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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 22

ης

/ 19-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 86 / 2020
ΘΕΜΑ:

Εξέταση αίτησης δημοτών για επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αγίου
Μερκουρίου Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
3001/14-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την 2868 / 5-10-2020 αίτησή τους εννιά (9) δημότες ζητούν την άδεια να
υδροδοτηθούν εξοχικές τους κατοικίες και στάνες περιαστικά του Βελβεντού, στην περιοχή
Αγίου Μερκουρίου με επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη
κατασκευής.
Προτείνεται να δοθεί η άδεια στους αιτούντες με τους εξής όρους:
α) να κατασκευάσουν το δίκτυο με δικά τους έξοδα και για το λόγο αυτό δεν θα
επιβληθούν τα τέλη σύνδεσης που προβλέπει η 61/2019 Α.Δ.Σ.
β) πριν συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο του οικισμού να τοποθετήσουν υδρομετρητές σε
προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή σημείο για τον απροειδοποίητο έλεγχο της υπηρεσίας ύδρευσης
του Δήμου και την καταμέτρηση της κατανάλωσης. Οι υδρομετρητές να ελεγχθούν πριν
ξεκινήσει η υδροδότηση.
γ) Τα τέλη κατανάλωσης πόσιμου νερού να είναι τα ισχύοντα τέλη ύδρευσης του οικισμού
Βελβεντού.
δ) Σε περίπτωση λειψυδρίας θα διακόπτεται η παροχή νερού προς τις επεκτάσεις εκτός
οικισμού από κεντρικά σημεία του αγωγού που υπάρχουν στις παρυφές του οικισμού.
ε) σε περίπτωση παράνομης ύδρευσης, θα επιβάλλεται πρόστιμο με την διαδικασία που
προβλέπεται από τον κανονισμό ύδρευσης όπως εγκρίθηκε με την 59/2019 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την αίτηση αυτή γνωμοδοτεί κατ΄ αρχάς ομόφωνα θετικά με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται παραπάνω και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βελβεντού με την 18 /13-10-2019 απόφασή
του αναφέροντας όμως και τα εξής: Για την ίδια περιοχή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυο για την υδροδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων μέσω

προγράμματος κάλυψης

ελλείψεων βασικών υποδομών (ασφαλτόστρωση δρόμων, ύδρευση,
ηλεκτροφωτισμός) σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και μονάδες μεταποίησης, που είναι
σε εξέλιξη και σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η λύση αυτή της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και δεν προχωρήσει η συνολική συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου να
εξεταστεί η περίπτωση υδροδότησης της περιοχής αυτής από το πόσιμο νερό του οικισμού της
Αγίας Κυριακής με δαπάνες του Δήμου.
Μετά από αυτά καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναβάλλει προς το παρόν την χορήγηση άδειας υδροδότησης στους αιτούντες και με τους
όρους που οι ίδιοι ζητούν για τους παρακάτω λόγους:
1. Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού έχει χρόνια προβλήματα τόσο στον
εξωτερικό αγωγό όσο και στον εσωτερικό.
2. Η τροφοδοσία νερού από τις ορεινές πηγές παρουσιάζει προβλήματα. Στη θέση
Μπιτζινίσιος υπάρχει κατολισθητικό φαινόμενο και στο συγκεκριμένο σημείο έχουν
αποκαλυφθεί οι αγωγοί του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης λόγω της θεομηνίας της 8 ης
Αυγούστου 2020 και ήδη έχει συνταχθεί μελέτη που προβλέπει συγκεκριμένες
παρεμβάσεις στην περιοχή του Μπιτζινίσιου ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής
τροφοδοσία του δικτύου με πόσιμο νερό.
3. Η μελέτη έχει προωθηθεί για κατεπείγουσα χρηματοδότηση και υλοποίηση απευθείας
στο Υπουργείο Εσωτερικών λόγω του ότι η χωροταξική θέση της κατολίσθησης ανήκει
στην Κοινότητα Καταφυγίου η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέχρι 12/2/2021.
4. Το εσωτερικό δίκτυο επίσης λόγω παλαιότητας παρουσιάζει αρκετές διαρροές που
επίσης οφείλουν να διορθωθούν και ήδη συντάσσεται μελέτη αντικατάστασής του. Οι
διαρροές αυτές περιορίζουν την επάρκεια πόσιμου νερού ιδίως τους καλοκαιρινούς
μήνες με συνέπεια να παρατηρείται λειψυδρία μερικές φορές στον οικισμό του
Βελβεντού.
5. Η εν λόγω αίτηση αφορά την υδροδότηση περιαστικής ζώνης με ποιμνιοστάσια και
εξοχικές κατοικίες και προφανώς θα υπάρξει πρόβλημα επάρκειας νερού και
υδροδότησης στον κεντρικό ιστό του οικισμού εάν δεν υπάρξουν οι ανωτέρω εργασίες
και βελτιώσεις.
6. Για την ίδια περιοχή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να κατασκευάσει
δίκτυο για την υδροδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων μέσω προγράμματος
κάλυψης ελλείψεων βασικών υποδομών (ασφαλτόστρωση δρόμων, ύδρευση,

ηλεκτροφωτισμός) σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και μονάδες μεταποίησης,
που είναι σε εξέλιξη. Αν προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό τότε θα ικανοποιηθεί και το
αίτημα των δημοτών.
7. Τέλος, εάν δεν υλοποιηθεί το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δεν
προχωρήσει η κατασκευή δικτύου στον Μπιτζινίσιο να εξετασθεί και η περίπτωση
υδροδότησης της περιοχής αυτής από το πόσιμο νερό του οικισμού της Αγίας Κυριακής
με δαπάνες του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 86 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

