆ΑΠ υπόγραψε τότε ο ∆ήµαρχο̋ ο κ. Μουστακάτο̋ ότι ποτέ στο 

∆ήµο δε θα γίνει εισπρακτική εταιρεία ούτε υδρευτική. Έρχεται ο Καλλικράτη̋ το 

επιβεβαιώνει µε πιο αυστηρό τρόπο έρχεται ο Κλεισθένη̋ το κάνει τελειωτικό. 

Τώρα βλέπω από την ∆ηµοτική αρχή µεγάλη προχειρότητα. Εσεί̋ από ότι 

κατάλαβα πάτε να ανοίξετε µια υδρευτική εταιρεία που δε µπορούµε. Πάτε να 

κάνετε µια εισπρακτική εταιρεία που δε µπορείτε πάτε να κάνετε ένα 

καινούργιο σύνολο που δεν έχετε υδραυλικού̋ για να συντηρήσουµε ένα δίκτυο. 

Τι είναι αυτό το σηµερινό; Πολύ προχειρότητα όµω̋ πήρατε την άδεια να 

φτιάξετε υδρευτική εταιρεία; Πω̋ θα γίνει εισπρακτική αφού δεν υπάρχει. Θα 

µπορέσετε να κάνετε αναβάθµιση, συντήρηση αφού εσεί̋ το παίρνετε ο ∆ήµο̋. 

Έχουµε πάρει υδραυλικού̋;  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ολοκληρώστε. 

 κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ : κ. Σκρέκη̋ Ιωάννη̋ :  εµεί̋ πάντα ζητάγαµε να πληρώσουµε. Πριν εννιά χρόνια 

που ήταν ο κ. Βρεττό̋ Αντιδήµαρχο̋ ήταν η πρώτη µου επαφή γι αυτό το θέµα 

και εννιά χρόνια δε µπόρεσε να το λύσει. Τώρα προσπαθεί να το λύσει γιατί 

σύρθηκε στα δικαστήρια δεν είναι από την καλή του την καρδιά. Κανένα̋ 

∆ήµαρχο̋ δεν πρόσεξε αυτό το θέµα. Από το 2001 πληρώνουµε 200χιλ εώ̋ 

500χιλ.  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ο λόγο̋ στον κ. Βρεττό Μιχάλη. 
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 κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: κ. Βρεττό̋ Μιχάλη̋: σχετικά µε αυτά που ανέφερε ο κ. Σκρέκη̋ δεν είναι µια 

εταιρεία αλλά µια υπηρεσία που θα ανήκει στο ∆ήµο και όπω̋ ο ∆ήµο̋ δίνει 

µελέτε̋ σε ιδιώτε̋ για υδραυλική µελέτη έτσι θα δίνει προσωρινά σε εξωτερικά 

συνεργεία την εργασία. Έχουµε ζητήσει τέσσερει̋ υδραυλικού̋ και θα 

προχωρήσουµε και σε µόνιµο προσωπικό µε σκοπό να λύσουµε οριστικά το 

πρόβληµα.  

Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋:Πρόεδρο̋: ο λόγο̋ στην κ. Κοταβέ. 

κκκκ. Κοταβέ Κωνσταντίνα:. Κοταβέ Κωνσταντίνα:. Κοταβέ Κωνσταντίνα:. Κοταβέ Κωνσταντίνα: Καλησπέρα και από εµένα δράττοµαι τη̋ ευκαιρία̋ που 

είναι και ο κ. Βρεττό̋ να ρωτήσω µε ποιο τρόπο θα εισπράττει ο ∆ήµο̋ από 

αυτού̋ του̋ ανθρώπου̋; ∆ε το έχω καταλάβει. Πε̋ ότι µπαίνουν τα ρολόγια 

κανονικά στου̋ ανθρώπου̋. Πω̋ θα εισπράξουν; Χρειάζεται εισπρακτική 

εταιρεία;  

κ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιώνκ. ∆αµάσκο̋ Αναστάσιο̋(Πρὀστάµενο̋   ∆ιεύθυνση̋  Τεχνικών Υπηρεσιών)))): : : : 

πρέπει να υπογραφεί ο κανονισµό̋, να εγκριθεί από όλου̋ να καλέσουµε όσου̋ 

υδροδοτούνται να το αποδεχτούν. Υπογράφουν σύµβαση µε το ∆ήµο, µετά θα 

βγει απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα καθορίζει τέλη ύδρευση̋ όπω̋ 

βγαίνει δηµοτικών τελών κτλ. θα υπάρχει κωδικό̋ εσόδων στο ∆ήµο, θα βγει 

τιµή κυβικού θα ψηφιστεί από ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα βγουν εντάλµατα στη 

συνέχεια ανάλογα µε τον υδροµετρητή. 

 Πρόεδρο̋: Πρόεδρο̋: Πρόεδρο̋: Πρόεδρο̋: θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία υπερ. ή κατά,  τη γνώµη θέλουµε. 

 

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆∆∆∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν τη̋ την εισήγηση και τι̋ τοποθετήσει̋ των µελών τη̋, του 

παρακάτω θέµατο̋: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ».   
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ΓΝΓΝΓΝΓΝΩΩΩΩΜΟΜΟΜΟΜΟ∆∆∆∆ΟΤΕΙΟΤΕΙΟΤΕΙΟΤΕΙ    

ΥπερΥπερΥπερΥπερ τη̋ Γνωµοδότηση̋ σχετικά µε τον κανονισµό Ύδρευσή̋ τη̋ ευρύτερη̋ 

περιοχή̋ τη̋ Βαρυµπόµπη̋ από τα εξή̋ µέλη 1. κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑ, 2. κ. 

ΚΑΛΙΦΑΤΙ∆ΗΣ ∆ΑΝΙΗΛ, 3. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, 4. κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 5. κ. 

ΠΑΠΠΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, 6. κ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, 7. κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 8. κ. 

ΚΑΡΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 9. κ. ΣΑΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, 10. κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   

κατάκατάκατάκατά τη̋ Γνωµοδότηση̋ σχετικά µε τον κανονισµό Ύδρευσή̋ τη̋ ευρύτερη̋ 

περιοχή̋ τη̋ Βαρυµπόµπη̋  από τα εξή̋ µέλη 1. κ. ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, 2. κ. 

∆Ε∆Ε ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, διότι είναι ελλιπή̋  3. κ. ΚΟΤΑΒΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, διότι είναι 

ελλιπή̋,  απεχώρησαν κατά τη συνεδρίαση τα εξή̋ µέλη: 1. κ. ΜΙΧΑ ΦΑΝΗ, 2. κ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3. κ. ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ,4. κ. ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 

5.κ. ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ, 6. κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 7. κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 8. κ. 

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ, 9. κ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ. 

 

Εκδόθηκε η �ε αρ. 1/2020 Γνωµοδότηση τη̋ ∆ηµοτική̋ Επιτροπή̋ ∆ιαβούλευση̋. 

 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται από τα παρόντα �έλη 

 

Ακριβέ̋ απόσπασµαΑκριβέ̋ απόσπασµαΑκριβέ̋ απόσπασµαΑκριβέ̋ απόσπασµα    

Αχαρνέ̋ Αχαρνέ̋ Αχαρνέ̋ Αχαρνέ̋ –––– Αυθηµερόν Αυθηµερόν Αυθηµερόν Αυθηµερόν    

Η ΠΡΟΕΗ ΠΡΟΕΗ ΠΡΟΕΗ ΠΡΟΕ∆∆∆∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    

    

ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

    

    

ΑΔΑ: 6Τ2ΡΩΨ8-ΖΜΧ
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