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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στο Ανθηρό σήμερα στις 12-4-2017 ημέρα Τετάρτη και
Από
το
πρακτικό
4
/11-4- ώρα 12:00μ. ο παρακάτω υπογεγραμμένος Πινακούλας
2017συνεδρίασης
του
Δημοτικού Αθανάσιος, δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από
Συμβουλίου
προφορική εντολή του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που
συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην 4η
συνεδρίαση στις 11-4-2017, καθώς και περίληψη των
Αριθ. 46 /2017
αποφάσεων που λήφθηκαν.
Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση:
Πινακούλας Αθανάσιος
Οι Μάρτυρες :
1. Τσίγκα Αθηνά
2. Καϊμακάμης Κωνσταντίνος
Ακριβέςαντίγραφο
Ανθηρό 12-4-2017.
Ο Πρόεδρος τουΔ.Σ.

Παπακώστας Δημήτρης
Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Αργιθέας».

Στο Ανθηρό, σήμερα την 11ηντου μήνα Απριλίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
14:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου
Αργιθέας το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ. 1544/ 7-4-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρουη οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67, 69 του Ν.3852/2010
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα τουΔήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσιενός (21) μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα
παρακάτω δεκαεπτά (17) μέλη και από τους Προέδρους και Εκπροσώπους

των Τοπικών Κοινοτήτων σε σύνολο είκοσι (20) κληθέντων βρέθηκαν στη συνεδρίαση οι
παρακάτω οκτώ (8 ) ωςεξής:
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπακώστας Δημήτρης – Πρόεδρος Δ.Σ.
Αργυρός Γεώργιος
Τουραλιά Ζαχαρούλα
Τουραλιάς Νικόλαος
Ζιώγας Παναγιώτης
Παλαμάς Γεώργιος
Κατσιάνης Γεώργιος
Στεργίου Βασίλειος
Σέμπρος Απόστολος
Καραγεώργος Αθανάσιος
Τσιάκαλος Ιωάννης
Χασιώτης Γεώργιος
Μπαλατσούκας Κων/νος
Καναβός Βασίλειος
Ραμιώτης Δημήτριος
Κορλός Λάμπρος
Σακελλάρης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρκούδα Στυλιανή
Κωφός Ιωάννης
Νασιώκα Ελένη
Καρανίκας Βασίλειος

ΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
ΝΟΜΙΜΑ

ΜΕΛΗ

ΚΛΗΘΗΚΑΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Παναγιώτου Ηλίας
Ευαγγέλου Αναστάσιος
2
Καμζέλης Βασίλειος
Πατσιαούρας Ηλίας
3
Καραχάλιος Δημήτριος
Λαμπέρης Αθανάσιος
4
Παράσχος Κων/νος
Νάκος Κων/νος
5
Φρύδας Νικόλαος
Ρούπας Γεώργιος
6
Νικολάου Παναγιώτης
Μπαλάνου Δήμητρα
7
Ντζιαχρήστα Χρυσούλα
Γραββάνης Δημήτριος
8
Πούπης Δημήτριος
Ζάγκας Αθανάσιος
9
Φλώτσιος Ιωάννης
10
Θάνος Γεώργιος
11
Γυφτογιάννη Ελπινίκη
12
Μακρυγιάννης Γεώργιος
ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ
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Παρόντος και του Δημάρχου κ. Τσιβόλα Λάμπρου που προσκλήθηκε και παραβρέθηκε, αρχίζει η
συνεδρίαση με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πινακούλα Αθανάσιο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καναβός Βασίλειος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης: «Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού ύδρευσης Δήμου
Αργιθέας» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραγεώργο Αθανάσιο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα
είπε ότι:
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο
της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες, μεταξύ των άλλων, θέτουν κανόνες :
● Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 35/2017 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο τον Κανονισμό Ύδρευσης τον οποίο θέτω προς ψήφιση.
Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις:
1. Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α/114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο παρόν Κανονισμός βάσει των διατάξεων του Άρθρου 79 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α/114) και των άρθρων
72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου.
Το σχέδιο του κανονισμού ύδρευσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και τέθηκε σε διαβούλευση.
Προτάσεις που υποβλήθηκαν μέσω της διαβούλευσης λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη του κειμένου
του κανονισμού.
και μετά από διαλογική συζήτηση
- Τις απόψεις- τοποθετήσεις- προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Ύδρευσης Δήμου Αργιθέας, σύμφωνα και με την 35/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού
Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τις σχέσεις της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αργιθέας με τους καταναλωτές,
σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού, καθώς και παρεπόμενα θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις
αυτές.
Άρθρο 2 Νομικό Πλαίσιο
Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/95), όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.2539/97, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ
ουσιαστικού νόμου καθώς επίσης βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006,
παρ.1δ3) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
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Άρθρο 3 Παροχή νερού
Α) Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής: με απόλυτη
προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και, εφόσον απομένει
πλεόνασμα νερού, διατίθεται για ικανοποίηση αναγκών ποτίσματος κήπων, ζώων, κτημάτων κ.τ.λ.
Β) Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια νερού για ύδρευση, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο, δια των
οργάνων του, να διακόπτει την παροχή νερού για άρδευση. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια
νερού, μπορεί να γίνονται διακοπές της υδροδότησης σε τακτές ώρες και όσο διαρκεί το πρόβλημα, μετά από
απόφαση της υπηρεσίας ύδρευσης. Μπορεί ακόμη να θεσπίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, ο Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή
νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. Αν υπάρξει υποτροπή,
διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Σε περιπτώσεις
βλαβών ή επισκευών των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου, είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για
ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της
υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες
εγκαταστάσεις των υδροληπτών από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης τους. Δεν έχει
επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από την αύξηση πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε
αιτία και αν προέρχεται. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού,
σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον. Αν για οποιοδήποτε
λόγο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, θα πρέπει ο υδρολήπτης να την εξασφαλίσει με την
αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Γ) Η χορήγηση νερού σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου
Αργιθέας, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (καταναλωτών). Η
αίτηση περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου που
θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το είδος της χρήσης αυτού, όπως και κάθε άλλο
στοιχείο που θα θεωρηθεί αναγκαίο από το Δήμο, όπως άδεια οικοδομής, κτηματολόγιο, τέλος ιδιοκτησίας,
συμβόλαια. Η υδροληψία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Την απόφαση
ικανοποίησης του αιτήματος παίρνει το Τοπικό Συμβούλιο.
Δ) Ο Δήμος μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο
ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός.
Ε) Με την αίτηση γίνεται αυτοψία στο προς ύδρευση ακίνητο, καταβάλλεται το ποσό πληρωμής (τέλος
σύνδεσης) και μετά γίνεται η τοποθέτηση.
Στ) Τα έξοδα εγκατάστασης, σύνδεσης της παροχής (όλα τα υλικά όπως υδρόμετρο, φρεάτιο, εργασία)
βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη μέσω των τελών και η σύνδεση γίνεται και από ιδιώτη υδραυλικό,
παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου και έπειτα από έγκριση μετά αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.
Ζ) Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του παροχή ύδρευσης (δικό του υδρόμετρο, εάν απαιτείται).
Η) Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής Νερού (και την
τοποθέτηση του υδρομέτρου όπου απαιτείται). Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με τον
κεντρικό αγωγό και να αποκτήσει δική του παροχή για τεχνικούς λόγους, επιτρέπεται να συνδεθεί με την
παροχή ύδρευσης παρακείμενου ακινήτου μετά από έγγραφη συμφωνία του ιδιοκτήτη αυτού που θα την
καταθέσει στο Δήμο και την καταβολή δικαιωμάτων σύνδεσης και της δαπάνης παροχής. Η μέτρηση της
κατανάλωσης (όταν απαιτείται) θα γίνεται με ενδιάμεσο υδρόμετρο που θα τοποθετηθεί από το Δήμο.
Άρθρο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από την πηγή
χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης.
Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες
υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.
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Άρθρο 5 Μεταγραφή δικαιώματος ύδρευσης
Α) Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω
μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του.
Β) Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία
του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακίνητου και
μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη που την προσκομίζει στο Δήμο με την κατάθεση επικυρωμένων
αντιγράφων. Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ
του Δήμου και του νέου ιδιοκτήτη και την καταβολή δικαιωμάτων λόγω εγγύησης που προβλέπει ο παρών
Κανονισμός.
Γ) Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου αποβιώσει, όποιος εν συνεχεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του
ακινήτου και ασκεί το δικαίωμα της νομής και κατοχής, υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του
αποθανόντος ιδιοκτήτη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είκοσι ημερών και να υποβάλλει γραπτή αίτηση
στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου και τα στοιχεία του ιδίου, προκειμένου η παροχή ύδρευσης να
μεταβιβαστεί στο όνομά του.
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Άρθρο 6 Αγωγοί
Αγωγοί Ύδρευσης
Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς
και αγωγούς διανομής.
Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας
μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
- Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.
Άρθρο 7 Παροχές
Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Υπηρεσίας
Υδρεύσεως και ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε
και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε
ηλεκτρονικά αρχεία (μια για κάθε παροχή). Με βάση τις καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη
μηχανογράφηση ατομικός λογαριασμός ύδρευσης που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειμένου να
καταβάλλουν την οφειλή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο ½" ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες,
γραφεία και καταστήματα. Συνεπώς, το δικαίωμα παροχής ύδρευσης θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
β) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την
κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής
παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη
κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’
αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
Τρόπος Σύνδεσης των παροχών
1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου 1/2" και συνδέονται με τους
αγωγούς μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ).
2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής
διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη
κ.λπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα
τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δυο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού
ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η Υπηρεσία Υδρεύσεως,
επιβάλλει πρόστιμο 150 € και σε περίπτωση υποτροπής 300 € με οριστική παύση υδροδότησης μετά από
απόφαση του Δ.Σ εφόσον δε συμμορφωθεί.
3. Ο τύπος των υδρομέτρων καθορίζεται από τον Δήμο και τοποθετούνται με μέριμνα των καταναλωτών. Προ
του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής (βάνα) και ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο υδραυλικός, που έχει
αναλάβει την υδραυλική εγκατάσταση, οφείλει, κατά την εκτέλεση των εργασιών και πριν προβεί σε
αποκατάσταση της, να ειδοποιήσει το Δήμο ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να ελέγξει την εγκατάσταση και να
μολυβδοσφραγίσει τον υδρομετρητή.
Θέση Παροχών

1. Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα και κατακόρυφα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο

φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό θα τοποθετείται σε κάθε περίπτωση σε δημόσιο χώρο, εκτός
ιδιοκτησίας και μέχρι 5 μέτρα από τον αγωγό.
2. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
6

Μετατοπίσεις Παροχών
Η Υπηρεσία Υδρεύσεως έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκθέτει σε κινδύνους σε
ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
Η παροχή πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο. Όπου υπάρχουν υδρόμετρα σε μη
προσβάσιμους χώρους, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τα μεταφέρει με ιδία έξοδα. Σε αντίθετη περίπτωση, κατ’
εντολή της Υπηρεσίας Ύδρευσης, θα μεταφέρονται και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Άρθρο 8 Μετρητές (υδρόμετρα)

Υδρόμετρα τοποθετούνται κατά περίπτωση για να ελέγχεται η κατανάλωση σε περιόδους αυξημένης
κατανάλωσης και έλλειψης νερού από την υπερκατανάλωση. Σ΄ αυτή την περίπτωση ισχύουν:
1. Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται με ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ. Τα

υδρόμετρα είναι αντιπαγωτικά, ταχυθερμικά, ευθείας αναγνώσεως, οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης με
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών ετών. Η προμήθεια, η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο έλεγχος των
υδρομέτρων γίνεται με την φροντίδα του Δήμου.
2. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται πλησίον του κεντρικού αγωγού σε απόσταση έως 5 μέτρα και σε κάθε περίπτωση
σε δημόσιο χώρο. Πέραν των 5 μέτρων θεωρείται επέκταση δικτύου και περιγράφεται σε άρθρο του παρόντος
κανονισμού.
3. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομετρών, για να αντικαθιστά αυτά
με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλα υδρόμετρα για επικουρικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες
γίνονται παρουσία του υδρολήπτη ο οποίος έχει κληθεί προηγουμένως για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο ο υδρολήπτης δεν παραβρεθεί, συντάσσεται σχετική πράξη ελέγχου παρουσία και δεύτερου
υπαλλήλου του Δήμου.
4. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί το Δήμο μόλις διαπιστώσει διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή
κατά μήκος του δικτύου.
5. Η τιμή του υδρομέτρου και φρεατίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
6. Η τιμή του υδρομέτρου και η αντικατάστασή του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
7. Όπου έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα μπορεί η υπηρεσία ύδρευσης να ορίσει όριο κατανάλωσης και η
υπέρβασή του να χρεώνεται. Σε περίπτωση επανάληψης μπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει και στην προσωρινή
ή και μόνιμη διακοπή της παροχής.
Άρθρο 9 Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του
ακινήτου) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1/2’’ ή πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου)
ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή, στην περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1/2’’ και άνω με ωτίδα. Για την κατασκευή και
συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Υπηρεσία Ύδρευσης ευθύνεται για
συντήρηση των εγκαταστάσεων και για τις ζημιές που τυχόν προκληθούν μέχρι το φρεάτιο του υδρομέτρου.
2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού,
προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου,
τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Η Υπηρεσία υδρεύσεως δεν ευθύνεται για τυχόν
βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδρομέτρου.
3. Η Υπηρεσία δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί
με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο
εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα ανεπίστροφης.
4. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που
δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ.
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Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση
λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 16 ατμ. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης
εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα
αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων συσκευών καθαρισμού λεκανών,
αποχωρητηρίων κλπ με τους σωλήνες ύδρευσης. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης
(ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να
είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η
επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερμάνσεως. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή
ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης, με
παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες ανεπίστροφης ή διακόπτες. Στην
περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
7. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους
ιδιοκτήτες αυτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους
παρόντες σχετικούς κανονισμούς.
8. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι συνδέσεις πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,
να είναι αντοχής και να παρέχουν πλήρη στεγανότητα για πίεση 16 ατμοσφαιρών τουλάχιστον.
9. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν να προκαλέσουν
μόλυνση νερού.
10. Ο Δήμος δικαιούται εν γένει κατά την απόλυτη κρίση της να ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου
ύδρευσης με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους παρακάτω όρους μέχρι τις επισκευές και
τακτοποίηση τους.
Άρθρο 10 Διακοπές Υδροδότησης
1. Η παροχή της ύδρευσης διακόπτεται:
α) όταν το ζητήσει εγγράφως ο καταναλωτής και γίνεται απόσβεση από το ποσό της εγγύησης που έχεικαταβάλλει.
β) για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού τελών κατανάλωσης νερού, πέραν της αναγραφόμενης στο
λογαριασμό ημερομηνίας πληρωμής. (βλ. άρθρο 31, παρ.4)
γ) σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασμοί νερού από καταναλωτές θα γίνεται διακοπή
νερού, αφού προηγούμενα σταλεί από το Δήμο έγγραφο προς τους ενδιαφερομένους, ως τελευταία ειδοποίηση
σχετικά με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού τους των τελών ύδρευσης και της σχετικής
οφειλής (τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμούτελών ύδρευσης),
δ) για λαθραία σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 50 €
και σε περίπτωση υποτροπής 200 €.
ε) για ανώτερη βία, εκτέλεση από το Δήμο έργων, επισκευών, αντικατάσταση αγωγών ή βλάβη των μηχανικών
εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα ο καταναλωτής για αποζημίωση του από το Δήμο
για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη που μπορεί αυτός να επικαλεσθεί λόγω της διακοπής. Ο Δήμος διατηρεί κάθε
δικαίωμα αποζημίωσης για διακοπή νερού που προήλθε από Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλειας,
στ) σε περίπτωση ανεπάρκειας της ποσότητας νερού να καλύψει τις ανάγκες.
Ο Δήμος μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε περιορισμούς στην κατανάλωση κατά την κρίση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του και
ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (παγίου). Κατ’ εξαίρεση
απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτηση του.
Ο Δήμος υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να
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πραγματοποιήσει την διακοπή αυτή.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος
μπορεί να διακόπτει την παροχή ύδατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
β) για τεχνικούς λόγους (επισκευή του δικτύου και του υδραγωγείου)
3. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές, η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα και
με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές. Σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες
που ενδεχομένως προκάλεσαν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.
Άρθρο 11 Επανασύνδεση υδροδότησης
Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η πληρωμή
κάθε οφειλής προς το Δήμο που αφορά ύδρευση άρδευση, όπως και του παραβόλου επανασύνδεσης. Το αρμόδιο
γραφείο εκδίδει συγκεντρωτικό λογαριασμό οφειλών και μετά την πληρωμή από τον οφειλέτη δίνει εντολές
επανασύνδεσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η καθυστέρηση πληρωμής έστω και μίας δόσης συνεπάγεται
την επαναδιακοπή και στην περίπτωση αυτή η επανασύνδεση γίνεται μόνο όταν εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα
στο Δήμο που αφορούν την υδροδότηση.
Άρθρο 12 Δικαιολογητικά
1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η
κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:
α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη από το νόμο αυτοψία εκ
μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων
οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/293-91 διαταγή του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και σε περίπτωση παλαιών οικοδομών.
β) Σχέδιο του χώρου του υδρομέτρου, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό.
γ) για την πρόσκαιρη υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (αγροτεμάχια, περιφράξεις, σταυλισμοί κ.λπ.)
προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα και κτηματολόγιο ή τίτλο κυριότητας.
3. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της
παροχής.
4. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους
υπαλλήλους της υδρεύσεως καθώς και κάθε επέμβαση σ’ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά
στο υδρόμετρο. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά από την τεκμηριωμένη εισήγηση των υδρονομέων, επιβάλλεται
πρόστιμο 200 €.
Άρθρο 13 Υδροδοτούμενα ακίνητα
Όλα τα ακίνητα μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και στοιχεία.
1ον Βεβαίωση από αρμόδια αρχή για επάρκεια νερού
2ον Τοποθέτηση από το τοπικό συμβούλιο
3ον Οικοδομική άδεια
4ον Σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας
Άρθρο 14 Δικαιώματα Σύνδεσης
1. Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο ταμείο του Δήμου
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το τέλος σύνδεσης των 50 € και η τιμή υδρομέτρου και φρεατίου.
Άρθρο 15 Αυθαίρετη σύνδεση
Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και την
προκαταβολή του δικαιώματος ύδρευσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο 300
€ και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στο Δήμο. Ποινική ευθύνη επίσης έχει και ο υδραυλικός
που έκανε τη σύνδεση και επιβάλλεται και σε αυτόν πρόστιμο 300 €.
Άρθρο 16 Δαπάνη προέκτασης
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εκτός σχεδίου μεγαλύτερο από 500 μέτρα
η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολάβο από την Υπηρεσία Υδρεύσεως και η δαπάνη κατανέμεται
ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Το τμήμα του αγωγού,
που τοποθετείται, περιέχεται στην κυριότητα της Υπηρεσίας Υδρεύσεως, που έχει το δικαίωμα να το
χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καμία περίπτωση δε
γίνεται μόνο με δαπάνη του Δήμου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισμένος οικισμός, μετά από
σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 17 Επισκευή και συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης
1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο
ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.
2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του
δήμου, γίνεται από τους ιδιοκτήτες. Αν οι ιδιοκτήτες δεν επισκευάσουν τάχιστα τις βλάβες, τις επισκευάζει ο
Δήμος, μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη και του βεβαιώνονται τα έξοδα επισκευής με βεβαιωτικό κατάλογο.
Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με πρόστιμο ισόποσο της δαπάνης επισκευής.
3. Επειδή το νερό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τους κατοίκους και τη ζωή του Δήμου κάθε πολίτης πρέπει
να αποφεύγει τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο ύδρευσης για να μη στερείται ο Δήμος αυτού του αγαθού.
4. Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, εκσκαφές στο κατάστρωμα των δρόμων, των πεζοδρομίων ή και
σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης οφείλει να ενημερώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου για την ύπαρξη ή όχι δικτύου ύδρευσης.
5. Η χρήση μηχανικών μέσων για τις εκσκαφές κοντά στο δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται. Κατά τις εργασίες
εκσκαφής πρέπει να γίνονται ερευνητικές τομές για την ακριβή επισήμανση της θέσης και την μορφή των υπογείων
δικτύων ιδιωτικών παροχών.
6. Ο Δήμος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε βάρος του υπαιτίου το κόστος της
δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην προτέρα κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζημία του Δήμου από την
αιτία αυτή.
7. Εκτός του αρμοδίου υπαλλήλου ουδείς άλλος έχει το δικαίωμα να μπαίνει στις αντλητικές ή άλλες
εγκαταστάσεις του Δήμου και να χειρίζεται τα κλειδιά διακοπής παροχής νερού.
8. Πριν από την εκτέλεση έργων διαφόρων φορέων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εργοληπτών κ.λπ.) ο ανάδοχος υποχρεούται να
ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο για την αποφυγή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης. Μαζί με την έγγραφη ειδοποίηση
θα καταθέτει και εγγύηση υπό την μορφή γραμματίου προείσπραξης 500 € στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Κάθε βλάβη που θα προξενούν θα επισκευάζεται αμέσως από τον φορέα του έργου ή τον εργολάβο. Σε περίπτωση
αρνήσεως ή αμέλειας του υπευθύνου η αποκατάσταση θα γίνεται από την υπηρεσία υδρεύσεως και με το τέλος
των εργασιών θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος σε βάρος του φορέα ή του εργολάβου για όλη την δαπάνη
(συμπεριλαμβανομένων εργατοωρών απασχολήσεως του προσωπικού). Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνεται
και με ισόποσο πρόστιμο. Στην περίπτωση αρνήσεως πληρωμής της βεβαιωθείσης δαπάνης θα καταπίπτει το ποσό
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της εγγύησης υπέρ του Δήμου με απόφαση του Δημάρχου. Αν δεν υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση και εγγύηση από
τον ανάδοχο και προξενηθεί βλάβη στο δίκτυο υδρεύσεως θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.
9. Καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης που προκαλούνται από λόγους ανωτέρας βίας ή θεομηνίας ουδένα
επιβαρύνουν.
Άρθρο 18 Ελάχιστα Όρια Κατανάλωσης
Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή πάγιας ετήσιας αξίας της ποσότητας του καταναλωθέντος νερού
όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διακρίνονται σε παροχές κατοικίας και
παροχές επαγγελματικών χώρων
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις Υδρολήπτη
1. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει πέραν της αξίας του παγίου και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση
που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Όπου υπάρχει αντλιοστάσιο η αξία κατανάλωσης ρεύματος
μεταφέρεται στους χρήστες του δικτύου και κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις παροχές. Η πληρωμή γίνεται μέσα
στη νόμιμη προθεσμία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασμού και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο
αυτό.
2. Αν υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, το ΔΣ τον χρεώνει με πρόστιμο 200 €, μπορεί δε να προβεί
σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του Υδρολήπτη,
επανασυνδέθηκαν δε παράνομα
Άρθρο 20 Καταμέτρηση υδρομέτρων
1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους όταν κριθεί
αναγκαίο. Οι αναφερόμενες στο μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.
2. Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση του τον έλεγχο του υδρομετρητή του.
3. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά ή παρουσιάζει διαρροή,
αντικαθίσταται με χρέωση του υδρολήπτη.
4. Οι έλεγχοι δύνανται να γίνονται παρουσία καταναλωτών.
5. Η προστασία του υδρομέτρου είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη και όχι της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Άρθρο 21 Στάσιμο υδρόμετρο
Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο
υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αν δε τούτο δεν
είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου και επιπλέον ο
υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει. Αν όμως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί λόγω καταστροφής
του από τον υδρολήπτη ή από τρίτο άτομο, επιβάλλεται από το Δήμο και συγκεκριμένα από τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 22 ΑντικατάστασηΥδρομέτρου
1. Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του η Υπηρεσία Υδρεύσεως ειδοποιεί
τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομεί νέο υδρόμετρο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη,
η υπηρεσία διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση και χρεώνει τον υδρολήπτη με το δικαίωμα διακοπής.
2. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο χρεώνεται με
πρόστιμο 200 € με απόφαση του ΔΣ. Επιπλέον δε η υπηρεσία Ύδρευσης δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση
της παροχής.
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Άρθρο 23 Λαθραίες Υδρεύσεις/ Αρδεύσεις- Παράνομη Εμπορία Νερού – Άλλες Απαγορεύσεις
1. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα
από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται
δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 150 € και σε περίπτωση
υποτροπής 200 €.
2. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών
ή διαρροή σωλήνων και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η
ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο καταμέτρησης και εάν δεν
υπάρχει προηγούμενη με την επόμενη.
3. Απαγορεύεται απόλυτα, η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου, χωρίς
τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του
Δήμου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος, για διάστημα από 5 μέχρι
30 ημέρες και σε πρόστιμο 150 € μετά από απόφαση του ΔΣ.
4. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου και η εμπορία νερού, εκτός και
αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του ΔΣ. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί
αυτόν που χορήγει ή εμπορεύεται το νερό, να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο 200 € μετά
από απόφαση του ΔΣ.
5. Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή, ουδεμία
δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας
Υδρεύσεως (υδρόμετρα – παροχές – φρεάτια – αγωγούς κ.λπ). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει. Επέμβαση στο υδρόμετρο με
σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και επιβάλλεται πρόστιμο 150 €.
7. Απαγορεύεται να περνούν δίπλα ή κοντά από αγωγούς, φρεάτια ύδρευσης και γενικά από κάθε εγκατάσταση
ύδρευσης, εγκαταστάσεις κάθε μορφής, ακαθάρτων λυμάτων ή εγκαταστάσεις καυσίμων, καθώς επίσης και η
διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από εγκαταστάσεις ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δίνει χρονική
προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αυτών, διαφορετικά διακόπτει την παροχή νερού.
8. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων,
απορροφητικά ή στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο τμήμα υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υφισταμένων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών, οφείλουν να επιτρέπουν και να διευκολύνουν το
προσωπικό του Δήμου να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην
υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου.
Άρθρο 24 Περιορισμοί καταναλωτών
1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, η βεβαίωση και η είσπραξη όλων των οφειλών κ.λπ. ύδρευσης γίνεται
με την φροντίδα του Δήμου.
2. Ο χρόνος καταμέτρησης της κατανάλωσης (ενδείξεων υδρομετρητών) από τους σημειωτές την περίοδο που
παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση.
3. Συντάσσεται βεβαιωτικός λογαριασμός σε ετήσια βάση επί ειδικού εντύπου της Μηχανογράφησης και
κοινοποιείται στους καταναλωτές με το ταχυδρομείο. Στους πιο πάνω λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η
λήξη προθεσμίας πληρωμής και θα περιέχουν έντυπο ταχυπληρωμής.
4. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν πληρωθεί στην αναγραφόμενη ημερομηνία μετά από παρέλευση
τριών μηνών από την έκδοσή του, ο δήμος μπορεί να δώσει εντολή διακοπής παροχής του νερού στην Τεχνική
Υπηρεσία, η οποία διακόπτει την παροχή και ενημερώνει για την ενέργεια της το αρμόδιο Γραφείο. Σ΄ αυτή την
περίπτωση ο οφειλέτης θα ειδοποιείται εγγράφως ότι εντός 15 ημερών θα διακόπτεται η παροχή.
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5. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο του Δήμου και με ταχυπληρωμή.
6. Σε περίπτωση ανεξόφλητου λογαριασμού, δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού με τον οφειλέτη, όπου μπορεί

αρχικά να πληρώνει το 60% του ανεξόφλητου ποσού και τα υπόλοιπα σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η επόμενη
διακοπή του νερού θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση.
7. Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας προς τους υδρολήπτες και με την
προϋπόθεση ότι ο υδρολήπτης έχει καταβάλλει τον τελευταίο λογαριασμό.

Άρθρο 25 Κοινόχρηστες Βρύσες
1. Εγκατάσταση κοινοχρήστων βρυσών για ύδρευση των πολιτών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατά την κρίση του Δήμου για προσωρινή εξυπηρέτηση των δημοτών λόγω ζημιών,
επισκευών, αντικαταστάσεων κ.λπ. κεντρικών αγωγών και λόγω ανωτέρας βίας.
2. Δύναται ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μόνο για
καλαισθητικούς λόγους και για εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.
Άρθρο 26 Υδροστόμια Πυρκαγιάς Δήμου
1. Τα υδροστόμια πυρκαγιάς προορίζονται μόνο για κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Η καταναλισκόμενη ποσότητα νερού για τους παραπάνω λόγους παρέχεται δωρεάν από το Δήμο.
3. Απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους η λήψη νερού από υδροστόμια πυρκαγιάς
Άρθρο 27 Ισχύς του Κανονισμού
Αυτός ο Κανονισμός ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και
τα δίκτυα που πρόκειται να κατασκευαστούν και όλους του καταναλωτές του Δήμου όλων των οικισμών και
συνοικισμών που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης. Η δε ισχύς του θα αρχίσει μετά τη κατά Νόμο έγκρισή του
και από την δημοσίευση της απόφασης σε μία τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Παροχή: Εγκατάσταση που συνδέει το υδροδοτούμενο ακίνητο με τον αγωγό του δικτύου ύδρευσης. Ο όρος
παροχή αναφέρεται στην τεχνική εγκατάσταση και δεν σχετίζεται με την υδραυλική έννοια της παροχής που
ορίζεται σαν την κατανάλωση νερού στην μονάδα του χρόνου.
Δεξαμενή αναρρύθμισης - αποθήκευσης: Οι δεξαμενές αναρρύθμισης αναφέρονται στην αποθήκευση νερού,
κατά την ύφεση της κατανάλωσης, στη διάρκεια του 24ώρου και χρησιμεύουν για την ικανοποίηση της υψηλής
κατανάλωσης στις ώρες αιχμής. Οι δεξαμενές αποθήκευσης αναφέρονται κυρίως στην αποθήκευση νερού για
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαγιά, μεγάλες βλάβες, κλπ)
Λεωφορειακή γραμμή: Δρόμος από τον οποίο διέρχεται λεωφορείο δημοτικό ή του σημερινού ΚΤΕΛ.
Ονομαστική - εξωτερική - εσωτερική διάμετρος αγωγού: Ο πρώτος όρος είναι θεωρητικός και αναφέρεται στην
εμπορική ονομασία των διαμέτρων των αγωγών, ανεξαρτήτως υλικού. Οι όροι εξωτερική - εσωτερική διάμετρος
αναφέρονται στην διάμετρο του αγωγού, συμπεριλαμβανομένου ή όχι του πάχους του τοιχώματος του αγωγού.
Τεκμαρτή κατανάλωση: Σε περίπτωση αδυναμίας καταγραφής της ένδειξης του υδρομετρητή για την εξαγωγή
της κατανάλωσης, λόγω τεχνικών, φυσικών ή άλλων εμποδίων, καταγράφεται σαν κατανάλωση η
πιθανολογούμενη «τεκμαιρόμενη» από παλαιές καταναλώσεις της αντίστοιχης και της προηγούμενης περιόδου
κλπ.
Υδροληπτική μονάδα: Θεωρείται κάθε αυτοτελής χώρος (ιδιοκτησία, όροφος, κατοικία, εργοστάσιο,
επιχείρηση, κλπ.) που διαθέτει υδραυλικούς υποδοχείς.
Υδραυλικοί υποδοχείς: Κάθε λήψη από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Απαγορεύεται η υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός ορίων
οικισμών για άρδευση καλλιεργειών εκτός εάν κρίνει αλλιώς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από δεύτερη ειδικά
αιτιολογημένη αίτηση του αιτούντα και σχετική θετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις
αυτές είναι απολύτως απαραίτητη η τοποθέτηση υδρομετρητή και η τιμολόγηση του νερού ανά κυβικό με
ελάχιστο ποσό 0,50 ευρώ.
Απαγορεύεται απολύτως η άρδευση κήπων εντός των οικισμών και η χρήση του νερού για την καθαριότητα
επιφανειών, οχημάτων τις περιόδους μεγάλης κατανάλωσης και παρατηρείται έλλειψη νερού.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε επέμβαση στα υδρόμετρα από τον καταναλωτή χωρίς έγγραφη άδεια από την
Υπηρεσία Ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου πρόστιμο στον καταναλωτή το
ύψος του οποίου εξαρτάται από τα ποσά των λογαριασμών των τελευταίων ετών. Εκτός του προστίμου η Υπηρεσία
Ύδρευσης εκτιμά την καταναλισκόμενη ποσότητα νερού και αναμορφώνει αναλόγως τον λογαριασμό ύδρευσης.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
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Σε περίπτωση νέας σύνδεσης ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την
προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης και της εγγύησης κατανάλωσης αλλά τηρουμένων όλων των άλλων
διατάξεων (τοποθέτηση υδρομετρητή κλπ), επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη
πρόστιμο εκατόν πενήντα Ευρώ (150,00€).
ΛΑΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
Σε περίπτωση νέας ή παλαιάς σύνδεσης ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου
και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης αλλά και χωρίς την τοποθέτηση υδρομετρητή, επιβάλλεται
με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τριακόσια Ευρώ (200,00€) και διακόπτεται η
υδροδότηση του ακινήτου με αφαίρεση τμήματος της παροχής.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Διακοπή της υδροδότησης ακινήτου μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία Ύδρευσης, μετά από Αίτηση Διακοπής που
υποβάλλει ο καταναλωτής στην Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία λαμβάνει την ένδειξη του υδρομέτρου
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών και προβαίνει στην εκκαθάριση των χρεώσεων του λογαριασμού ύδρευσης.
Για τον καταναλωτή δεν υπάρχει κόστος για την διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου του εκτός από τον
τελευταίο εξοφλητικό λογαριασμό. Στον τελευταίο λογαριασμό οι πάγιες χρεώσεις επαναϋπολογίζονται με βάσει
το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από την έκδοση του προτελευταίου λογαριασμού ως την ημερομηνία της
Αίτησης Διακοπής (αναλογισμός δαπάνης). Σε περίπτωση που το Τεχνικό συνεργείο του Δήμου καθυστερήσει να
προβεί στην διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου (πέραν της ημερομηνίας λήψης της τελικής ένδειξης) καμία
υποχρέωση δεν μπορεί να επιβληθεί στον καταναλωτή ανεξαρτήτως της κατανάλωσης που
ενδεχομένως πραγματοποίησε μετά την ημερομηνία λήψης της τελικής ένδειξης.
Η διακοπή διενεργείται από την Τεχνική Υπηρεσία αυτεπάγγελτα κατά προτεραιότητα σε δευτερεύουσες παροχές
(δεύτερη κατοικία- αποθήκες- κτήματα κ.λπ) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή τότε η
προσωρινή διακοπή μπορεί να διενεργηθεί και στην κύρια κατοικία μετά από απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Η
σειρά εκτέλεσης των εργασιών προσωρινής διακοπής υδροδότησης του καταναλωτή λόγω ανεξόφλητων
λογαριασμών καθορίζεται με πρόγραμμα του γραφείου ύδρευσης του Δήμου, το οποίο συντάσσεται βάσει του
χρονικού διαστήματος (προηγούνται οι παροχές με τα παλαιότερα ημερολογιακά χρέη) και β) του μεγαλύτερου
ανεξόφλητου ποσού.
Σε όποιον παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται διοικητικές ή χρηματικές κυρώσεις από το Δήμο
απευθείας ή με εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι: Α. Διακοπή της υδροδότησης με ή χωρίς
προειδοποίηση .
Β. Επιβολή προστίμου από 100,00 € μέχρι και 600,00 € ανάλογα με το είδος της παράβασης και καταλογισμός της
δαπάνης αποκατάστασης για βλάβες που ενδεχόμενα ο παραβάτης προξένησε στο δίκτυο. Επίσης καταλογίζεται
αν υπάρχει και η αξία του νερού που διέφυγε.
Γ. Σε όποιο ακίνητο αποδειχθεί ότι υδροδοτείται με παροχή χωρίς υδρομετρητή τότε στον ιδιοκτήτη του
επιβάλλεται το μεγαλύτερο πρόστιμο, δηλαδή 300,00 €.
Δ. Επιβολή προστίμου από 300,00 € σε οποιονδήποτε παρεμβαίνει στο δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του
Δήμου ή παραβιάζει τη μολυβδοσφραγίδα.
Ε. Επιβολή προστίμου 150,00 € σε όποιον κατά τους θερινούς μήνες (1/6- 30/9) και υπάρχει σχετική ανακοίνωση,
αρδεύει κήπους ή χρησιμοποιεί το νερό για την καθαριότητα επιφανειών, οχημάτων κατά τους μήνες Μάιο έως
Σεπτέμβριο. Πρόστιμο 300,00 € επιβάλλεται και στην περίπτωση όσων δεν έχουν διακόψει την παροχή νερού που
υπάρχει στους αγρούς των ή σε δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό από την έναρξη του
κανονισμού λειτουργίας ύδρευσης.
Για την τήρηση του κανονισμού και τον εντοπισμό των παραβάσεων, ορίζονται ως ελεγκτές ο αρμόδιος που εκτελεί
τη μέτρηση , ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, και οποιοσδήποτε εντεταλμένος
Δημοτικός Υπάλληλος
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Β) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί α) κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου
και β) περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 79 του Ν.
3463/2006 και της παρ. 2 του άρθρου 284 του ιδίου Νόμου.
Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 46 /2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος
Παπακώστας Δημήτρης

Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Παπακώστας Δημήτρης
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