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ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ.  12/17.06.2020  πρακτικό  τακτικής   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  

Δελφών. 
 

Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 
πλατεία Κεχαγιά,   σήμερα  17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18.00΄  συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αριθ.  10239/12.06.2020  
πρόσκληση  της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσούλας Πονήρη Σεγδίτσα  και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 

 
(Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του 

υπ’αριθμ.18.318/13.3.2020(ΑΔΑ:ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)εγγράφου και της υπ’αριθμ.40/31.3.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά 
τις προβλέψεις  του άρθρου 67  του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.  

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένης  της “Απόστασης μεταξύ των 
Συμβούλων” και των απαραίτητων που εγγυώνται την προφύλαξη της υγείας των 
παρευρισκομένων στην αίθουσα). 
 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, παρ. 6 του 
Ν.4555/2018. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Λουπάκος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Κατσικούλης Νικόλαος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Αναγνωστόπουλος Λουκάς Γρίβας Ευθύμιος 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Λεοντίου Ευστάθιος Μαντζώρος Ευστάθιος 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Μπάκας Δημήτριος 

Αγαπητός Χαρίλαος Μακρή Γεωργία 

Κούσουλας Ευάγγελος Ανδρεοπούλου Μαρία 

Σεγκούνη Χρυσάφω Δρακάκης Γεώργιος 

ΑΔΑ: 642ΝΩ9Θ-ΗΗΜ



Κώνστα Κρυσταλλία Μέγκος Παναγιώτης 

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Σκαρίμπας Δημήτριος 

Σταντζούρης Νικόλαος Δεσποτίδης Προκόπιος 

Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία Τσονάκας Αθανάσιος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
Επίσης παρέστησαν  στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων:  κ.κ. 

Π.Μερινόπουλος, Α.Παπαδήμα, Σπ.Μπαρλιακός, Δ.Τσελές, Κ.Ματθαίου, Γ.Χαλατσάς, 
Π.Αντωνίου, Λ.Ρουφαγάλας, Α.Λιάπης,  καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου  Π.Κακκανάς. 
 

Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι Κοινοτήτων, 
κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 Ν.4555/2018. 

 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Ενημέρωση έργων. 
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος 

Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών). 
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 
5001154, 9η για το Υ/Ε 1 & 4η για το Υ/Ε 8)». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης 
Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

4. Έγκριση μελέτης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου "Ανακαίνιση 
‘Κυριακοπούλειου‘ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρηση του ως πολιτιστικός 
πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών - 
Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου 
Δελφών." (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 
2019-2020 του έργου "Ανακαίνιση ‘Κυριακοπούλειου‘ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας 
και επανάχρηση του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και 
Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών - Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων 
σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών." (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. 
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

6. Έγκριση διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για την 
μελέτη: «Ανάπλαση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και οδών που 
περιβάλλουν το Κάστρο της Άμφισσας», στα πλαίσια της πρόσκλησης του 
Πράσινου Ταμείου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2019 - 2020». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. 
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Ραβάνης Δημήτριος 

Μίχος Νεκτάριος  Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 

Αγγελόπουλος Αριστείδης Αδαμάκος Αθανάσιος 

Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία  

ΑΔΑ: 642ΝΩ9Θ-ΗΗΜ



7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ‘Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας  
από περιοχή 4 Εποχές Άμφισσας, έως περιοχή Ζαζάνια’. (Εισηγητής: κ. 
Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

8. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ , Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-
2018 (Α΄ΦΑΣΗ) ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

9. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ». 
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

10. Έγκριση  1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ». 
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

11. Τροποποίηση (3η)  τεχνικού προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού.(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. 
Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

12. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δελφών  1ου τριμήνου 2020. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, 
Αντιδήμαρχος). 

13.  ‘Εγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης 
Παπαϊωάννου, προϊστάμενος  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών). 

14. Επί αιτημάτων κατοίκων και επαγγελματιών Κοινότητας Δελφών, για οικονομική 
στήριξη στην πληγείσα από την πανδημία τοπική οικονομία. (Εισηγητής: κ. 
Δήμαρχος).  

15. Τροποποίηση της αριθ. 92/2020 (ΑΔΑ: 94ΧΡΩ9Θ-ΦΙΕ ) απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΚοιΣΠΕ «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΟΛΙΚΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

16. Επί αιτήματος «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» για συζήτηση σχετικά με την 
απόφαση του ΣτΕ για την κατάθεση των διαθεσίμων ΟΤΑ στην Τράπεζα της 
Ελλάδος.  

17. Επί αιτήματος «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» για συζήτηση σχετικά με την 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για εγκατάσταση καμερών στις Σχολικές 
αίθουσες.  

18. Τροποποίηση του άρθρου 13 με τίτλο: «Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος 
Ύδρευσης» του ισχύοντα κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών 
(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 19/382/14-9-2016 ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-
1ΡΥ), ο οποίος είναι σε ισχύ και για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου 6 του Ν. 2307/1995. (Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημ. 
Σύμβουλος) 

19. Συγκρότηση εξειδικευμένης επιτροπής για την παραλαβή των υπό προμήθεια 
οχημάτων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, 
Αντιδήμαρχος).  

20. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού 
Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» ισχύος 1,1 ΜW, επί του 
Μέγα Ρέματος Κοινότητας Καστελλίων του Δήμου Δελφών, Π.Ε.Φωκίδας. 
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Βαρβάτος, Ειδ. Σύμβουλος Δημάρχου). 

21. Αποδοχή δωρεάς (οικονομικής ενίσχυσης) από την εταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» προς το κληροδότημα Λ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

22. Λήψη  Απόφασης «Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του   
Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 

ΑΔΑ: 642ΝΩ9Θ-ΗΗΜ



Δελφών» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Δελφών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002170. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω 
Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος). 

23. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου της 
κοινότητας Προσηλίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

24. Ανάκληση της αριθ. 127/02.06.2020 (ΑΔΑ: 69Β3Ω9Θ-Γ7Π) με θέμα: «Έγκριση 
τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 
2020 στην Κοινότητα  Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 
Αντιδήμαρχος). 

25. Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου επί της Λ.Σαλώνων στην Κοινότητα 
Άμφισσας.(Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 
Αντιδήμαρχος). 

26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο Κλιμάκιο Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος 
Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση και στο Δ.Σ.  της 
«VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, 
Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση για εκ νέου εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Πλατείας 
Κοινότητας Μαριολάτας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. (Εισηγητής: κ. 
Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

29. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, κατά το άρθρο 70 
του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

30. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ A.M.C.E» και 
διακριτικό τίτλο: “SDG 17 GREECE”. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. 
Δημ. Σύμβουλος). 

31. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Ευαγγελίας και Αικατερίνης Γαζή – Καρελλά. (Εισηγήτρια: κ. 
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

32. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Ε..Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, 
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

33. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Δεδουσόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, 
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

34. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Λ. Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, 
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

35. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Ν.Σέββα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. 
Κληροδοτημάτων). 

36. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, 
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

37. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019  για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Κληροδοτήματος Χρ.Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, 
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
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38. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου 
Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. 
Κληροδοτημάτων). 

39. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος 
Λ.Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. 
Κληροδοτημάτων). 

40. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος 
Ε.Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. 
Κληροδοτημάτων). 

41. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 27/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

42. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 28/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

43. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 29/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

44. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 30/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

45. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 31/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

46. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 32/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

47. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς 
Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 34/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). 
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

48. Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και Παραλίας Αγίου 
Μηνά. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

49. Ανάκληση των αριθ.  αποφάσεων Δ.Σ. 265/30-09-2019 «Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πρόγραμμα 
«Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020» και αριθ. 347/26-11-2019 «Τροποποίηση της 
αριθ. 17/265/30-09-2019 Απόφασης Δ.Σ.»  (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, 
Αντιδήμαρχος). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω είκοσι έξι (26) 

υπογραψάντων μελών, η Πρόεδρος κ. Χρυσούλα Πονήρη Σεγδίτσα, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις, ενημερώσεις. 

Στη συνέχεια προέκυψαν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, λόγω χρονικού 
περιορισμού, για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση: 1) «Αποδοχή έκτακτης 
χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών των Δήμων 
της χώρας που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού  COVID-19», 2)«Έγκριση 
παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΑ   ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ», 3)«Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών του Δήμου Δελφών και ορισμός 
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μελών για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων», 4) «Έγκριση παραχώρησης 
χρήσης αθλητικής εγκατάστασης επί αιτήματος Α.Ο. Γραβιάς ΌΔΥΣ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ΄». 

 Το Συμβούλιο ενέκρινε, ομόφωνα,   το κατεπείγον των  θεμάτων, να συζητηθούν 
πριν την έναρξη των θεμάτων της Η.Δ. (άρθρα 67 παρ. 4 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 7  Ν.4555/2018) 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     129/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Το αριθ. (20) θέμα προτάχτηκε και συζητήθηκε μετά το (14). 
Το αριθ. (15) θέμα αποσύρθηκε και το αριθ. (29) αναβλήθηκε. 
Ο κ. Δεσποτίδης δεν παρευρίσκετο κατά την συζήτηση των θεμάτων (14) και (20). 
Οι ΔΣ Αθ.Παναγιωτόπουλος και Σ.Αναγνωστάκου απεχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά το 1ο 
θέμα. Επίσης απεχώρησαν μετά την συζήτηση του 20ου θέματος οι ΔΣ Λ.Αναγνωστόπουλος, 
Γ.Δρακάκης, Κρ.Κώνστα, Α.Τσονάκας και Μ.Ανδρεοπούλου. 
Θέμα   18ο  
Τροποποίηση του άρθρου 13 με τίτλο: «Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης» 
του ισχύοντα κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 19/382/14-9-2016 ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-1ΡΥ), ο οποίος είναι 
σε ισχύ και για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995.  
(Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    149 /17.06.2020 
 
 Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος, 
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 97/2020 απόφαση της ΔΕΥΑ, η οποία έχει ως εξής: 

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 09o/13 Μαΐου 2020 Πρακτικό Συνεδρίασης  

του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09ο/2020 

Στην Άμφισσα σήμερα, 13 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, διεξήχθη μέσω 
τηλεδιάσκεψης, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών,  για λόγους διασφάλισης 
της δημόσιας υγείας,  σύμφωνα με την αριθ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την παρ. 1 του άρθρου 10 της  ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος 
A’, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 1031/8-5-2020 εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 1069/80και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) μέλη, ήτοι: 

«…ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 

1.ΣωτηρόπουλοςΣωτήριος, Πρόεδρος 
 

2.Σολτάτος Ανδρέας, Αντιπρόεδρος  
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Τα πρακτικά τήρησε ο κ. Καλπούζος Ιωάννης, υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Δελφών  και 
γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών. 
 
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 

 
 

Αριθμός απόφασης 97/2020 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Άρθρου 13 «Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης» του 
Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης. 
Εισηγητής: κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. 

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της  παρ. 1 αρθ. 16 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/23-8-1980) «Τέλος 
χρήσεως υπονόμου και τέλος υδρεύσεως», σύμφωνα με το οποίο: «...Οι Ιδιοκτήται των 
ακινήτων των συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την καταβολήν του 
τέλους χρήσεως υπονόμου και τέλους υδρεύσεως, εισπραττομένων δια των λογαριασμών 
καταναλώσεως ύδατος κατά τα εν άρθροις 25 και 26 του παρόντος οριζόμενα. Δια τους 
ήδη συνδεδεμένους μετά των δικτύων το τέλος χρήσεως οφείλεται από της συστάσεως 

3.Γρίβας Ευθύμιος, μέλος  

4.Aγαπητός Χαρίλαος, μέλος  

5.Μαντζώρος Ευστάθιος, μέλος  

6.Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία, μέλος  

7.Ανδρεοπούλου Μαρία, μέλος  

8.Τσιπούρας Νικόλαος, μέλος  

9.Τζαμτζή Αγγελική, μέλος 
 

10.Μέγκος Παναγιώτης, μέλος  

11.Σεγκούνη Χρύσα,  αναπληρωματικό μέλος  
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της επιχειρήσεως. Συνοφειλέται εις ολόκληρον του τέλους χρήσεως μετά των Ιδιοκτητών 
τυγχάνουν και οι οπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν του ακινήτου…»   
2. Τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης  Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Δελφών 19/382/14-9-2016 ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-1ΡΥ), ο οποίος είναι σε ισχύ και 
για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995, και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού, 
όπου προβλέπεται:  
«….Άρθρο 13 Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης 
1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη 
συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του 
ακινήτου, 
και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την 
εκτέλεση 
οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του 
ακινήτου. Ο 
Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν 
διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου 
αποτελεί 
στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 
2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ή ο παλιός ιδιοκτήτης του υδρευόμενου 
ακινήτου υποχρεούνται να δηλώσουν στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση 
μη 
τήρησης της υποχρέωσης αυτής, ο παλιός ιδιοκτήτης εξακολουθεί να βαρύνεται και να 
ευθύνεται 
εις ολοκλήρον από κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη, ενώ ο δήμος δεν φέρει καμία σχετική 
ευθύνη. 
3. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου υδρομέτρου και έως την προσκόμιση τίτλων 
κτήσεως των κληρονόμων ή δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, για το συγκεκριμένο 
υδρόμετρο 
βαρύνονται εις ολόκληρον οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι. 
4. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία με όλα τα 
στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της 
συμβολαιογραφικής 
πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη, που την 
προσκομίζει στη αρμόδια υπηρεσία. 
Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης 
μεταξύ 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και του νέου ιδιοκτήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η 
κατάθεση εγγύησης από τον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, που το ύψος της καθορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον 
καταβάλλοντα 
σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου. 
Σε μη συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία καλεί το νέο 
ιδιοκτήτη 
προκειμένου να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο νέος 
ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε διακοπή της 
υδροδότησης του 
ακινήτου. 
5. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης 
υδροδότησής του στον ένοικο του ακινήτου του. Στην παραπάνω περίπτωση απαραίτητη 
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προϋπόθεση είναι η κατάθεση εγγύησης από τον ενοικιαστή που το ύψος της καθορίζεται 
με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον 
ενοικιαστή 
μετά το τέλος της μίσθωσης εφόσον δεν οφείλει προς το δήμο. 
6. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στο Δήμο 
ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. 
7. Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν 
γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. 
Η 
ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, 
βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη…» 
 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,  

Αποφασίζει ομόφωνα: 
Την τροποποίηση του άρθρου 13 με τίτλο: «Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος 
Ύδρευσης» του ισχύοντα κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών 
(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 19/382/14-9-2016 ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-1ΡΥ), ο 
οποίος είναι σε ισχύ και για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995, το οποίο 
διαμορφώνεται στο σύνολό του ως εξής: 

 
Άρθρο 13 Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης. 

1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά 
τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής 
του ακινήτου, και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο 
ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και 
γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν 
εξετάζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που 
πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό 
ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ή ο παλιός ιδιοκτήτης του υδρευόμενου 
ακινήτου υποχρεούνται να δηλώσουν στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Σε 
περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, ο παλιός ιδιοκτήτης εξακολουθεί να 
βαρύνεται και να ευθύνεται εις ολοκλήρον από κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη, ενώ ο 
δήμος δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. 

3. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου υδρομέτρου και έως την προσκόμιση τίτλων 
κτήσεως των κληρονόμων ή δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, για το συγκεκριμένο 
υδρόμετρο βαρύνονται εις ολόκληρον οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι. 

4. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία με όλα 
τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της 
συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και μεταγραφής της υπέρ 
του νέου ιδιοκτήτη ή αποδοχής κληρονομιάς ή Ε9, που την προσκομίζει στη αρμόδια 
υπηρεσία. 

        Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση 
σύμβασης Υδροληψίας μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και του νέου 
ιδιοκτήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή εγγύησης χρήσης 
υδρομετρητή από τον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, που το ύψος της καθορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή 
έναντι της κατανάλωσης του νερού και θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον 
καταβάλλοντα  μετά από αίτηση του σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, με 
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την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και 
δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς την Υπηρεσία  Ύδρευσης - Αποχέτευσης. 
Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει 
εγγύηση.  

         Σε μη συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία καλεί το 
νέο ιδιοκτήτη προκειμένου να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο ο νέος ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, η αρμόδια υπηρεσία 
προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου. 

5. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα 
χρήσης υδροδότησής του στον ένοικο του ακινήτου του. Στην παραπάνω περίπτωση 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από τον 
ενοικιαστή που το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον ενοικιαστή μετά το τέλος της μίσθωσης 
εφόσον δεν οφείλει προς το δήμο. 

        Η υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης σε περίπτωση αποχώρησης του καταναλωτή από 

το ακίνητο,      δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, 

που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το 

ακίνητο, του οποίου  δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείψει οποιοδήποτε χρέος 

προς την υπηρεσία που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η υπηρεσία δικαιούται να μην 

ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή του στο 

λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας διεύθυνσής του. 

Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου υπεύθυνος για την 

ενημέρωση της υπηρεσίας και για την αλλαγή του ονόματος καταναλωτή είναι ο 

εκμισθωτής ή ο μισθωτής.  

6. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στο 
Δήμο ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. 

7. Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν 
γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) 
ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση 
που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. 

8. Η υπηρεσία δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν 
ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί 
με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν 
άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα. 

9. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη υπηρεσία 
ύδρευσης αποχέτευσης και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που 
χρησιμοποιεί το ακίνητό του, με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που 
έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην 
εγκαταλείπονται χρέη προς την υπηρεσία. Η Υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης έχει 
το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και 
η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο λογαριασμό κατανάλωσης 
νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις 
σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή 
με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το 
δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στην υπηρεσία. 

10. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν 
την είσοδο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης σε αυτό προς 
έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε 
περίπτωση άρνησης τους, η υπηρεσία δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του 
ακινήτου. 
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Η  παρούσα θα πρέπει να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών 
προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  9/97/13-5-2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Άμφισσα 13-5-2020 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Κατά την ψηφοφορία μειοψήφισαν οι ΔΣ: Ε.Λεοντίου, Δ.Σκαρίμπας, Γ.Μακρή, με το 
αιτιολογικό ότι: Εν μέσω οικονομικής κρίσης, όπου η ανεργία, οι απολύσεις, τα πετσοκομμένα 

μεροκάματα, οι αναδουλειές, η φτώχια τσακίζουν κόκκαλα, το να έρχονται αλλαγές με χωροφυλακίστικο 

χαρακτήρα για να εισπράξει η εταιρία απ’ αυτούς που δεν μπορούνε να πληρώσουν για ένα δημόσιο 

κοινωνικό αγαθό όπως το νερό, είναι τουλάχιστον προκλητικό. Για τους λόγους αυτούς είχαμε καταψηφίσει 

τη σύσταση της ΔΕΥΑ, γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε και σήμερα.  

 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Σωτηρόπουλο και έχοντας υπόψη του την αριθ. 

97/2020 απόφαση της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                                      Αποφασίζει κατά  πλειοψηφία 

 Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 13 με τίτλο: «Μεταγραφή – Μεταφορά 
Δικαιώματος Ύδρευσης» του ισχύοντα κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
Δελφών (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 19/382/14-9-2016 ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-
1ΡΥ), ο οποίος είναι σε ισχύ και για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995, το 
οποίο διαμορφώνεται στο σύνολό του ως εξής: 

 
Άρθρο 13 Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης. 

1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος 
που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος 
ή επικαρπωτής του ακινήτου, και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του 
ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 
σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος 
κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν 
διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση 
ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ή ο παλιός ιδιοκτήτης του 
υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούνται να δηλώσουν στο Δήμο την αλλαγή της 
ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, ο παλιός 
ιδιοκτήτης εξακολουθεί να βαρύνεται και να ευθύνεται εις ολοκλήρον από 
κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη, ενώ ο δήμος δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη. 
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3. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου υδρομέτρου και έως την προσκόμιση 
τίτλων κτήσεως των κληρονόμων ή δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, για το 
συγκεκριμένο υδρόμετρο βαρύνονται εις ολόκληρον οι εξ αδιαθέτου 
κληρονόμοι. 

4. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία 
με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον 
αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και 
μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη ή αποδοχής κληρονομιάς ή Ε9, που 
την προσκομίζει στη αρμόδια υπηρεσία. 

Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση 
σύμβασης Υδροληψίας μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και του 
νέου ιδιοκτήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή εγγύησης χρήσης 
υδρομετρητή από τον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, που το ύψος της 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγγύηση αυτή 
αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και θα 
επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον καταβάλλοντα  μετά από αίτηση του 
σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη 
οφειλή του προς την Υπηρεσία  Ύδρευσης - Αποχέτευσης. Απαγορεύεται η 
χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.  
Σε μη συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία 
καλεί το νέο ιδιοκτήτη προκειμένου να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο 
Δελφών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο νέος ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, η 
αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου. 

5. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το 
δικαίωμα χρήσης υδροδότησής του στον ένοικο του ακινήτου του. Στην 
παραπάνω περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση εγγύησης 
χρήσης υδρομετρητή από τον ενοικιαστή που το ύψος της καθορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα 
συμψηφίζεται στον ενοικιαστή μετά το τέλος της μίσθωσης εφόσον δεν 
οφείλει προς το δήμο. 
Η υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης σε περίπτωση αποχώρησης του 
καταναλωτή από το ακίνητο,      δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση 
τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην 
περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου  δεν 
είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείψει οποιοδήποτε χρέος προς την 
υπηρεσία που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η υπηρεσία δικαιούται να 
μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή 
του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας 
διεύθυνσής του. 
Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου υπεύθυνος 
για την ενημέρωση της υπηρεσίας και για την αλλαγή του ονόματος 
καταναλωτή είναι ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής.  

6. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει 
στο Δήμο ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. 

7. Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο 
πεζοδρόμιο, όταν γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της 
παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον 
ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. 
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8. Η υπηρεσία δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν 
ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να 
εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο 
υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον 
αιτούντα. 

9. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη υπηρεσία 
ύδρευσης αποχέτευσης και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή 
που χρησιμοποιεί το ακίνητό του, με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους 
οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει 
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του 
να μην εγκαταλείπονται χρέη προς την υπηρεσία. Η Υπηρεσία ύδρευσης 
αποχέτευσης έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της 
στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, 
δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του 
παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του 
υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει 
αποκλειστικά στην υπηρεσία. 

10. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να 
επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
Αποχέτευσης σε αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την 
υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, η υπηρεσία 
δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου. 
 

…………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Η  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                   Άμφισσα  19.06.2020 
                                                       Η  Πρόεδρος 
  
                                          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ  ΣΕΓΔΙΤΣΑ 
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