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ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 115/2016 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ερμιονίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 225, 227, 238 και 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).
β) του Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010).
γ) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-06-2006).
Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 20, 21, 23, και 25 Ν. 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α')
«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την με αριθμ. πρωτ. 7666/εγκ.11/07-02-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορά στην εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των
πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α
Την αριθμ. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, που αφορά
την έγκριση της υπ’αριθμ.93/2016 απόφασης της Δ.ΕΥ.Α με θέμα: «Κανονισμός
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5.

Λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας»
(ΑΔΑ:79ΑΟΟΡ3Θ-Ω7Φ)
Τα λοιπά στοιχεία του σχετικού φακέλου.

Αφού σκεφθήκαμε
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 Ν. 1069/80 που αφορά τιμολόγια, ορίζεται:
«1. "Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και
αποχετεύσεως»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/80 που αφορά τους κανονισμούς δικτύου,
ορίζονται τα εξής: «1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που
εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο
ανήκει η επιχείρηση, εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας
του δικτύου αποχετεύσεως, και ιδίως οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ………………………. 2. Με την ίδια ως άνω διαδικασία
εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου
αποχετεύσεως και ιδίως τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, ο αριθμός των εξωτερικών
διακλαδώσεων, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, για την
αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, για την διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο
αποχέτευσης, για τη διακοπή των συνδέσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις γενικών των
ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων και λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας, ……………………….3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή
κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθορίζονται όλα τα σχετικά με τη λειτουργία
του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του
ύδατος, της διανομής αυτού, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο υδρεύσεως,
τη διακοπή των συνδέσεων, την εγγύηση χρήσεως υδρομετρητών, τις διακλαδώσεις του
δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών υδρεύσεως
πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις και
γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων
ύδρευσης της επιχείρησης».
Επειδή, με την αριθμ. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας,
εγκρίνεται η υπ’αριθμ.93/2016 απόφασης της Δ.ΕΥ.Α.ΕΡ, που αφορά τον Κανονισμό
Λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.
Επειδή, το άρθρο 13 του ως άνω αναφερόμενου Κανονισμού, αφορά: «σύνδεση των
ακινήτων του Δήμου Ερμιονίδας και Κοινωφελών Οργανισμών», και στο άρθρο αυτό έχει
συμπεριληφθεί η παρ. 3 η οποία ορίζει ότι: «…….. Τα ως άνω πρόσωπα δικαιούνται σε
δωρεάν ελάχιστη τετραμηνιαία κατανάλωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με
τις ανάγκες τους, κατά περίπτωση, και με βάση σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Η κατανάλωση πέραν της δωρεάν ελάχιστης θα τιμολογούνται
με βάση σχετική απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.»
Επειδή, η παρ. 3 του άρθρου 13, του Κανονισμού Λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, αφορά, ειδική τιμολογιακή πολιτική για δημόσια εκπαιδευτήρια,
Ιερούς Ναούς, Δημόσια Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και για τα όλα νομικά πρόσωπα του
Δήμου Ερμιονίδας (δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ)
Επειδή, η εν λόγω απόφαση αφορά αποκλειστικά την λειτουργία δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, και όχι τιμολογιακή πολιτική και συγκεκριμένα, ειδική,
τιμολογιακή πολιτική.
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ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε εν μέρει την αριθμ. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ερμιονίδας, ως προς την παρ. 3 του άρθρου 13, του Κανονισμού Λειτουργίας δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης, για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της
παρούσας.
Κατά τα λοιπά κρίνουμε νόμιμη την αριθμ. 115/2016 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ερμιονίδας, με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την
κοινοποίησή της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων που εδρεύει στην Τρίπολη (Γεωργίου Α΄ 17-21 Τρίπολη–Τ.Κ. 221 00).

Κοινοποίηση
1. Δήμο Ερμιονίδας
(με την παράκληση να μας γνωρίσει
την ημερομηνία περιέλευσης της
παρούσας στο Δήμο)
2. Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδας
Εσωτερική διανομή
Τμήμα Δ/κού – Οικονομικού (2)

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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