
 1 

                                                                          
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                           
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ                                                      

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ηο ππακηικό ηηρ  4/2012 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 
 

Απιθ. Απόθαζηρ  36/2012 
 
«Πεπί ηποποποίηζηρ κανονιζμού αποσέηεςζηρ ζηην Σ.Θ. Κονεμβαζίαρ (απόθαζη 
Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ 49/2011)». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
4/03-02-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη (20) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Ιύξαο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
4. Θαινγεξίλεο Ζιίαο 4. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
5. Θνιιηάθνο Ησάλλεο 5. Σζάθνο Θσλ/λνο 
6. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 6. Κέληεο Γεώξγηνο 
7. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο 7. Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
8. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
9. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
10. νπξιάο Ησάλλεο   
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
12. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
13. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
14. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
15. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
16. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
17. Σζάθνο Πέηξνο   
18. Υαξακήο Αληώληνο   
19. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
20.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. 
Θνπιεληίσλ, Καλίθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Ιακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, 
Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
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   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γεώξγην Βνπλειάθε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Κε ηελ αξηζ. 49/2011 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από 
ηελ αξηζ. 22/2011 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κνλεκβαζίαο, 
απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνύ Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο, ν νπνίνο 
είρε θαηαξηηζζεί κε ηελ 53/2010 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ 
Κνλεκβαζίαο. 
 Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ζην άξζξν 11ν Γαπάλεο θαη ηέιε θαη εηδηθόηεξα ζηελ παξάγξαθν 4 
Ινηπά ηέιε, ε νπνία ηξνπνπνηείηαη νιόθιεξε θαη γίλεηαη:  

 
4. Γηαδηθαζία απόξξηςεο βνζξνιπκάησλ ζηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό Κνλεκβαζίαο 
α) ην θηίξην ηνπ Γήκνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κνλεκβαζίαο, νξίδεηαη ππεύζπλνο 
δηνηθεηηθόο ππάιιεινο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνινγηθνύ 
θαζαξηζκνύ ζπληνλίδεη θαη ξπζκίδεη ηελ εκεξήζηα απόξξηςε ζηε δεμακελή βνζξνιπκάησλ, 
ιακβάλνληαο ππ’ όςε  ηε δπλακηθόηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
β) Ο αλσηέξσ ππάιιεινο ζπκπιεξώλεη ζρεηηθό ηξηπιόηππν έληππν, ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ε ώξα, ν όγθνο ησλ βνζξνιπκάησλ θαη ν ηόπνο πξνέιεπζεο, 
δίλνληαο έηζη ηελ πξνέγθξηζε ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ηα 
βνζξνιύκαηα.  
γ)  Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε απόξξηςε ησλ βνζξνιπκάησλ γίλεηαη σο εμήο: 
γ1) Σελ ρξνληθή πεξίνδν από 01/09 έσο 31/5 θάζε έηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηώλ θαη 
ησλ ηξηεκέξσλ, ε απόξξηςε ζα γίλεηαη ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 
γ2) Σελ ρξνληθή πεξίνδν από 01/06 έσο 31/08 θάζε έηνπο ε απόξξηςε ζα γίλεηαη ηηο ώξεο 
από 4 π.κ. έσο 10:00 π.κ. 
γ3) Ζ απόξξηςε εθηόο ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ, επηηξέπεηαη κε 
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν νδεγόο βπηηνθόξνπ έρεη ελεκεξώζεη θαη έρεη ιάβεη ηελ πξνθνξηθή 
έγθξηζε από ηνλ Αληηδήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ Κνλεκβαζίαο, ηελ 
ακέζσο επόκελε εκέξα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο. 

Ο θ. Υξηζηάθνο ηαύξνο είπε όηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Βνπλειάθε,  
ζεσξεί όκσο όηη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ ηα αλαθεξόκελα ηεο πεξ. γ3) ηεο αλσηέξσ 
εηζήγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 1) Όηαλ ην βπηίν κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ απνξξίπηεη ηα ιύκαηα ζην βηνινγηθό 
θαζαξηζκό λα παξίζηαηαη απαξαίηεηα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ αλαδόρνπ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ βηνινγηθνύ ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηε δηαδηθαζία 
απόξξηςεο.  
2) Σε ζηηγκή ηεο απόξξηςεο ν νδεγόο ηνπ βπηηνθόξνπ, ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ 
άδεηα απόξξηςεο ή αληίγξαθν απηήο, ηελ νπνία ζα επηδεηθλύεη ζε θάζε έιεγρν. 
3) Ζ εθηόο ηνπ πξνηεηλόκελνπ σξαξίνπ απόξξηςε, ζα γίλεηαη ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο 
πεξηπηώζεηο θαη ηελ ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζα ρνξεγείηαη άδεηα πνπ ζα αλαθέξεη 
ην ιόγν ηεο έθηαθηεο απόξξηςεο.    

      Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηελ αξηζ. 49/2011 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε., ηελ αξηζ. 22/2011 
απόθαζε ηεο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 & 73 παξ. 1Β.v) ηνπ Λ. 
3852/2010, ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΓΘΘ) θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Αποθαζίζει καηά πλειοτηθία 
   1. Σξνπνπνηεί ηνλ Θαλνληζκό Απνρέηεπζεο ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο θαη πιένλ  
Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κνλεκβαζίαο, σο πξνο ην άξζξν 11ν Γαπάλεο θαη Σέιε θαη εηδηθόηεξα 
ηξνπνπνηείηαη νιόθιεξε ε παξάγξαθνο 4 Ινηπά ηέιε ηνπ άξζξνπ απηνύ.  

Χο εθ ηνύηνπ ην άξζξν 11 δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
 

ΆΡΘΡΟ  11ο 

Γαπάνερ και ηέλη 
Γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο, θαζώο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ αλέιαβε ν Γήκνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Λ.1069/80 θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (Λ.2307/95, Λ. 2839/2000), εθηόο από ηα εηδηθά ηέιε ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 
ηνπ Λ. 1069/80, επηβάιινληαη ηα παξαθάησ ηέιε θαη δαπάλεο: 
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1.  Γαπάλε δηαθιάδσζεο θαη ζύλδεζεο πξνο ηνλ αγσγό απνρέηεπζεο (άξζξν 10 παξ. 1δ θαη 
άξζξν 15 Λ.1069/80)  
Δίλαη αληαπνδνηηθό ηέινο θαη θαζνξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία  Απνρέηεπζεο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 15 Λ.1069/80 θαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Ζ κέζε ηηκή αλά ηξέρνλ κέηξν, νξίδεηαη κε 
απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Τπεξεζίαο  Απνρέηεπζεο. 

2.  Σέινο ρξήζεο ππνλόκσλ (άξζξν 10 παξ. 1ζη θαη άξζξν 16 Λ.1069/80) 
 α. Σν ηέινο απηό εηζπξάηηεηαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ λεξνύ θαη ην ύςνο ηνπ θαζνξίδεηαη 
κε απόθαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 25 & 26 ηνπ Λ. 1069/80. 
  β. Γηα πεξηπηώζεηο αθηλήησλ, πνπ δελ πδξεύνληαη από ηελ Τπεξεζία  Απνρέηεπζεο θαη γηα 
θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό, ην ηέινο ρξήζεο ηνπ 
ππνλόκνπ θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ, ζα θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
 γ. Δηδηθά γηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα ή επηθαξπία ζε Ηεξνύο Λανύο, 
Λνζνθνκεία, ρνιεία, Κνπζεία θαη ινηπά θνηλσθειή ηδξύκαηα πνπ δελ απνηεινύλ 
θεξδνζθνπηθνύο Οξγαληζκνύο θαη εθ’ όζνλ ην αθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ 
ηδξπκάησλ απηώλ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίδεη  ηδηαίηεξα  ηηκνιόγηα. 
 δ. Ηδηαίηεξα επίζεο ηηκνιόγηα ζα κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη ζηελ 
πεξίπησζε απνρέηεπζεο Βηνκεραληώλ, Βηνηερληώλ, Δξγαζηεξίσλ θ.ιπ., αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα 
ησλ απνρεηεπνκέλσλ απόβιεησλ (εθηίκεζε ηεο πνζόηεηαο ή κέηξεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ δηθό ηνπο λεξό) ην βηνινγηθό θνξηίν θ.ιπ. 
 ε. Σν ηέινο ρξήζεσο ππνλόκνπ νθείιεηαη θαη από ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ πνπ 
ζπλδέζεθαλ απζαίξεηα κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, ρσξίο λα 
απαιιάζζνληαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ απηώλ από ηηο άιιεο ππνρξεώζεηο (θαηαβνιή ηειώλ 
ζύλδεζεο θ.ιπ.). 
 ζη. Σν ηέινο ρξήζεσο ππνλόκνπ νθείιεηαη θαη από ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ, πνπ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ ζπλδέζεθαλ κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα απνρέηεπζεο. 
 δ. Κειινληηθά κπνξεί λα εθαξκνζηεί εηδηθόο θαλνληζκόο γηα ηελ απνρέηεπζε Βηνκεραληθώλ, 
Βηνηερληώλ θ.ιπ., νπόηε ζα εθαξκόδνληαη ηα ηηκνιόγηα πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκό 
απηό. 

3.  Σέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο (άξζξν 10 παξ. 1γ Λ.1069/80) 
 α. Σν ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν αθαζάξησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα ηνπ θηίζκαηνο θαη εθθξάδεηαη αλά m2 επηθάλεηαο. πλνιηθή επηθάλεηα ελόο θηίζκαηνο 
νξίδνπκε ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή 
δόκεζεο θαη επηθαλεηώλ ρώξσλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό απηό, αιιά νη ρώξνη 
απηνί ιεηηνπξγνύλ ζαλ ρώξνη θύξηαο ρξήζεο. 
 β. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο ζε λόκηκα ζπλδεδεκέλν αθίλεην ή ιεηηνπξγίαο βνεζεηηθνύ 
ρώξνπ ζαλ ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο, επηβάιινληαη πάιη ηέιε ζύλδεζεο κόλν γηα ηνπο ρώξνπο 
απηνύο. 
 γ. ε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο παιαηνύ θηίζκαηνο θαη αλέγεξζεο λένπ, θαηαβάιινληαη εμ’ 
αξρήο ηα ηέιε ζύλδεζεο ηνπ λένπ αθηλήηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3α ηνπ αλσηέξνπ 
άξζξνπ. 

4. Γηαδηθαζία απόξξηςεο βνζξνιπκάησλ ζην βηνινγηθό θαζαξηζκό Κνλεκβαζίαο 
α) ην θηίξην ηνπ Γήκνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κνλεκβαζίαο, νξίδεηαη ππεύζπλνο 

δηνηθεηηθόο ππάιιεινο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνινγηθνύ 
θαζαξηζκνύ ζπληνλίδεη θαη ξπζκίδεη ηελ εκεξήζηα απόξξηςε ζηε δεμακελή βνζξνιπκάησλ, 
ιακβάλνληαο ππ’ όςε  ηε δπλακηθόηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

β) Ο αλσηέξσ ππάιιεινο ζπκπιεξώλεη ζρεηηθό ηξηπιόηππν έληππν, ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ε ώξα, ν όγθνο ησλ βνζξνιπκάησλ θαη ν ηόπνο πξνέιεπζεο, 
δίλνληαο έηζη ηελ πξνέγθξηζε ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ηα 
βνζξνιύκαηα.  

γ)  Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε απόξξηςε ησλ βνζξνιπκάησλ, γίλεηαη σο εμήο: 
γ1) Σε ρξνληθή πεξίνδν από 01/09 έσο 31/05 θάζε έηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηώλ θαη 

ησλ ηξηεκέξσλ, ε απόξξηςε ζα γίλεηαη ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 
γ2) Σε ρξνληθή πεξίνδν από 01/06 έσο 31/08 θάζε έηνπο, ε απόξξηςε ζα γίλεηαη ηηο ώξεο 

από 4 π.κ. έσο 10:00 π.κ. 
γ3) Ζ απόξξηςε εθηόο ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ, επηηξέπεηαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν νδεγόο βπηηνθόξνπ έρεη ελεκεξώζεη θαη έρεη ιάβεη ηελ πξνθνξηθή έγθξηζε 
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από ηνλ Αληηδήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Κνλεκβαζίαο, ηελ ακέζσο 
επόκελε εκέξα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο. 

5. Ινηπέο δαπάλεο 
 α) Ζ δαπάλε, γηα θάζε επηβαιιόκελε από ηνλ παξόληα Θαλνληζκό, ηξνπνπνίεζε ησλ 
εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο ησλ αθηλήησλ, επζύλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ 
εξγαζηώλ βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε.  
 β) Σνλ ηδηνθηήηε βαξύλνπλ επίζεο θαη νη δαπάλεο ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
απνρέηεπζεο θαη ηεο ζύζηαζεο ησλ απνρεηεπκέλσλ πγξώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 
πηζαλόηεηα παξάβαζεο ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Οη δαπάλεο θαζνξίδνληαη 
απνινγηζηηθά κεηά ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ. 
 γ) Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κπνξεί λα θαλνλίδεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζύλδεζεο ζε 
δόζεηο θαη ζε ρξνληθά όξηα πνπ εθείλν ζα θαζνξίδεη θαηά πεξίπησζε. 
 δ) ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηδηνθηήηεο θαζπζηεξεί ή αξλείηαη λα εθπιεξώζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην Γήκν, όπσο πξνθύπηνπλ απ’ ηελ ηζρύνπζα Λνκνζεζία θαη ηνλ παξόληα 
Θαλνληζκό, ε Τπεξεζία  Απνρέηεπζεο πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνύ, ηελ θαηάξγεζε 
ηεο απνρέηεπζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε θάζε άιιε πξνβιεπόκελε λόκηκε ελέξγεηα κέρξη ηελ 
εθπιήξσζή ηνπο. 
 ε) Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ αθηλήησλ, κπνξεί λα ελζσκαηώλνληαη 
ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ύδξεπζεο γηα ηελ ηαπηόρξνλε εμόθιεζή ηνπο. 

6. Σα ηέιε απνρέηεπζεο πνπ επηβιήζεθαλ κε ηελ ππ. αξηζ. 2/2010 απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο Κνλεκβαζίαο, ηα νπνία 
αληηζηνηρνύλ ζην 60% ηεο θαηαλάισζεο ύδξεπζεο, θαζώο θαη ην εηδηθό πάγην ηέινο 
απνρέηεπζεο ηζόπνζν κε ην πάγην ηέινο ύδξεπζεο, λα επηβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε όινπο ηνπο 
θαηαλαισηέο από ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ θαλνληζκνύ απνρέηεπζεο, αλεμάξηεηα από ηελ 
εκεξνκελία πνπ ζα ζπλδεζνύλ  ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν.  

 
  2. Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ν Θαλνληζκόο Απνρέηεπζεο, όπσο είρε θαηαξηηζζεί κε ηελ αξηζ. 
53/2010 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο. 
 

Κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Λ. Καζηξόπνπινο, . Υξηζηάθνο, Α. Υαξακήο, Κ. Κηραιόπνπινο, Π. 
Ληθνιηλάθνο, Π. Σζάθνο, Γ. Παπαδάθεο. 
       

Ζ Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  36/2012. 
    

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο             Σα Κέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

            Απώλ Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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