
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  89/2004                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Κανονισμός  Λειτουργίας
Υπηρεσίας Ύδρευσης.

                                                                                                                                                       
Στο Κ. Νευροκόπι, σήμερα την 22η Απριλίου του έτους δυο χιλιάδες τέσσερα (2004), ημέρα

της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, ύστερα από την αριθμ.
3806/15.04.2004  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  που  δόθηκε  σε  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 108 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα είκοσι τρία (23) μέλη
του παρόντα ήταν είκοσι (20)  και από τα οκτώ (8) μέλη των Παρέδρων Τοπικών Συμβουλίων
παρόντα ήταν έξι (6). Συγκεκριμένα ήταν:

Δ η μ ο τ ι κ ο ί  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Γέρμαν Άγγελος 
1. Τσακιρίδης Σταύρος 
2. Άρμεν Προκόπιος 
3. Κουτσίδης Άρης 
4. Συμεωνίδης Παντελής 
5. Πετρίδης Λάζαρος 
6. Σιδηρόπουλος Μιχαήλ
7. Τσελεπής Λάζαρος 
8. Γαλόπουλος Συμεών 
9. Σίγγου Δημήτριος
10. Βενιζέλος Χρήστος 

11.

12. Καλογερίδης 
Γεώργιος 

13. Σεφειρίδης Δημήτριος 
14. Βουτσάς Ελευθέριος 
15. Σαραφοπούλου – 

Χατζηλαζαρίδου 
Ελισσάβετ  

16. Τονονίδης Χαράλαμπος 
17. Δερμεντζής Αντώνιος 
18. Χαριτόπουλος Παντελής 
19. Μπόσκος Τρύφων  
20. Ζιμπίδης Γεώργιος  
1.

2. Πετρίδης Λάζαρος 
3. Παπαμαρίνου Άγγελος 
4. Ξανθόπουλος Δημήτριος

Π ά ρ ε δ ρ ο ι  Τ ο π ι κ ώ ν  Σ υ μ β ο υ λ ί ω ν

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Ευθυμιάδης Νικόλαος 1. Κοσκερίδης Σάββας  
2. Κασαπίδης Κων/νος 2. Γοριδάρης Ηλίας 
3. Σοφιανίδης Κων/νος  
4. Καφετζής Κων/νος
5. Κάμκος Ιωάννης 
6. Συμεωνίδης Συμεών

  



Ο κ.  Πρόεδρος  παρουσία  και  του  κ.  Δημάρχου   με  πρακτικογράφο  τον  υπάλληλο του
Δήμου Χατζηδάφνη Κων/νο  εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε τα εξής : 

Από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου προτάθηκε και κατατέθηκε σχέδιο κανονισμού
λειτουργίας  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  ,  κανονισμό  που  μέχρι  σήμερα  στερείτε  ο  Δήμος  μας,
γεγονός  που  δημιουργεί  αρκετά  και  σοβαρά  προβλήματα  στη  σωστή  -πληρέστερη  και
αποδοτικότερη  λειτουργία  της   Υπηρεσίας  Ύδρευσης  προς  όφελος  των  ιδίων  των  δημοτών-
κατοίκων.

 Σας  καταθέτω το σχετικό σχέδιο που σας  έχει ήδη κατανεμηθεί και σας παρακαλώ να
προτείνεται τις κατ΄ άρθρο προτάσεις προκειμένου να αποφανθεί το σώμα σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού πήρε υπόψη του:
3.-Τις διατάξεις  των άρθρων 111,  και 106  και του άρθρου 37 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), 1.-

Την εισήγηση του Προέδρου,
2.- Είδε και μελέτησε σχολαστικά το κατατεθέν σχέδιο κανονισμού, 
4.- Την ανάγκη ύπαρξης κανονισμού λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ  κανονισμό  Λειτουργίας  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  που  αφορά   τους  όρους
λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1  ο

Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων  ύδρευσης της

περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Νευροκοπίου  και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του
άρθρου 37 του Δ.Κ.Κ. (  Π.Δ.410/95)  και όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μα το
άρθρο  15  παρ.  του  Ν.  2539/1997  και  αποτελεί  κανονιστική  διοικητική  πράξη  που  έχει  ισχύ
NΟΜΟΥ.

ΜΕΡΟΣ 1  ο

Υδροδότηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ο

Γενικοί όροι
ΑΡΘΡΟ 2  ο

Ο  Δήμος Νευροκοπίου δια της Υπηρεσίας Ύδρευσης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση με
τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς Βιομηχανικούς
ή άλλους τεχνικούς  σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν
ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης  προβαίνει  με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές
στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για
οποιαδήποτε  ζημία που τυχόν προκύψει  από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για
την ειδική αυτής χρήση.

ΑΡΘΡΟ 3  ο

1-Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με
τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν  στο μέλλον.

2-Ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα,  όταν  το  νερό  δεν  επαρκεί  να  προβαίνει  σε  τμηματικές
διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόμα
και να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης.

3-Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος
να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
τρόπο.

4-Σε περίπτωση  βλάβης ή επισκευής των  εγκαταστάσεων  του Δήμου είναι  δυνατό,  να
προκληθεί  πτώση της πιέσεως κάτω του ελάχιστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.  Ο
Δήμος δεν έχει  καμία ευθύνη  για βλάβες που τυχόν  προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση για αποζημίωση.

5-Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει  τον υδρολήπτη  από τις οικονομικές  και άλλες
υποχρεώσεις του προς το Δήμο και ειδικότερα  από την υποχρέωση καταβολής  της αξίας  του



κατωτάτου ποσού αποζημίωσης (πάγιο). Κατ΄ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής  του παγίου
τέλους ο υδρολήπτης ,  η διακοπή του οποίου έγινε με αίτησή του.

6-Η  δεξαμενές  ύδρευσης  θα   χλωριώνεται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  θα
καθαρίζεται  ανά  διετία  τουλάχιστον,   ο  δε  χημικός  φυσικός  και  υγειονομικός  έλεγχος  του
χορηγούμενου  νερού ύδρευσης   θα διενεργείται  όλη τη  διάρκεια  του έτους  από εταιρείες  και
ερευνητικά  κέντρα   και  με  τις-τα   θα  συνεργάζεται  ο  Δήμος   σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις .

ΑΡΘΡΟ 4  ο

Ενστάσεις-Επιτροπή Ενστάσεων
Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του μπορεί να υποβάλλει ένσταση, η

οποία  εκδικάζεται από την Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και εν συνεχεία  από το
Δημοτικό Συμβούλιo.

ΑΡΘΡΟ 5  ο

Το προσωπικό  του  Δήμου   που  είναι  επιφορτισμένο  με  τον  έλεγχο  των  ενδείξεων  των
υδρομετρητών  ,  την  αστυνόμευση  των  δικτύων  ή  την  εκτέλεση  γενικά  κάθε  εργασίας  της
παροχέτευσης,  μπορεί  ανεμπόδιστα  να  εισέρχεται  στο  υδρευόμενο  ακίνητο.  Ο  υδρολήπτης
υποχρεώνεται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθεμένου
σε  αυτό  έργου  και  σε  περίπτωση   άρνησης  του  να  διακόπτεται  αμέσως  η  παροχή  νερού  με
απόφαση Δημάρχου 

ΑΡΘΡΟ 6  ο

Η χορήγηση νερού  γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής
του Δήμου. Η εγκατάσταση  αυτή ονομάζεται  ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για
την  υδροδότηση   του  οποίου  τοποθετήθηκε  έστω  και  αν  αλλάξει   η  κυριότητα  του  και  δεν
μεταφέρεται  για υδροδότηση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Τεχνικοί Όροι

ΑΡΘΡΟ7ο
Οι  αγωγοί  διακρίνονται  σε  τροφοδοσίας   και  αγωγούς  διανομής.  Παροχές  για  την

εξυπηρέτηση  ακινήτων  χορηγούνται  μόνο  από  αγωγούς   διανομής.  Από  τους  τροφοδοτικούς
αγωγούς είναι  δυνατή η δημιουργία  δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής  όπου
είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατ την  απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8  ο

Παροχές-Κατηγορίες Παροχών
Οι  παροχές  διακρίνονται   σε  παροχές  ύδρευσης,  άρδευσης  και  πυροσβεστικές.  Οι

πυροσβεστικές   παροχές  χρησιμοποιούνται μόνο για κατάσβεση πυρκαγιάς ή για ανάγκες της
Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής  παροχής  για ύδρευσης και άρδευση.
Η  σύνδεση   της  πυροσβεστικής  παροχής   με  εσωτερικές  υδραυλικές  εγκαταστάσεις   είναι
παράνομη  και  απόδειξη  κλοπής  νερού.  Ιδιαίτερη  κατηγορία  αποτελούν   οι  εργοταξιακές
πρόσκαιρες  παροχές.  Ο  τρόπος   σύνδεσης   των  παροχών  αυτών  ορίζεται  από  την  τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να είναι διαφορετικός των μονίμων. 

ΑΡΘΡΟ 9  ο

Τρόπος σύνδεσης των παροχών
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. Όταν στο ακίνητο
υπάρχει  παροχή και ζητείται  η τοποθέτηση και άλλων,  η παλαιά μεταφέρεται  στον Συλλέκτη
υποχρεωτικά. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλαιές κατασκευές
(υδρόμετρα-φρεάτια  τοποθετημένα  στα  πεζοδρόμια)  εφόσον  η  Τεχνική  Υπηρεσία  κρίνει
απαραίτητη  τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη και οι υδρολήπτες αρνούνται αυτή, ο Δήμος
έχει  το  δικαίωμα  να προβεί  ο  ίδιος  στην μεταφορά,  χρεώνοντας  τα έξοδα  στον  λογαριασμό
ύδρευσης.  Είναι προφανές ότι  δεν  επιτρέπεται  η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου  πριν  από τα
υδρόμετρα  που  βρίσκονται  πάνω  σε  συλλέκτη.  Σε   κάθε  διαμέρισμα  ,  κατάστημα,  γραφείο,
αποθήκη κλπ.  Και  γενικά  σε  κάθε  τμήμα του  υδρευόμενου  ακινήτου με  διακεκριμένη  χρήση
αντιστοιχεί,  υποχρεωτικά  ένα  τουλάχιστον  υδρόμετρο.  Η  σύνδεση  δύο  ή  περισσοτέρων
διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το
ίδιο υδρόμετρο είναι παράνομη και ο Δήμος  δικαιούται να προβεί σε διακοπή  ή σε αφαίρεση της



παροχής,  μέχρι   τη νόμιμη τακτοποίηση των  συνδέσεων,  καθώς και να επιβάλλει  το ανάλογο
πρόστιμο, το ύψος  του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10  ο

Θέση  παροχών
1-Οι  παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν

στο φρεάτιο του υδρομετρητή. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείτε σε ανοικτά προκήπια, κοινόχρηστους
χώρους  του ακινήτου, εφόσoν  κριθεί σκόπιμο από το Δήμο. Η επιλογή της  θέσης του φρεατίου
γίνεται  κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου το υδρόμετρο τοποθετείται σε απόσταση 50 cm από
το κεντρικό αγωγό του Δήμου. Δεν επιτρέπεται  η τοποθέτηση  του μέσα  στον περιφραγμένο
χώρο του υδρολήπτη-ιδιοκτήτη.

2-Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες  σε μία θέση
και τροφοδοτούνται  από τον ίδιο αγωγό παροχής. Σε περιπτώσεις  διαμπερών ακινήτων είναι
δυνατή  η τοποθέτηση παροχών στις προσόψεις  επί των δύο παραλλήλων δρόμων  και εφόσον
υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους.

3-Σε  περίπτωση  κτιριακών  συγκροτημάτων  είναι  δυνατή  η  τοποθέτησή  των   σε
περισσότερες από μία θέσεις  για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων. 

4-Κάθε  πυροσβεστική  παροχή   έχει  δικό  της  υδρόμετρο   και  συνδέεται  απευθείας  με
αγωγό χωρίς να επιτρέπεται  από αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

ΑΡΘΡΟ11ο
Διάμετρος παροχών και μετρητών

1-Οι παροχές  και οι μετρητές θα πρέπει να έχουν τέτοια διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες   των  υδροληπτών  σε  νερό.,  εκτιμούμενες  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου.
Απαγορεύεται πάνω σε Συλλέκτη  που είναι σε χρήση, να υπάρχουν κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν
πληρωθεί οι παροχές.

2-Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε
πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα  μέσα στο εικοσιτετράωρο).  Στις   περιπτώσεις   αυτές η
παροχή κατανέμεται περίπου  ομοιόμορφα  μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης  οφείλει
να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ12ο
Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

1-Τα ακίνητα  μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που
τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ή άλλη θέση  που επιλέγεται από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει
χώρος  μπροστά  στο  ακίνητο  για  ασφαλή  τοποθέτηση  του  φρεατίου  της  παροχής,  τότε  αυτή
τοποθετείτε  προσωρινά   στην  πλησιέστερη  κατάλληλη  θέση.  Όταν  όμως  εφαρμοστεί  η
εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική θέση, τα δε έξοδα
βαρύνουν τον υδρολήπτη .

2-Η υπόδειξη της  θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα
και ικανοποιείται όταν  είναι τεχνικά  εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το
Δήμο ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.

3-Η  μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον πλησιέστερο κατάλληλο αγωγό γίνεται
πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση. Η θέση
αυτή των παροχών είναι προσωρινή για άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες
δίκτυο  διανομής.  Όταν  τοποθετηθεί  αγωγός  διανομής  μπροστά  στο  ακίνητο,  η  παροχή
μεταφέρεται με δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτηση  του ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο,
στην οριστική της θέση και τα έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 13  ο

Προεκτάσεις αγωγών
1-Οι  προεκτάσεις  για  την  ύδρευση  των  ακινήτων  πραγματοποιούνται  αποκλειστικά  σε

περιοχές  εντός  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  και  μόνο  σε  δρόμους  εγκεκριμένους   και
διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

2-Για  κτιριακές  εγκαταστάσεις  ειδικού   προορισμού  (βιομηχανίες,  αγροκήπια  κλπ.
Εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα)  είναι δυνατή στην  περίπτωση



ύπαρξης   εμποδίων  κατ΄  εξαίρεση   και  μετά  από έγκριση της  αρμόδιας  Δ/σης  η  τοποθέτηση
ειδικής παροχής σε απόσταση μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ14ο
Μεταφορές

1-Οι παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σε αυτό αν
αυτό  είναι  εφικτό.  Στην  περίπτωση  τοποθέτησης  Συλλέκτη  για  την  υδροδότηση  ακινήτου  οι
υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο Συλλέκτη με δαπάνες των υδευομένων από
αυτές. 

2-Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό, εξαίρεση
αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

2α)Απομόνωση αγωγού  λόγου προσβολής  του από λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά  από
αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του, της
παροχής  στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης.  Αν όμως αίτιος της
μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος αντί της μεταφοράς  γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι
την  τακτοποίηση  της  ανωμαλίας.  Ο  υπαίτιος   υδρολήπτης   επιβαρύνεται  με  την  δαπάνη
απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.

2β)Αν  το  υδρευόμενο  είναι  συνδεδεμένο  με  τον  αγωγό  διαμέτρου   μικρότερης  του
κανονικού  (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς)  και με ανεπαρκή πίεση και ο
υδρολήπτης επιθυμεί την  βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεσή του  με νέο αγωγό, δηλώνοντας
υπεύθυνα ότι θεωρεί τη νέα θέση προσωρινή.

3-Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από
το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή του, η οποία
πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω προέκτασης  που πραγματοποιήθηκε στο
μεταξύ,.  Στο  προσωρινό  αυτό  σημείο  μεταφέρονται   και  οι  παλιές  παροχές   εκτός  και  αν  ο
υδρολήπτης δηλώσει  ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί  και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν
υπάρχει τεχνικό εμπόδιο  γι΄ αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνει τον υδρολήπτη. 

ΑΡΘΡΟ 15  ο

Ανυψώσεις-Καταβιβάσεις
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής  και

του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρολήπτη.
ΑΡΘΡΟ 16  ο

Μετατοπίσεις παροχών
1-Ο  Δήμος  έχει  δικαίωμα   να  μεταφέρει  παροχή  που  κατά  τη  κρίση  του  εκτεθεί  σε

κινδύνους, σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του Δήμου.
2-Η  αναγκαία,  λόγω  διαπλάτυνσης  του  οδοστρώματος  σε  βάρος  του  πεζοδρομίου

μετατόπιση γίνεται από τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ17ο

Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη που βαρύνεται κατά
τα  παραπάνω  με  τα  έξοδα  εκτέλεσης  της  και  υποχρεούται  με  ευθύνη  και   δαπάνη  του  να
τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν λόγω αμελείας
του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης.

ΑΡΘΡΟ18ο
Για  την κατασκευή τη συντήρηση τα εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Ο Δήμος

ευθύνεται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των αγωγών διανομής. Για οποιαδήποτε βλάβη
στην παροχή υπεύθυνος  για την επισκευή της είναι ο υδρολήπτης.

ΑΡΘΡΟ19ο
Ο υδρομετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς,

αποτελεί ιδιοκτησία του υδρολήπτη και τοποθετείται με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ20ο



Εκτέλεση εργασιών
Τα  έξοδα εγκατάστασης δικτύων παροχής  ύδρευσης και φρεατίων, υλικά τεχνικά και οι

τυχόν  βλάβες   που  θα  προκληθούν   από  το  δίκτυο  του  Δήμου  μέχρι  ακίνητο  του  ιδιοκτήτη
γίνονται:

Α) Με δαπάνες  και ευθύνη του υδρολήπτη.
Β) Με ευθύνη του Δήμου , οι δε δαπάνες υλικών και εργασιών βαρύνουν τον υδρολήπτη

και η είσπραξη των γίνεται με βεβαιωτική κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 21  ο

Για την τοποθέτηση της νέας παροχής ή τακτοποίηση παλαιάς ή για οποιοδήποτε άλλη
εργασία υποβάλλεται  αίτηση στο Δήμο από τον υδρολήπτη με την καταβολή του αντιστοίχου
τέλους σύνδεσης ο οποίος συγχρόνως δηλώνει  την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού
υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 22  ο

Αξία Μεταφοράς -Ανύψωσης- Καταβίβασης
1-Το  κόστος  της  μεταφοράς,  ανύψωσης,  και  καταβίβασης  της  παροχής  βαρύνει   τον

υδρολήπτη.
2-Ο Δήμος  έχει το δικαίωμα  να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης  και να  εισπράττει

μαζί με την αξία του  καταναλισκομένου νερού, κάθε δαπάνη  που  επιβαρύνει  τον υδρολήπτη  για
οποιαδήποτε αίτία και εργασία. 

ΑΡΘΡΟ23ο
Διακοπή-Αφαίρεση Παροχών

1.-Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
1α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη. Η διακοπή δεν είναι δυνατή  πριν την

πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών  του υδρολήπτη προς το Δήμο. Η επανασύνδεση γίνεται  ύστερα
από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη  και την καταβολή  του δικαιώματος  επανασύνδεσης που
καθορίζεται  από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης.

1β)Από  την  Υπηρεσία   στις  περιπτώσεις   που  προβλέπονται  από  τον  κανονισμό  ,η
επανασύνδεση  γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος  που οδήγησε  στη διακοπή  και καταβληθεί το
δικαίωμα επανασύνδεσης.

2.-Αφαίρεση της παροχής γίνεται:
2α)Ύστερα  από  αίτηση  του  ιδιοκτήτη-υδρολήπτη  και  την  καταβολή  του  δικαιώματος

αφαίρεσης  που καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2β)Από την υπηρεσία  στις περιπτώσεις  που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Κατά  την

αφαίρεση αποκρίνεται το υδρόμετρο,  τα φρεάτια και τα μολύβια, το πεζοδρόμιο αποκαθίσταται
από τον υδρολήπτη ή τον Δήμο εφόσον  προκαταβληθεί η σχετική  δαπάνη. 

2γ) Όταν δεν πλήρη τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δήμο. 
ΑΡΘΡΟ24ο

Κόστος Παροχής Νερού
Η  τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  καταναλισκομένου  νερού,  καθορίζεται  με  απόφαση  του

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εφαρμόζεται  χωρίς  ιδιαίτερη  ειδοποίηση   του  υδρολήπτη.
Επιβάλλεται για κάθε έτος υποχρεωτικά πάγια χρώση ποσότητας νερού(πάγια κατανάλωση) που
ανεξάρτητα από την κατανάλωση  είναι υποχρεωτική για όλους  τους υδρολήπτες. Το ύψος της
υποχρεωτικής πάγιας χρέωσης , κατά τιμολόγιο και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ25ο
Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώνει την αξία του νερού που κατανάλωσε με βάση

τις  ενδείξεις  του  υδρομετρητή  του,  καθώς   και  κάθε  σχετική  νόμιμη  επιβάρυνση  (παροχή
υπηρεσιών) που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού του και που του αποστέλλεται από το
Δήμο. Η πληρωμή  γίνεται  μία φορά το χρόνο και εξοφλείται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα
από την  ημέρα βεβαίωσης.  Μετά την  παρέλευση του μήνα ο λογαριασμός  βαρύνεται  με  τους
νόμιμους τόκους.  Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός  μέσα σε χρονικό  διάστημα που θα καθορισθεί
με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου , γίνεται διακοπή  της υδροδότησης με προηγούμενη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η δε ε βεβαίωση και είσπραξη γίνεται  σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως  δημοσίων εσόδων».

Στους  υδρολήπτες-καταναλωτές  δεν  δικαιολογείται  ο  ισχυρισμός  ότι  δεν  παρέλαβε  το
έντυπο του λογαριασμού.



ΑΡΘΡΟ 26  ο

Η  λήψη  των  ενδείξεων  των  υδρομετρητών  γίνεται  από  τους  αρμόδιους  τεχνικούς
υπαλλήλους του Δήμου σε χρονικό διάστημα (περιόδους κατανάλωσης) , η διάρκεια των οποίων
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των
ενδείξεων των υδρομετρητών είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του
υδρολήπτη. Οι αναφερόμενες στον υδρομετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης
που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφομένων ενδείξεων ούτε με
ένορκη διαβεβαίωση.  Ο υδρολήπτης έχει  το δικαίωμα να ζητήσει  εργαστηριακό έλεγχο καλής
λειτουργίας του υδρομέτρου του. Η λήψη των ενδείξεων θα γίνεται παρουσία του υδρολήπτη,
άλλως  θα  αφήνει  σχετικό  σημείωμα  στο  οποίο  θα  αναγράφονται  τα  κυβικά  μέτρα  νερού
κατανάλωσης  και ημερομηνία της ένδειξης για ενημέρωση και γνώση του υδρολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 27  ο

Διαρροές Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη  αν η κατανάλωση η μέρος αυτής  οφείλεται σε διαρροή

από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία , ο υδρευόμενος  έχει
υποχρέωση να καταβάλλει την αξία της, όπως αναγράφεται από τον μετρητή. Μόνο σε περίπτωση
αφανούς διαρροής ή να λειτουργεί ελαττωματικά και εφόσον αυτό διαπιστωθεί από τον αρμόδιο
τεχνικό υπάλληλο και βεβαιωθεί  από τον ίδιο  με έγγραφη βεβαίωση,  μπορεί  με  απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος να προβεί στη μείωση  του λογαριασμού.  Αν διαπιστωθεί ότι ο
μετρητής έχει σκεπαστεί , ο Δήμος  έχει το δικαίωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
υπολογίζει τεκμαρτή κατανάλωση με βάση προηγούμενες καταναλώσεις μέχρι να ελευθερωθεί ο
μετρητής και να ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη  για οποιαδήποτε
ζημία που μπορεί να προκληθεί από  διαρροή στο χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει
σκεπασμένο.  Επίσης  έχει  το  δικαίωμα   αν  υπαίτιος  της  κάλυψης  του  υδρομετρητή  είναι   ο
υδρευόμενος,  να  απαιτήσει  από αυτό  να απομάκρυνση των  υλικών  ή να προβεί  με  δικό  του
προσωπικό στην απομάκρυνση του, χρεώνοντας  τον υδρευόμενο με την  πρόσθετη  αυτή δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 28  ο

Στάσιμο  υδρόμετρο
Αν  διαπιστωθεί  ότι  ο  υδρομετρητής  έπαψε  να  λειτουργεί  ή  λειτουργεί  ελαττωματικά

(στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρπολήπτης  χρεώνεται με κατ΄ εκτίμηση κατανάλωση από τον Δήμο. Σε
περίπτωση  κατά  την  οποία   διαπιστώνεται  ότι  από  την  παροχέτευση  σε  στάσιμο  υδρόμετρο
καταναλώνεται  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα   από  τη  συνήθη,  η  αυξημένη  ποσότητα
προσδιορίζεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Δήμου και θεωρείται από τον Προϊστάμενο
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 29  ο

Διαρροή στο φρεάτιο
Σε  περίπτωση  διαρροής   μέσα  στο  φρεάτιο  υδροληψίας  και  συγκεκριμένα   όταν

παρουσιάζει  διαρροή   ο  κορμός  του  υδρομέτρου  ή  το  ρακόρ  προς  το  μέρος  της  εσωτερικής
εγκατάστασης του υδρευομένου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν  το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο,
εκτός αν η  ποσότητα  που καταγράφθηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

ΑΡΘΡΟ  30  ο

Καλυμμένο υδρόμετρο
Σε περίπτωση  που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π. ώστε  να μην είναι δυνατή η

ανάγνωση των ενδείξεων , χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής
και  ληφθεί  η πραγματική ένδειξη.  Ο υδρολήπτης   υποχρεώνεται  μέσα σε  προθεσμία που του
ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, αλλιώς  διακόπτεται η παροχή χωρίς  άλλη
ειδοποίηση.  Ο Δήμο δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία  που μπορούσε να προκληθεί
από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο. Ο Δήμος έχει το
δικαίωμα να προβεί μόνος του στην αποκάλυψη του σκεπασμένο υδρομετρητή  χρεώνοντας όλες
τις δαπάνες στον υδρευόμενο.

ΑΡΘΡΟ 31  ο

Αντικατάσταση υδρομέτρου
Σε  περίπτωση  καταστροφής  του  υδρομέτρου  ή  αδυναμίας   επισκευής  του  ,  ο  Δήμος

ειδοποιεί τον υδρολήπτη  σε ορισμένη  προθεσμία να προσκομίσει νέο υδρόμετρο για  τοποθέτηση.
Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη , ο Δήμος   διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση και
χρεώνει τον υδρολήπτη με δικαίωμα  διακοπής. Αν ο υδρολήπτης  επανασυνδέσει μόνος του τη



παροχή ή τοποθετήσει  νέο υδρόμετρο  χωρίς  γνώση  του Δήμου,  τιμωρείται  σύμφωνα  με τις
διατάξεις  του Ποινικού Κώδικα  και  χρεώνεται  με  το  ανάλογο πρόστιμο  που καθορίζεται  με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιπλέον ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση
της παροχής. 

ΑΡΘΡΟ 32  ο

Για  τις  κάθε είδους   οφειλές   προς  το  Δήμο ευθύνεται  ο  ιδιοκτήτης  του  υδρευομένου
ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους
προς το Δήμο εκπρόσωπο τους για τις σχέσεις  τους με αυτόν , ευθυνόμενοι όμως από κοινού  και
ολοκληρωτικά ο καθένας. Ο ιδιοκτήτης  του ακινήτου δηλώνει με την αίτηση  παροχής σύνδεσης
στο  όνομα του ή με ιδιαίτερη δήλωσή  του , ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού  και κάθε
μελλοντική τροποποίηση του , τις διατάξεις του Νόμου   και όσες άλλους όρους θέσει το Δημοτικό
Συμβούλιο  με  απόφαση  του.  Η  δήλωση  αυτή   τηρείται  στα  αρχεία  του  Δήμου  μέχρι  να
αντικατασταθεί  από  παρόμοια  δήλωση  του  νέου  ιδιοκτήτη  και  αφορά  το  ενδιάμεσο  χρονικό
διάστημα, απαιτείται αυτή για  τη σύνδεση της παροχής στο όνομα  άλλου εκτός  του ιδιοκτήτη. Ο
νέος ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου υποχρεώνεται να δηλώσει στο Δήμο την αλλαγή της
ιδιοκτησίας,  προσκομίζονται  το  σχετικό  συμβόλαιο  ή  υπεύθυνη  δήλωση  της  προηγούμενης
παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα  χρέη της μεταβίβασης. Ο δηλωμένος ως
ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου δεν μπορεί  να  αντιτάξει  στον Δήμο ελαττώματα   της
κυριότητας του ή απώλεια της.

ΑΡΘΡΟ  33  ο

Εργοταξιακές παροχές
Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής  είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο  και γίνεται

στο όνομα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, μετά από
αίτηση ή  αυτεπάγγελτα από το Δήμο, οι  τυχόν υπάρχουσες  κοινές  παροχές του ακινήτου.  Οι
εργοταξιακές  παροχές  τοποθετούνται  για  αποκλειστική  εξυπηρέτηση  του  εργοταξίου,
απαγορεύεται όμως  και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλομένου με πρόστιμο που ορίζεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού ,
επιβαλλομένου προστίμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  από κοινή παροχή για την
εξυπηρέτηση του εργοταξίου. Οι εργοταξιακές παροχές  αφαιρούνται μετά το τέλος  των εργασιών
οπότε  και  τοποθετούνται,  ύστερα  από  αίτηση  των  υδροληπτών  ,  οι  νέες  κοινές  παροχές  για
υδροδότηση του ακινήτου. Θεωρείται ως νέα παροχή η χρήση παλαιάς κοινής παροχής για την
ύδρευση  ανοικοδομηθέντος  ακινήτου  που  κατά   παράβαση  του  παρόντος  άρθρου
χρησιμοποιήθηκε ως εργοταξιακή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  ο

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 34  ο

Υδροληψία
Η χορήγηση νερού  σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης του Δήμου γίνεται μετά

από την υποβολή ιδικής έντυπης  αίτησης των ενδιαφερομένων που προμηθεύονται από το Δήμο
για συγκεκριμένη υδροληψία , και που ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 35  ο

Διακοπές  υδροληψίας
Το  νερό,  με  την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  επάρκεια  του  δικτύου,  παρέχεται  στους

καταναλωτές όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, εκτός αν για λόγους ανωτέρας βίας,  βλαβών
ή αναγκαίων επεμβάσεων στο δίκτυο  και στις εγκαταστάσεις  του ή τέλος  για λόγους κυρώσεων
που επιβάλλει ο Δήμος  στους καταναλωτές,  η παροχή αυτή αναστέλλεται μέχρι την άρση των
εμποδίων που την επέβαλλαν.

1-Οι ιδιοκτήτες  που δεν έχουν την έννοια των κυρώσεων (όπως αυτές περιγράφονται στον
κανονισμό αυτό) προέρχονται  από τους προωθητικούς αγωγούς και τα δίκτυα διανομής ή από τις
διακλαδώσεις  των αγωγών και από τα υδρόμετρα.

2-Οι διακοπές που έχουν την έννοια των κυρώσεων εκτός από εκείνες  που γίνονται με τη
θέληση του καταναλωτή οφείλονται:

Α)Στη μη εμπρόθεσμη  εξόφληση των λογαριασμών  κατανάλωσης νερού  από μέρους των
καταναλωτών.



Β)  Στην  άρνηση  των  ιδιοκτητών  κτισμάτων  να  συμμορφωθούν  με  τις  υποδείξεις  του
υγειονομικού  ελέγχου  ή  όταν  προβαίνουν  σε  ανεπίτρεπτες  επεμβάσεις  στα  υδρόμετρα.  Στην
περίπτωση αυτή είναι δυνατή η διακοπή της υδροληψίας από τη διακλάδωση. 

Γ)  Στην  σύνδεση σωληνώσεων  ξένης προέλευσης,  με τις   εσωτερικές σωληνώσεις  της
υδροληψίας του Δήμου καθώς και στην τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης μέσα ή κοντά στα
φρεάτια υδατοπαροχής. 

Δ)Στην πραγματοποίηση λαθραίας υδροληψίας.
Ε)Στην παράβαση  των όρων του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ36ο
Έλεγχος υδρομέτων

1.-Ο έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται από το Δήμο είτε αυτεπάγγελτα  είτε  ύστερα από
αίτηση του υδρολήπτη καταναλωτή .

2.-Ο  Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα  στον έλεγχο του υδρομετρητή όταν  διαπιστώσει
απόκλιση από τη συνηθισμένη κατανάλωση .  Από τον έλεγχο  αυτό γίνεται η διαπίστωση της
κανονικής  λειτουργίας  των  υδρομέτρων  και  κατά  συνέπεια   της  κανονικής   χρέωσης  των
λογαριασμών. 

3.-Ο έλεγχος που γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, επιβαρύνεται με τη σχετική
δαπάνη, αποβλέπει  στη διαπίστωση των αιτίων της υψηλής κατανάλωσης, που έχει σαν συνέπεια
στην υψηλή χρέωση του λογαριασμού του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στο υδρόμετρο, παρουσία του
ενδιαφερομένου  καταναλωτή,  και  ο  οποίος  ενημερώνεται  υποχρεωτικά  από την  υπηρεσία  του
Δήμου  για  την  ημερομηνία της  πραγματοποίησης  του ελέγχου.  Αν ο  καταναλωτής  παρά την
ενημέρωσή του δεν παραστεί  και απουσιάσει κατά τον έλεγχο , η χρέωση του λογαριασμού θα
γίνει σύμφωνα με την κατανάλωση  που κατέγραψε το υδρόμετρό του.

4.-Όταν ο καταναλωτής δεν ικανοποιηθεί από τον παραπάνω έλεγχο, μπορεί να ζητήσει με
πληρωμή εργαστηριακό έλεγχο  κανονικής λειτουργίας του υδρομέτρου του.

ΑΡΘΡΟ37ο
Έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης Νερού

1-Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται για τη χρονική διάρκεια που
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2-Ητιμή του νερού /κ.μ  καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3-Κάθε καταναλωτής , για λογαριασμό του οποίου  εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης
νερού, ύστερα από την υπογραφή του συμβολαίου  υδροληψίας ή αίτησης, υποχρεώνεται στην
εξόφληση του ,ανεξάρτητα αν εκκρεμεί απαίτηση του από το Δήμο για  οποιαδήποτε αιτία.

4-Οι  λογαριασμού   κατανάλωσης  παραδίδονται  στους  υδρευόμενους  χώρου  και
εξοφλούνται στα γραφεία του Δήμου.

5-Οι λογαριασμού πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα  για να αποφεύγονται οι συνέπειες
που προβλέπει ο κανονισμός αυτός όπως επιβάρυνση με τόκους.

6-Σε  περίπτωση  διακοπής  της  υδροληψίας  ο  Δήμος  δεν  αναγνωρίζει  δικαίωμα
αποζημίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζημίες που παθαίνει από τη διακοπή. Το ίδιο συμβαίνει
και στην περίπτωση  που είναι δυνατό να προκληθούν ζημίες  στα υδρευόμενα  ακίνητα όταν η
καταναλωτές δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα  αποτροπής των ζημιών αυτών.

7-Τους λογαριασμούς κατανάλωσης  μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι  λογαριασμοί
για εργασίες  και δαπάνες  που πραγματοποιεί ο Δήμος για συγκεκριμένο καταναλωτή.  Στους
ίδιους λογαριασμούς  συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί του Δήμου για την εκτέλεση έργων
σε εφαρμογή  σχετικής διάταξης.

8-Ο καθορισμός  των  τιμολογίων  γενικά  για  προσφορά υπηρεσιών,  επιβολή προστίμων,
διάθεση υλικών κ.λ.π. καθώς και ο προσδιορισμός των εγγυήσεων και της  χρήσης υδρομέτρων,
της εγγύησης  κατανάλωσης νερού ,  καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 38  ο

Κατηγορίες-Μειώσεις τιμολογίων
Τα τιμολόγια  του Δήμου  υποδιαιρούνται  στις  εξής  κατηγορίες  με  αντίστοιχη  μείωση-

έκπτωση της τιμής αυτών:
1-Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλους τους καταναλωτές  νερού που διανέμεται μέσω

αντλιοστασίων  των  Δημοτικών  Διαμερισμάτων  Οχυρού,  Νευροκοπίου,  Βώλακα,
Μικροκλεισούρας και Παγονερίου.



2-Η δεύτερη κατηγορία  περιλαμβάνει όλους  τους καταναλωτές  νερού που διανέμεται με
φυσική ροή  των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καταφύτου, Βαθυτόπου, Κ. Βροντούς , Περιθωρίου,
Δασωτού  ,  Εξοχής,  Γρανίτη,  Αχλαδιάς,  Ποταμών  Μικρομηλιάς,  Λευκογείων  καθώς  και  του
οικισμοί Περάσματος. 

3-Η  τρίτη  κατηγορία  περιλαμβάνει  τους  χώρους  και  τα  κτήρια  όπως  π.χ.  Σχολεία,
Εκκλησίες, Στρατόπεδα, κ.λ.π. στα οποία η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Δήμου παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ.

4-Η  τέταρτη  κατηγορία  περιλαμβάνει  ειδικές  κατηγορίες  πολιτών,  όπως   πολύτεκνοι,
άτρομα με ειδικές ανάγκες , κ.λ.π. στις οποίες  ο Δήμος παρέχει τις υπηρεσίες  του με μειωμένες
τιμές. Για την εξακρίβωση της κατάστασης της κατηγορίας αυτή των πολιτών  ο Δήμος  ζητά από
αυτούς τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που να αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στην κατηγορία
αυτή και το δικαίωμα της έκπτωσης που απορρέει από αυτή. Από τους πολυτέκνους  απαιτείτε
βεβαίωση  της  Ομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδας  και  από  τα  άτομα  με  ιδικές  ανάγκες
πιστοποίηση της  αναπηρίας  με  βάση τη ΄λίστα  που έχει  δοθεί  στο  Δήμο.   Η έκπτωση  στους
πολίτες της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 50% του τελικού ποσού πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ  39  ο

Διατάξεις Υγειονομικής φύσης
 1-Ο  Δήμος  φέρει  την  ευθύνη  για  την  ποιότητα  και  την  υγιεινή  κατάσταση  του

παρεχόμενου νερού ύδρευσης  μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης .  
2-Ο  Δήμος  μπορεί  να  αρνηθεί  την  υδροδότηση  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,  όταν

υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου μόλυνσης του νερού  που πρόκειται να παροχετευθεί .
3-Ο χημικός, Φυσικός και Υγειονομικός έλεγχος του χορηγούμενου νερού  ενεργείται  σο

όλη τη διάρκεια του χρόνου από εταιρείες και ερευνητικά Κέντρα με τις οποίες συνεργάζεται ο
Δήμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 

4-Ο Δήμου  δικαιούται να προβαίνει  στον έλεγχο  των υδρομέτρων  και των  εσωτερικών
υδραυλικών  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  στη  λήψη  δειγμάτων  νερού  από  αυτές,  είτε
αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους  που αφορούν τον
υγειονομικό έλεγχο και την υγιεινή κατάσταση του νερού. Οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή
οφείλουν να διευκολύνουν την πραγματοποίηση του ελέγχου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 40  ο

Επίδοση Λογαριασμών
1-Η επίδοση των λογαριασμών γίνεται από εντεταλμένα για το σκοπό αυτό αρμόδια όργανα

του Δήμου.
2-Οι  λογαριασμοί  κατανάλωσης   παραδίδονται  στους  υδρευόμενους  χώρους  και

θεωρούνται ως επιδοτέοι όταν:
Α)Εφόσον είναι δυνατή η επίδοση προσωπικά σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνονται. 
Β)Σε κάθε σύνοικο συγγενή ή μέλος της οικογένειας ή άλλο πρόσωπο που θα βρεθεί εκείνη

τη στιγμή.
Γ)Σε  περίπτωση  απουσίας  όλων  των  ενοίκων,  τότε  ο  λογαριασμός   αφήνεται  στο

γραμματοκιβώτιο  ή  σε  κάθε  άλλο  εμφανές  σημείο  του  υδρευόμενου  χώρου  προσιτό  για  τους
ενδιαφερομένους.

3-Ιδιαίτερα για τις πολυκατοικίες η επίδοση θεωρείται ως επιδοτέα όταν οι λογαριασμού:
Α)Τοποθετηθούν στο ανάλογο με το όνομα γραμματοκιβώτιο του καταναλωτή.
Β)Δοθούν στον θυρωρό ή το διαχειριστή της πολυκατοικίας.
Γ)Αφεθούν σε εμφανές σημείο προσιτό στους ενοίκους της. 
4-Σε  καμία  περίπτωση,  όσο  και  αν  είναι  το  ύψος  του  λογαριασμού,  δεν  συντάσσεται

αποδεικτικό επίδοσης ,  ούτε αναγνωρίζεται άρνηση ανάληψης του λογαριασμού.  Ο Δήμος δεν
αναγνωρίζει για λογαριασμό του καταναλωτή  το δικαίωμα να  επικαλείται την μη παραλαβή ή
την απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης, για να ανατρέψει τις τυχόν σε βάρος του  συνέπειες
που επιβάλλονται από τη μη έγκαιρη και κανονική εξόφληση του λογαριασμού. Στις περιπτώσεις
αυτές  ο  καταναλωτής  οφείλει  να  επιδείξει  την  στοιχειώδη  επιμέλεια  στην  αναζήτηση  του
λογαριασμού  ή να αποταθεί στο Δήμο  και που είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει αντίγραφο του
λογαριασμού.

5-Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα  του καταναλωτή  να επικαλείται τη μη παραλαβή
του λογαριασμού , επειδή αυτός δεν εκδόθηκε στο όνομά του. Στην περίπτωση αυτή κάθε νέος
καταναλωτής,  ένοικος  υδρευόμενου  χώρου,  οφείλει  να δηλώσει  στο Δήμο  το  όνομα  και  τον



υδρευόμενο χώρο που χρησιμοποιεί.  Η δήλωση αυτή είναι  υποχρεωτική για τον καταναλωτή,
αφού με την καταβολή των σχετικών τελών  και λοιπών εγγυήσεων  είναι δυνατή η έκδοση του
λογαριασμού  στο όνομά του. 

6-Επί των Νομικών προσώπων ή άλλων ενώσεων προσώπων η επίδοση γίνεται  στον κατά
Νόμο ή το Καταστατικό  εκπρόσωπο αυτών.  Επί του Δημοσίου  σε  αυτού  που κατά το Νόμο
εκπροσωπούν αυτό. Επί περισσοτέρων  νομίμων αντιπροσώπων η επίδοση γίνεται σε έναν από
αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 41  ο

Παραβάσεις  Απαγορεύσεις  Πρόστιμα
1-Οποιοσδήποτε   προξενήσει  φθορά   στην  κινητή  και  ακίνητη  περιουσία  του  Δήμου

διώκεται για παράβαση των σχετικών άρθρων του Ποινικού Κώδικα.
2-Οποιοσδήποτε  καταναλωτής  προβεί σε λαθραία υδροληψία, διακόπτεται η υδροδότηση

του και υποχρεώνεται στην καταβολή του προστίμου. Μετά την καταβολή του προστίμου αυτού
αποκαθίσταται η υδροληψία.  Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας  εμπίπτει και η απόληψη
νερού με αντίστροφη τοποθέτηση  του υδρομέτρου με πρόθεση  ή οποία έχει σαν συνέπεια τη
διαγραφή της καταναλισκομένης  ποσότητας. Μέτρο για την επιβολή προστίμου στην περίπτωση
αυτή θα ληφθεί   η  μεγαλύτερη κατανάλωση των  προηγούμενων  λογαριασμών  ,  όταν υπάρχει
κατανάλωση μικρότερης χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής  ακυρώνεται η υδροληψία
και αφαιρείται το υδρόμετρο.  

3-Οποιοσδήποτε  τρίτος  (μη  καταναλωτής  )  επιχειρήσει  λαθραία  υδροληψία,  διώκεται
Ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και για αποκατάσταση
θετική  και  αποθετική  της  ζημίας  που  προκάλεσε  στο  Δήμο.  Λαθραία   υδροληψία  θεωρείται
επίσης και η υδροληψία που γίνεται  από τα φρεάτια  καθαρισμού  των αγωγών  τροφοδοσίας
καθώς και η σκόπιμη  διάτρηση αυτών με σκοπό τη λαθραία υδροληψία. Ακόμη απαγορεύεται
κάθε επέμβαση  κα διάτρηση των αγωγών τροφοδοσίας και από το Δήμο η οποία αποσκοπεί σε
μεμονωμένες υδροδοτήσεις.

4-Σε  περίπτωση  που εργολάβος ή κατασκευαστής κατά την εκσκαφή του οικοπέδου  για
ανέγερση κτίσματος καταστρέψει ή εξαφανίσει το ή τα υδρόμετρα που υπήρχαν στο ακίνητο ,
υποχρεώνεται  πέραν της καταβολής της αξίας του ή των υδρομέτρων και σε αποζημίωση του
Δήμου.

5-Όσοι χρησιμοποιούν  για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους νόμιμους ή παράνομους,
όπως   αυτού  καθορίζονται  από  τον  ισχύοντα  Γενικό  Οικοδομικό  Κανονισμό  (ΓΟΚ),  είναι
υπεύθυνοι  για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων των χώρων αυτών, από ενδεχόμενη
τυχαία  πλημμύρα  που  προέρχεται  από  διαρροή  του  αγωγού  ύδρευσης  ή  άλλη  αιτία.  Στη
περίπτωση αυτή τόσο οι ιδιοκτήτες  των χώρων αυτών, όσο και οι χρήστες τους υποχρεώνονται
να πάρουν όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη στεγανοποίηση των τοιχωμάτων των υπογείων χώρων ή
ημιυπογείων χώρων (για την αποφυγή εισροής νερού) και τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων
μέσων (π.χ. αντλίες αυτόματης  απορρόφησης νερού) στο εσωτερικό του χώρου εργασίας  και
εναποθήκευσης των οποιοδήποτε αγαθών, ώστε  να είναι  εξασφαλισμένη η αποφυγή  κάθε ζημίας.

6-Απογορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους:
Α)Ν α συνδέουν τις εσωτερικές σωληνώσεις ου  ακινήτου που υδροδοτείται από το Δήμο

με σωλήνες  από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης έστω  και αν  μεσολαβούν στη
σύνδεση  βαλβίδες   ή  διακόπτες.  Στην  περίπτωση  αυτή  διακόπτεται  η   υδροληψία   και
αποκαθίσταται μετά την αποσύνδεση των ξένων σωληνώσεων. 

Β)Να παραβιάζουν  τη σφράγιση των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή  καταβάλλεται
πρόστιμο οριζόμενο από το Δήμο.

Γ)Να  τοποθετούν   σωλήνες   αποχέτευσης   ή  καυσίμων   μέσα  ή  κοντά   στα  φρεάτια
υδατοπαροχής.  Στην περίπτωση αυτή  διακόπτεται η υδροληψία μέχρι την απομάκρυνση των
παραπάνω σωληνώσεων .  

Δ)Να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις  κατά την εκτέλεση έργων ή
εργασιών  δημοσίων ή ιδιωτικών. Για το λόγο αυτό  υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
και  πρόσφορα  τεχνικά  μέτρα  εντοπισμού  και  προστασίας  των  αγωγών  και  διακλαδώσεων
συμβουλευόμενοι  την  Τεχνική Υπηρεσία  του  Δήμου,  η  οποία θα τους  παράσχει   τις  σχετικές
υποδείξεις. Στις περιπτώσεις  αυτές ο υπαίτιος  της ζημίας, πέρα από τις ενδεχόμενες ποινικές
κυρώσεις  ,  υποχρεώνεται  και στην αποκατάσταση της ζημίας (θετική και αποθετικής) αν δεν
πρόκειται  ζημία σε αγωγό διανομής  τα υλικά έξαρσης παραμένουν προς όφελος του Δήμου. 



Ε)Να  χορηγούν  νερό  σε  τρίτους   και  για  οποιοδήποτε  αιτία.  Στην  περίπτωση  αυτή
διακόπτεται η υδροληψία και ο καταναλωτής τιμωρείται με πρόστιμο. 

7-Το άνοιγμα ή το κλείσιμο  των αγωγών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου 

8-Επιτρέπεται   να  κατασκευαστεί  κοινόχρηστη  βρύση  με  συνεχόμενη  ροή  ή  με
διακεκομμένη,  όπου  αυτό  είναι  αναγκαίο  και  δυνατό,  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 42  ο

Για  λόγους  ανωτέρας  βίας  ,  ήτοι  προβλήματα  στο  δίκτυο  ύδρευσης   λόγω μειωμένης
παροχής νερού ή άλλης αιτίας,  από πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης παροχής νερού , μπορεί να
ζητηθεί από το Δήμο με ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα ή τοιχοκολλήσεις να μη γίνε χρήση  νερού
ύδρευσης  για  άρδευση  κήπων,  για  όσο  χρονικό  διάστημα  υπάρχει  το  πρόβλημα  και  που  θα
χρειαστεί να αποκατασταθεί η κανονική ροή νερού στο δίκτυο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με
πρόστιμο κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση μη καταβολής του θα
διακόπτεται η παροχή νερού. 

ΑΡΘΡΟ 43ο
Τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  καθώς  και  κάθε  περίπτωση  που  δεν   προβλέπεται  στον

παρόντα κανονισμό  αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δημάρχου.
ΑΡΘΡΟ 44  ο   

Ο παρόν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ έχει ισχύ Νόμου από της νομιμοποιήσεως του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   89/2004.

Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου

Μελέτιος Μαυρίδης  
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