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1. Το παράπονο και η έρευνα  

 

Ο κ. XXXX υπέβαλε παράπονο για αδικαιολόγητη διακοπή παροχής υδατοπρομήθειας 

στη κατοικία διαμονής του.  

 

Όπως συγκεκριμένα μας ενημέρωσε ο παραπονούμενος, διαμένει στην οδό XXXX, 

διαμ. XXX στην Πέγεια και ο οικείος Δήμος διέκοψε απροειδοποίητα την παροχή νερού 

στην κατοικία του ενώ δεν εκκρεμούσαν οποιεσδήποτε οφειλές σε σχέση με την 

υδατοπρομήθεια.  

 

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, αρμόδια Λειτουργός του Δήμου, όταν 

διαμαρτυρήθηκε για τη διακοπή της υδατοπρομήθειας, του ανέφερε ότι όφειλε 400 

ευρώ για σκύβαλα τα οποία κατέβαλε αμέσως ώστε να γίνει επανασύνδεση της 

υδατοπρομήθειας, για την οποία χρεώθηκε 30,50 ευρώ.  

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, με επιστολές ημερομηνιών 19 

Νοεμβρίου 2021 και 11 Μαρτίου 2022, ενημερώσαμε σχετικά τον Δήμο Πέγειας και 

ζητήσαμε όπως θέσει υπόψη μας τα σχόλια και τις απόψεις του. 

 

Με απαντητική επιστολή του, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022, ο Δήμος μας ενημέρωσε 

ότι οι λογαριασμοί υδατοπρομήθειας της κατοικίας στην οδό XXXX εκδίδονταν στο 

όνομα XXX και στο ίδιο όνομα είχαν εκδοθεί και τιμολόγια για τέλη σκυβάλων τα οποία 

δεν είχαν αποπληρωθεί. 

 

Ο Δήμος ενημερώθηκε ότι ο XXXX (παππούς του παραπονούμενου) απεβίωσε πριν 

από αρκετά χρόνια και ως εκ τούτου αναμενόταν ότι το πρόσωπο που στη συνέχεια 

διέμενε στη κατοικία θα προσερχόταν στα γραφεία του Δήμου για να παράσχει 

πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία του ώστε ο Δήμος «να μεταφέρει στο όνομα 

του όλες τις πληροφορίες για να έχει…ολοκληρωμένα και ακριβή στοιχεία».  

 

Σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω επιστολή του Δήμου, ο παραπονούμενος δεν 

προσήλθε στα γραφεία του Δήμου για τον υπό αναφορά σκοπό.  
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2. Νομοθεσία  

 

Στα καθήκοντα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 84(δ) του περί Δήμων Νόμου, 

εμπίπτει η κατασκευή και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης και η προμήθεια 

ικανοποιητικής και επαρκούς ποσότητας νερού για ύδρευση. Για το σκοπό δε της 

εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων και βάσει του άρθρου 87 του Νόμου, ο Δήμος 

μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς και να προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό και την 

καταβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, τελών ή επιβαρύνσεων.  

 

Ο Δήμος Πέγειας εξέδωσε τους περί Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας 

Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 256/2007), όπου στο Κανονισμό 21 αυτών αναφέρεται ότι, οι 

λογαριασμοί κατανάλωσης νερού πρέπει να ξοφλούνται μέχρι την ημερομηνία που 

ορίζεται σ’ αυτούς και μετά την πάροδο της καθορισμένης ημερομηνίας, «η 

υδατοπρομήθεια διακόπτεται, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά…».  

 

3. Διαπιστώσεις  

 

Η αναφορά του παραπονούμενου ότι διακόπηκε η παροχή νερού στη κατοικία του 

παρότι δεν εκκρεμούσαν οφειλές του για τη κατανάλωση νερού, επιβεβαιώθηκε από 

το Δήμο ο οποίος αιτιολόγησε την διακοπή με έρεισμα τις οφειλές τελών σκυβάλων και 

την παράλειψη του παραπονούμενου να ενημερώσει το Δήμο για τα στοιχεία του, 

εφόσον διέμενε πλέον ο ίδιος στη κατοικία. 

 

Ωστόσο ο προαναφερόμενος Κανονισμός παρέχει στο Δήμο την εξουσία διακοπής της 

παροχής νερού μόνο όταν δεν έχει ξοφληθεί λογαριασμός κατανάλωσης νερού εντός 

της καθορισμένης στο λογαριασμό ημερομηνίας.  Όπως προκύπτει από την 

συμπεριφορά του Δήμου, αυτός ενήργησε εκτός του πλαισίου της διακριτικής 

ευχέρειάς του κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης 

και καθ’ υπέρβαση της εξουσίας.  

 

Η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει όπως οι δραστηριότητες της διοίκησης 

προσδιορίζονται και περιορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου, που 
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υπαγορεύονται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τις κανονιστικές πράξεις του 

Υπουργικού Συμβουλίου ή άλλων διοικητικών οργάνων που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση νόμου (εδάφια (1) και (2) του άρθρου 8 του περί των Γενικών Αρχών 

του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999). 

 

Οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν στα διοικητικά όργανα, κατά την 

άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας, να ενεργούν σύμφωνα με το περί δικαίου 

αίσθημα, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να αποφεύγονται ανεπιεικείς και άδικες λύσεις 

(άρθρο 50 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 

1999). 

 

Η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του νόμου, όπως επίσης η 

υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση 

εξουσίας (άρθρο 50 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

του 1999). 

 

Εισήγηση  

 

Ως εκ τούτου καλείται ο Δήμος όπως μη ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο σε τυχόν 

παρόμοιες περιπτώσεις και εξεύρει τρόπους ενημέρωσης των κατόχων κατοικιών / 

υποστατικών για την ανάγκη προσκόμισης στα γραφεία του των αναγκαίων 

προσωπικών τους στοιχείων χωρίς να παίρνει το Νόμο στα χέρια του καθ΄ υπέρβαση 

της εξουσίας του. 

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 

 


