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Κρανίδι, 23 Νοεμβρίου 2015 

  
 

       ΠΡΟΣ: 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΟΓΚΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με διαφωνία που προέκυψε με καταναλωτή κατά τις εργασίες αντικατάστασης αγωγού της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

 

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το θέμα και λόγω της αναστάτωσης που 

δημιουργήθηκε κατά τις εργασίες αντικατάστασης τμήματος κατεστραμμένου σιδηροσωλήνα του κεντρικού 

δικτύου ύδρευσης και παροχών, συγκεκριμένα έχω να δηλώσω τα εξής. 

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου έλαβα τηλεφωνικά από την κα Καρανικόλα, κάτοικο Κρανιδίου, πλησίον Οικοκυρικής 

Σχολής, για βλάβη του δικτύου ύδρευσης πλησίον της οικίας της. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκα στο σημείο, 

εντόπισα τη διαρροή και ειδοποίησα τον εργολάβο επισκευής των υδραυλικών βλαβών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να στείλει 

υδραυλικό, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα. Ζήτησα από τον υπάλληλο του εργολάβου Γιώργο Πρένγκα, 

αλβανικής καταγωγής, να κάνει μία τομή στο δρόμο, ώστε να εντοπίσουμε το μέγεθος της βλάβης που είχε 

υποστεί ο αγωγός. Ένας αγωγός σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, ο οποίος στο παρελθόν μας είχε απασχολήσει 

πολλές φορές. Προσπαθήσαμε επιτόπου να επιδιορθώσουμε τη βλάβη με σαμπρέλα και τσεμπέρια, επειδή 

κανένα τυποποιημένο υδραυλικό εξάρτημα του εμπορίου δεν μπορεί να προσαρμοστεί λόγω παραμόρφωσης 

του σιδηροσωλήνα. Η προσπάθεια αυτή δεν έφερε αποτέλεσμα και μετά φτιάξαμε καλούπι και ρίξαμε τσιμέντο 

ταχείας πήξεως, κάτι που επίσης δεν είχε αποτέλεσμα. Με το νερό να χάνεται ασύστολα και τους καταναλωτές 

να διαμαρτύρονται γιατί δεν είχαν νερό για παραπάνω από 5 ώρες, έκρινα απαραίτητη την αντικατάσταση 

τμήματος του κατεστραμμένου σιδηροσωλήνα με σωλήνα πολυαιθυλενίου. Επικοινώνησα με τον εργολάβο και 

του ζήτησα να μας διαθέσει άτομο με κομπρεσέρ για τα σκαψίματα, μιας και χωματουργικό μηχάνημα δεν 

χωρούσε στο στενάκι. Ανταποκρίθηκε άμεσα και ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής. 

Στη συνέχεια εγώ προσωπικά ενημέρωσα τους κατοίκους της περιοχής, ότι οι εργασίες που ξεκίνησαν 

απροειδοποίητα ήταν εκτάκτου ανάγκης, ότι έπρεπε να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους και να προμηθευτούν 

νερό για τις ανάγκες τους. Καθώς δεν γνώριζα ακόμα τα απαιτούμενα μέτρα του προς αντικατάσταση 

σιδηροσωλήνα, δεν μπορούσα να κρίνω πόσες μέρες χρειάζονταν για την αποπεράτωση των εργασιών. Επίσης 

για όσους καταναλωτές το υδρόμετρο ήταν εντός της οικίας τους, τους ενημέρωσα εγώ προσωπικά ότι πρέπει 

με δικό τους υδραυλικό να το μεταφέρουν εκτός της οικίας τους, σε δημοτικό χώρο και προσβάσιμο στον 

υδρονομέα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ώστε να συνδεθούν με το νέο δίκτυο. Συγκεκριμένα αυτό αφορούσε 6 υδρόμετρα. 
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Για όσους καταναλωτές το υδρόμετρο ήταν εκτός της οικίας τους, τους ενημέρωσα ότι θα τους συνδέσουμε 

εμείς στο νέο δίκτυο, με έξοδα και υλικά της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., όπως προβλέπεται. 

Αφού ξεκίνησαν οι εργασίες, έφυγα για να φέρω τα απαραίτητα υλικά. Όταν επέστρεψα ο υπάλληλος του 

εργολάβου Γιώργος Πρένγκα, αλβανικής καταγωγής, με ενημέρωσε ότι κάποιοι από τους καταναλωτές, που 

νωρίτερα τους είχα ζητήσει να μεταφέρουν το υδρόμετρο εκτός της οικίας τους, του ζήτησαν προσφορά για να 

μεταφέρει το υδρόμετρο τους εκτός της οικίας τους. Του απάντησα ότι μετά το πέρας της εργασίας του με τον 

εργολάβο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει δικαίωμα να λειτουργήσει κατά την κρίση του, γνωρίζοντας ότι φορολογικά και 

ασφαλιστικά δεν είναι καλυμμένος και οτιδήποτε προέκυπτε θα ήταν με δική του ευθύνη. Δεν γνωρίζω εάν 

εντέλει ανέλαβε τις εργασίες αυτές ή όχι. 

Οι εργασίες κυλούσαν φυσιολογικά μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όταν φτάσαμε στην οικία Δορμπάρη, στην 

οποία υπήρχαν τρία υδρόμετρα, τα δύο εκτός της οικίας και το ένα εντός της οικίας. Ο Ιωάννης Δορμπάρης 

σταμάτησε τον υπάλληλο του εργολάβου γιατί είχε ενστάσεις. Ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τον υπάλληλο και 

του ζήτησα να σταματήσει τις εργασίες, έως ότου επιστρέψω και μιλήσω μαζί του. Συναντήθηκα με τον κ. 

Δορμπάρη παρουσία του υπαλλήλου του εργολάβου Γιώργου Πρένγκα, αλβανικής καταγωγής. Η επιθυμία του 

ήταν κάθε υδρόμετρο να έχει διαφορετική παροχή από τον κεντρικό αγωγό. Τον ενημέρωσα ότι αυτό δεν μπορεί 

να γίνει και ότι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν μία παροχή για τα δύο υδρόμετρα εκτός της οικίας 

του και μία νέα ξεχωριστή για το υδρόμετρο που ήταν εντός στη διπλανή οικία. Μάλιστα μου πρότεινε ο γιός 

του κ. Δορμπάρη, Αντώνης, ότι γνωρίζει από υδραυλικά και θα κάνει ο ίδιος τη σύνδεση.  

Την επόμενη μέρα Τρίτη 17 Νοεμβρίου συνεχίστηκαν οι εργασίες και πάλι ο κ. Ιωάννης Δορμπάρης σταμάτησε 

εκ νέου τις εργασίες αυτές, επιμένοντας ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι υποχρεωμένη για κάθε υδρόμετρο να έχει 

ξεχωριστή παροχή από τον κεντρικό αγωγό. Του εξήγησα για ακόμα μία φορά, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, 

φέρνοντας ως παράδειγμα μία πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα, για την οποία θα έπρεπε η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. να 

βγάλει 20 ξεχωριστές παροχές από τον κεντρικό αγωγό. Το κατάλαβε και συμφώνησε με αυτά. 

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου συνεχίστηκαν οι εργασίες εκτός της οικίας του κ. Δορμπάρη, όπου για ακόμα μία 

φορά ο ίδιος σταμάτησε τον ίδιο υπάλληλο του εργολάβου Γιώργου Πρένγκα, αλβανικής καταγωγής, με έντονο 

ύφος και ύβρεις, λέγοντάς του «Δρόμο από εδώ κωλοαλβανέ, εδώ που μαζευτήκατε». Για όλα αυτά 

ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τον υπάλληλο, ο οποίος μου δήλωσε ότι δεν ξαναπάει εκεί για δουλειά, επειδή 

φοβάται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να του κάνει κακό και επειδή πιστεύει ότι κάποιο άλλο πρόβλημα 

υπάρχει. Τότε του ζήτησα να μαζέψει τα εργαλεία του και να φύγει από εκεί. Λίγο αργότερα πήγα εγώ ο ίδιος 

στο χώρο, έδωσα πρόχειρα νερό στους υπόλοιπους καταναλωτές, τους οποίους τους ευχαριστώ για τη 

συνεργασία, την κατανόηση και την υπομονή που έδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.  

Στη συνέχεια ενημέρωσα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Ιωάννη Πάλλη σχετικά με την απρεπή και 

απαράδεκτη συμπεριφορά του κ. Ιωάννη Δορμπάρη, ενός και μόνου καταναλωτή από τους δεκάδες που 

συνδέθηκαν στο νέο δίκτυο. Επίσης του ζήτησα να αναλάβει εκείνος το θέμα του κ. Δορμπάρη, γιατί πιστεύω 

ότι κάτι προσωπικό έχει μαζί μου και προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα, είτε σε εμένα είτε στην οικογένεια 

μου.  

Επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω τόσο εσάς όσο και τους συνδημότες μας, για όποια ένσταση ή παρατήρηση 

έχετε σχετικά με τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε όλα τα επίπεδα, να την καταθέτετε εγγράφως στο πρωτόκολλο 
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για να εκδοθεί η σχετική απάντηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.   

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

 

 Παναγιώτης Αποστόλου 

 


