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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                   Αναρτητέα στο Διαδίκτυο    
ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΦΑΠ                                                                                                   
ΓΖΚΝΠ ΔΟΚΑΛΘΝ                                  
Γπαθείο Τποζηήπιξηρ Πολιηικών Οπγάνυν 
Γημοηικό Πσμβούλιο        ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ                                       
 

Αριθ. Απόθ:  46/2020 
Απφζπαζκα απφ ην πξαθηηθφ ηεο 6ης ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δξπκάλζνπ  

Θέκα: «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ» 

 

ηε Υαιαλδξίηζα, ζήκεξα ηην 1η ηνπ κελφο Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα 

Ρεηάρηη θαη ψξα 20:30 μ.μ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε «θεθιεηζκέλσλ ησλ 

ζπξψλ» ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξπκάλζνπ, ηνπ Λένπ Γεκαξρείνπ, 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 4011/26-

06-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ κ. Γεωργίοσ Θοσρατάνη, πνπ 

επηδφζεθε ζε θάζε Γεκνηηθφ χκβνπιν, θαζψο θαη ζην Γήκαξρν θαη δεκνζηεχηεθε 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Λ. 

3463/2006,  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18, θαζψο θαη ηελ αξηζκ. εγθπθιίνπ 163/29-05-2020 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ». 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε ηελ χπαξμε απαξηίαο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , ήηνη: 

 
 
Α/Α  ΞΑΟΝΛΡΔΠ                ΑΞΝΠΗΑΕΝΛΡΔΠ 
   
1 Θνπξαράλεο Γεψξγηνο (Πξφεδξνο)                                  Σνκαξάο (Σζάκεο) Θσλζηαληίλνο 
2 
3 

Παξαζθεπφπνπινο Γεψξγηνο 
Καξηδάθιεο Εψεο                                                                                                                                                                                        

             Παπαθσλζηαληίλνπ Ληθφιανο 

4 ηακαηνπνχινπ Καξία                Υξνλφπνπινο Γηακαληήο 
5 Σαιαγάλε νθία  
6 Βέξξαο Ζιίαο  
7 Γεσξγαληφπνπινο Γηνλχζηνο  
8 Κπεξδέλε Δπαλζία (Δχα)  
9 
10 
11 

Παξαζθεπφπνπινο Γεκήηξηνο 
Παπαγηαλλφπνπινο Ζιίαο 
Παπαλαγηψηνπ Αζαλάζηνο 

 

12 
13  
14   
15   
16  
17   
18        

Ιαιηψηεο Παλαγηψηεο 
Θαλειιφπνπινο Γηακαληήο 
Γεσξγαληφπνπινο Ιεσλίδαο 
Καθξφπνπινο Θσλζηαληίλνο 
Κπαξδνχηζνπ–Υαιθηνπνχινπ Γεσξγία 
Θσζηφπνπινο Θσλζηαληίλνο 
θηαδάο Παλαγηψηεο 
 
 

 

Ελληνική   
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Ο Γήκαξρνο θ. Θεφδσξνο Κπαξήο, πξνζθιήζεθε θαη  παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεζαλ θαη παξεπξέζεζαλ θαη Πξφεδξνη ησλ πκβνπιίσλ 

ησλ Θνηλνηήησλ. 

Δπίζεο, παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηα θαη Τπεξεζηαθνί Παξάγνληεο: 

1.Ο θ. Απφζηνινο Εγνιφκπεο, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο. 

2.Ο θ. Ληθφιανο Γηαλλφπνπινο,  ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ζην Σκήκα Ύδξεπζεο- 

Απνρέηεπζεο-Άξδεπζεο, κε ηελ εηδηθφηεηα Τδξαπιηθφο. 

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαηαξηίδνληαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο θαη 

παξάιιεια ε ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ θ. 

Αηθαηεξίλε Ιαγθαδηλνχ, ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο, 

ηεξεί   θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία –αθνχ ζε ζχλνιν 21 κειψλ επξέζεζαλ παξφληα 18 

κέιε, ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 6ο θέμα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έδσζε ην ιφγν ζηνλ Γήμαρτο, κ. Θεόδωρο Κπαρή, ν 

νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνλ Θαλνληζκφ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Δξπκάλζνπ, σο θάησζη:  

 

Θέησ ππφςε ηνπ ψκαηνο ηνλ Θαλνληζκφ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ γηα 

έγθξηζε θαη ηελ ςήθηζή ηνπ, σο θάησζη: 

 
ΑΟΘΟΝ 1ο :  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 
 

θνπφο ηνπ Παξφληνο Θαλνληζκνχ Ύδξεπζεο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη αξρέο, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πδξνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην δεκνηηθφ 
δίθηπν χδξεπζεο, νη ζρέζεηο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο 
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε λεξνχ, θαζψο θαη ηα παξεπφκελα δηθαηψκαηα 
θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο απηέο. 

Αλαγλσξίδεηαη φηη ην πφζηκν λεξφ είλαη θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη λα δηέπεηαη θπξίσο απφ θαλφλεο πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα πάξεη νπνηνδήπνηε 
κέηξν θξίλεη απαξαίηεην πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ή δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ην αίζζεκα δηθαίνπ απέλαληη ζηνπο ζπλεπείο 
θαηαλαισηέο λεξνχ αιιά θαη ζηνπο παξαβάηεο. 

 
 

 
ΑΟΘΟΝ 2ο : ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 
 

Ο παξψλ θαλνληζκφο απνηειεί ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΖ  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΟΑΜΖ κε 
ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 παξ.1 εδ. δ3, παξ.3 θαη 75 παξ.β’ 
εδ.2 θαη παξ.γ’ εδ.10 ηνπ Λ.3463/2006 (Θ.Γ.Θ.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ.ηζη’ ηνπ 
άξζξ.72 ηνπ Λ.3852/2010. 

 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: 
 

1. Σσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ 
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

2. Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ Α.Λ. 344/68 «Πεξί δηαηάμεσλ ηηλψλ αθνξνπζψλ εηο ηνπο 
νξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 
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3. Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 318/69 «Πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ 
ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»  θαη ηνπ Π.Γ. 923/77 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 
ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 17/5-15/6/1959 Β.Γ.». 

4. Σνπ Λ. 1512/85 θαη ηεο 28116/29-3-91 δηαηαγήο ηνπ ππνπξγείνπ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 
5. Σσλ Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ κε αξηζκνχο: 

α)Γ3α/761/68 θαη Γ4/1722/74 «Πεξί πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο». 
β)673/4-12-57 «Πεξί απνιπκάλζεσο ηνπ χδαηνο ησλ πδξεχζεσλ», 
γ)ΤΑ Γ1(//2017), ΦΔΘ Β΄ 3282/19-09-2017 «Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 98/83/ΔΘ 
6. Σεο κε αξηζκφ 135/2019 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Δξπκάλζνπ (θαζνξηζκφο ηειψλ χδξεπζεο) 
ΑΟΘΟΝ 3ο : ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ ΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 

▪ Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ 
πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο θαη αλεμάξηεηα εάλ βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζην 
ρψξν ή εληφο ηδηνθηεζηψλ. 

▪ Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο αγσγνχο δηαλνκήο κέρξη ην 
φξην ησλ ηδηνθηεζηψλ αλήθνπλ επίζεο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηνλ ηξφπν ή ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο θαη 
ηνπνζέηεζεο. 

▪ Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα πδξφκεηξα κέρξη ηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ νηθηψλ ή ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ, 
αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 
 
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 
 
 

ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ – ΓΟΝΓΝΡΖΠΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 4ο : ΗΔΟΑΟΣΖΠΖ ΑΛΑΓΘΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 
1. Σν λεξφ απφ ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν, 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ χδξεπζεο. 
2. Οη αλάγθεο χδξεπζεο ηεξαξρνχληαη σο εμήο: κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ νηθηψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εθφζνλ απνκέλεη  
πιεφλαζκα, δηαηίζεηαη θαηά ζεηξά γηα ην πφηηζκα ησλ δψσλ, ηελ πδξνδφηεζε 
βηνηερληθψλ, βηνκεραληθψλ, θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ απνζεθψλ θ.ι.π. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε παξνρήο ζεσξείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζρεηηθήο άδεηαο νηθνδνκήο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
Γηα ηελ πξνζσξηλή ζχλδεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην Γεκνηηθφ 
Γίθηπν Ύδξεπζεο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.  

3. Ζ παξαπάλσ ηεξάξρεζε ζα ηεξείηαη απαξέγθιηηα θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
πδξεπηηθήο παξνρήο. Ζ αληίζηξνθε ζεηξά ηεξάξρεζεο ζα ηεξείηαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο βξεζεί ζηελ αλάγθε ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ ή άιινπ ιφγνπ 
λα πξνβεί ζε δηαθνπή ή κείσζε παξνρψλ. 
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4. Οξίδεηαη αλψηαην φξην εκεξήζηαο θαηαλάισζεο γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην - 
Αχγνπζην θαη επηέκβξην ην 1m3 γηα ηηο νηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα. 

5. ε πεξίπησζε ιεηςπδξίαο ν Γήκνο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 
κπνξεί λα ιάβεη πξφζζεηα κέηξα. 

 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 5ο : ΣΥΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΓΝ 
(02)  ΕΥΛΔΠ 
 
 
Α΄ΕΥΛΖ: ηελ Α΄ Εψλε ππάγνληαη νη θάησζη Θνηλφηεηεο: 
 
ΣΑΙΑΛΓΟΗΡΠΑ, ΒΑΠΗΙΗΘΝ, ΗΠΥΚΑ, ΔΙΙΖΛΗΘΝ, ΠΡΑΟΝΣΥΟΗ,ΘΑΙΝΠΗ, 
ΦΑΟΟΑΗ, ΞΙΑΡΑΛΝΒΟΠΖ,ΘΟΗΘΑΟΑΘΗΑ,ΘΑΙΑΛΗΠΡΟΑ, 
ΚΗΟΑΙΗ,ΟΑΘΗΡΑ,ΑΓ.ΒΑΟΒΑΟΑ,ΑΓ.ΚΑΟΗΛΑ,ΒΔΙΗΚΑΣΗ,ΔΟΚΑΛΘΔΗΑ, 
ΘΑΙΦΑ,ΚΑΛΔΠΗ,ΟΝΞΑΘΗΑ,ΠΡΑΟΝΓΟΝΚΗ,ΣΗΝΛΑ,ΠΘΝΟΑ,ΘΑΙΔΛΡ
ΕΗ.  
 
Β΄ Εώνη: ηελ Β΄ Εψλε ππάγνληαη νη θάησζη Θνηλφηεηεο: 
 
ΙΑΘΘΥΚΑΡΑ,ΘΑΙΑΛΝΠ, 
Λ.ΘΝΚΞΖΓΑΓΗ,ΣΟΠΝΞΖΓΖ,ΘΑΡΑΟΟΑΘΡΖΠ, ΙΔΝΛΡΗΝ, ΓΔΚΔΠΡΗΣΑ, 
ΑΙΔΞΝΣΥΟΗ, ΓΟΝΠΗΑ, ΠΘΗΑΓΑ, ΠΞΑΟΡΗΑ,ΓΝΙΔΚΗ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 6ο : ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΝΟΗΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ 
 
 
1.  χκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 135/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ θαηαλάισζεο, νη παξνρέο χδξεπζεο θαηαηάζζνληαη 
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

2.   α) ΝΗΘΗΑΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
β) ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
γ) ΔΗΓΗΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (αθνξά απνζήθεο) 
δ) ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (αθνξά θηελνηξνθηθέο κνλάδεο)  
ε) ΚΔΗΥΚΔΛΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (ΑΚΔΑ, Ξολύηεκνοι) 

3.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη θαηαλάισζε θαη εθφζνλ ηνχην δελ νθείιεηαη ζε 
βιάβε ή ππαίηηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ θαηαλαισηή θαη γεληθά ζε 
ζπκπεξηθνξά πνπ αληηβαίλεη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ν θαηαλαισηήο ζα 
θαηαβάιιεη κφλν ην πάγην ηέινο. 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη κε δπλαηφηεηαο εμαθξίβσζεο ησλ 
ελδείμεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ, εηζπξάηηεηαη ε θαηαλάισζε πξνεγνχκελνπ έηνπο 
πνπ έρεη θαηαγξαθεί. 
Δάλ ζηελ επφκελε κέηξεζε δηαπηζησζεί δηαθνξά, απηή ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ 
επφκελν ινγαξηαζκφ. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 7ο : ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΔΙΥΛ ΓΟΔΠΖΠ– ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ 
 
 
1. Σα ηέιε χδξεπζεο είλαη αληαπνδνηηθά  έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ πξννξίδνληαη λα 

θαιχςνπλ: 
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α) ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηθηχνπ 
Ύδξεπζεο. 

β) ηε ζπκκεηνρή ηεο ππεξεζίαο Ύδξεπζεο ζηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο, 
γ) ηελ εμφθιεζε δφζεσλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, 
δ) ηηο απνδνρέο ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ  
    Σα ηέιε χδξεπζεο θαη ην πάγην ηέινο θάζε παξνρήο χδξεπζεο θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 
θαζνξίδεηαη ην εηήζην πάγην ηέινο ζε 27,00€. Απηά κπνξνχλ λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη κε λεψηεξε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη βεβαηψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ.3 ηνπ Λ. 3463/2006.  

      Ζ βεβαίσζε ησλ ηειψλ χδξεπζεο ζα γίλεηαη σο εμήο: 
α) Κε βεβαησηηθφ θαηάινγν πνπ ζα ζπληάζζεηαη ζηηο αξρέο θάζε έηνπο θαη ζα  

πεξηιακβάλεη ην πάγην ηέινο χδξεπζεο θαζψο θαη ηα ινηπά ηέιε θαη θφξνπο 
κε πξνζεζκία εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κέρξη 
δχν (2) κήλεο απφ ηελ βεβαίσζή ηνπο. 

β) Κε βεβαησηηθφ θαηάινγν πνπ ζα ζπληάζζεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ηνπ  
έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλάισζε χδαηνο κε πξνζεζκία 
εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κέρξη δχν (2) κήλεο 
κεηά ηελ βεβαίσζή ηνπο. 

2. Ο ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο είλαη έληππνο, ζα εθδίδεηαη θάζε έμη (6) κήλεο, ζα 
πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε ν θαηαλαισηήο λα δχλαηαη λα ειέγμεη 
ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο θαη  ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ θαηαλαισηή,  ν νπνίνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηνλ εμνθιήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
έληππφ ηνπ. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν 
Γήκνο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ρσξίο άιιε 
εηδνπνίεζε θαη ρσξίο λα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.  

3. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο θαηαλάισζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
θαηαλαισηή, απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
εμνθιήζεσο ζηνλ Γήκν, γηα επαλέιεγρν ηεο κέηξεζεο θαηαλάισζεο  θαη 
δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 8ο : ΠΛΓΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΚΔ ΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 
1. Ζ πδξνδφηεζε αθηλήησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί ην 

Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
αθηλήησλ πξνο ηνλ Γήκν. 

 
2. Ηδηνθηήηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο πνπ 

θαηά ηελ ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ Γήκν δειψλεη φηη είλαη θχξηνο ή ςηιφο θχξηνο ή 
επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο επίζεο θαη απηφο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη 
εθδνζεί ε άδεηα νηθνδνκήο θαη ππνγξάθεη ηελ αίηεζε γηα ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ 
κε ην δίθηπν χδξεπζεο ή ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 
παξνρή ηνπ θαη γεληθά ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. Ζ χδξεπζε αθηλήηνπ δελ 
απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ αηηνχληνο.Ο ηδηνθηήηεο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε πξνο ηνλ Γήκν πξηλ ηελ έλαξμε 
νπνηνλδήπνηε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 
ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (ΟΛΟΚΑ – ΔΠΧΛΤΚΟ- 
ΓΗΔΤΘΤΛΖ- ΗΓΗΟΘΣΖΗΑΘΖ ΥΔΖ ΚΔ ΣΟ ΑΘΗΛΖΣΟ), ην είδνο θαη ε ζέζε 
ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ν ζθνπφο ηεο πδξνδφηεζεο (νηθηαθή, επαγγεικαηηθή, 
θηελνηξνθηθή ή άιιεο ρξήζεηο θαη αλάγθεο). 
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Καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο νηθνδνκηθή άδεηα. Γηα ηα παιαηά θηίξηα, πνπ δελ δηαζέηνπλ νηθνδνκηθή 
άδεηα, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιιεη θάζε λφκηκν έγγξαθν ην νπνίν ζα 
απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηνπ θηίζκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα γίλεηαη θαη απηνςία 
απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
Πποκειμένος ο Δήμορ να αποδεσθεί ή να αποππίτει ηο αίηημα ηος ιδιοκηήηη, 
αποζηέλλει απμόδιο ςπάλληλο ηος ημήμαηορ ύδπεςζηρ (ςδπαςλικό), να 
διενεπγήζει αςηοτία καηά ηην οποία ελέγσεηαι η θέζη ηος ςπό καηαζκεςή 
κηίζμαηορ ζε ζσέζη με ηο ςθιζηάμενο δίκηςο ύδπεςζηρ, ηο μέγιζηο ύτορ ηηρ κ.α. 
Ο Δήμορ διαηηπεί ηο δικαίυμα να αποππίτει ηο αίηημα ηος ιδιοκηήηη, με 
αιηιολογημένη απόθαζή ηος ζε πεπιπηώζειρ όπυρ: 
Εάν ηο ςπό ζύνδεζη ακίνηηο βπίζκεηαι ζε απόζηαζη μεγαλύηεπη ηυν 100 m από 
ηο ςθιζηάμενο δίκηςο. 
Εάν η ςτομεηπική διαθοπά μεηαξύ ηηρ δεξαμενήρ πος ςδποδοηεί ηο δίκηςο από ηο 
οποίο ππόκειηαι να ςδποδοηηθεί ηο ςπό καηαζκεςή κηίζμα, με ηο ίδιο ηο κηίζμα 
είναι μικπή ή απνηηική. 
Αν για  οποιοδήποηε λόγο ςπάπσει ανάγκη  ζςνεσούρ   ςδποδόηηζηρ,   ππέπει   ο  
ςδπεςόμενορ να ηην εξαζθαλίζει με ηην αποθήκεςζη νεπού ζε δεξαμενή ή με 
οποιονδήποηε  άλλο καηάλληλο ηπόπο. 
Ο Γήκνο απνδέρεηαη θαη ηθαλνπνηεί ην αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηαλ πιεξνί 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο ή ην απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηνπ. 
 

3. Γηα ηελ πδξνδφηεζε αθηλήηνπ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο νηθηζκψλ θαη 
γεληθά ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο κεηά 
απφ απηνςία αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πδξνδφηεζεο θαη εθφζνλ εγθξηζεί ην 
αίηεκα ηφηε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86, φηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα 
έμνδα ηεο επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Γηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ απφ ηνλ Γήκν θαη ππφ ηελ επίβιεςε 
θαη επνπηεία απηνχ. 

4. Ζ πδξνδφηεζε θαηνίθσλ απφ ην Γίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη κφλν απφ 
ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο πνπ κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηηο δεμακελέο πξνο ηηο 
παξνρέο χδξεπζεο. 
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πδξνδφηεζε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο αγσγνχο πνπ 
κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηηο πεγέο ή ηηο γεσηξήζεηο πξνο ηηο δεμακελέο ησλ 
νηθηζκψλ. 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ παξνρψλ απφ εμσηεξηθνχο αγσγνχο χδαηνο, 
ζα ππάξμεη κέξηκλα ζηαδηαθήο θαηάξγεζήο ηνπο. Ζ δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηνπ 
δηθηχνπ ζα βαξχλεη ηνπο ππφςε θαηαλαισηέο. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 9ο : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 
 
 
Γηα ηελ πδξνδφηεζε νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ, πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ην θαζνξηζκέλν θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαίσκα ζχλδεζεο. 
 

1. Απφ  15-12-2019  ην ηέινο ηνπ δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 
150,00€ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πδξνκεηξεηήο πνπ ζα δηαηίζεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ην Γήκν, ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζα ζπλδέεηαη ζην θξεάηην απφ 
ηνλ πδξαπιηθφ ηνπ Γήκνπ.  

2. Γηα θάζε λέα παξνρή ζα θαηαβάιιεηαη εγγχεζε θαηαλάισζεο χδαηνο σο εμήο: 
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α) γηα ηηο νηθίεο 30,00 € 
β) γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο 50,00 € 
γ) εγγχεζε ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ πδξνκεηξεηή χζηεξα 

απφ νπνηαδήπνηε δηαθνπή. 
Σα πνζά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 

 
ΑΟΘΟΝ 10ο : ΑΘΑΗΟΔΡΖ ΠΛΓΔΠΖ – ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΑΒΑΠΔΗΠ 
 
 
1. ε πεξίπησζε ζχλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο ρσξίο 

ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ην Γεκνηηθφ Γίθηπν 
(ζχλδεζε παξνρήο ρσξίο ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή κε ελσηηθφ ζσιήλα, ή κεηά 
απφ αθαίξεζε απηνχ,) επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξφζηηκν 500,00€ 
θαη θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ ε δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο θαη αζηηθήο 
απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο θαηαξγείηαη ε παξάλνκε παξνρή.  

2. Γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζε ηξίηνπο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαθφπηεηαη ε 
παξνρή, θαηαβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ηέινο 
επαλαζχλδεζεο θαη ε πξνβιεπφκελε, ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, 
εγγχεζε. 

3. Γηα ηελ άξδεπζε θάζε είδνπο θαιιηέξγεηαο: 
α) Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πδξνκεηξεηή, δηαθφπηεηαη ε παξνρή, 

θαηαβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ηέινο 
επαλαζχλδεζεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ.2  ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο 
εγγχεζε. 

β) Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο πδξνκεηξεηή, δηαθφπηεηαη ε νηθηαθή ή άιιε 
παξνρή πνπ δηαζέηεη ν θαηαλαισηήο, θαηαβάιιεηαη ην πεληαπιάζην ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ηέινπο επαλαζχλδεζεο θαη ε 
πξνβιεπφκελε ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο εγγχεζε. 

γ) Δθφζνλ δελ δηαζέηεη θαλελφο είδνπο παξνρή, ζηνλ παξαβάηε ηεο (β) 
πεξίπησζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν  600,00€ θαη θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ ε 
δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο θαη αζηηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο πνπ 
πξνθιήζεθε ζηνλ Γήκν. 

4. Ζ ζθφπηκε παξέκβαζε ζηηο ελδείμεηο ηνπ κεηξεηή κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 
αλαγξαθφκελεο πνζφηεηαο θαηαλάισζεο λεξνχ επηζχξεη πξφζηηκν 500,00€ θαη 
θαηάξγεζε ηεο παξνρήο. Γηα απηήλ ηελ πεξίνδν θαηαλάισζεο, ν Γήκνο ρξεψλεη 
ηνλ πδξνιήπηε κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε ηελ  πξνεγνχκελε 
πεξίνδν, πξνζαπμεκέλε θαηά 50%.  

 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 11ο : ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΖΡΥΛ 
 
 
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο πδξνδφηεζεο πνπ δηαθφπεθε, είηε γηα παξάβαζε ηνπ 
θαλνληζκνχ, είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 
πδξνιήπηε ην ηέινο επαλαζχλδεζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε 
θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηαπηφρξνλα εμνθιείηαη νινζρεξψο 
ην ρξένο πνπ είρε ηπρφλ δεκηνπξγεζεί, θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο παξνρήο. 
Σν ηέινο επαλαζχλδεζεο κεηά απφ αίηεζε ηδηνθηήηε νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ 15,00€. 
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Σν ηέινο επαλαζχλδεζεο απφ δηαθνπή κεηά απφ παξάβαζε νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ 
80,00€. 
Σα ηέιε επαλαζχλδεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 12ο: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 
 
 
1. Σν θξεάηην γίλεηαη ζηαζεξφ, θαηαζθεπάδεηαη απφ ηζηκέλην ή κέηαιιν, ή άιιν 

πιηθφ ηδίαο αληνρήο, κε θάιπκκα επθφισο αλνηγφκελν. 
2. ε πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε, ζα απαηηεζνχλ εξγαζίεο εθζθαθήο ή ηνκήο Γεκνηηθνχ δξφκνπ ή 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν εηδηθή άδεηα δηελέξγεηαο ησλ 
εξγαζηψλ απηψλ θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ. 
Ηδηαίηεξα ζα θαζνξίδεηαη φηη ζα γίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ δξφκνπ ή 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο θαη φηη ζα ιεθζνχλ φια ηα 
ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνο απνθπγήλ αηπρεκάησλ, παξαθψιπζεο ηεο 
θπθινθνξίαο θαη θάζε είδνπο θηλδχλνπ. 
Ο ηδηνθηήηεο ζα επαλαθέξεη εληφο ζπγθεθξηκέλεο ζχληνκεο πξνζεζκίαο, ην 
αλαζθαθέλ ηκήκα ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, κε δαπάλεο ηνπ. 
Γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ Γήκνπ,αλάινγα κε ην θφζηνο εθδίδεηαη απφ ηνλ 
θαηαλαισηή εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
Αλ ν ηδηνθηήηεο δελ πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ,ηφηε θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
ρψξνπ, ρξεψλνληαο ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ζηνλ θαηαλαισηή. 
Ο Γήκνο νπδεκία επζχλε ζα θέξεη γηα νπνηαλδήπνηε βιάβε πξνμελεζεί πξνο 
ηξίηνπο ή κε. 

3. Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο απφ ην θεληξηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο κέρξη ηνλ πδξνκεηξεηή 
ζα έρνπλ δηάκεηξν ½ ή  ¾  ηεο ίληζαο, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, ηα 
δεδνκέλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πδξνδνηηθνχ Γηθηχνπ. 
Γηα ηε δηάκεηξν ησλ ¾ ηεο ίληζαο, ζα απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 13ο : ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 
1. Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε θαζψο θαη ε επέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ 

Ύδξεπζεο γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν, αλάινγα κε ηηο εκθαληδφκελεο θάζε θνξά 
αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

2. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ηηο βιάβεο απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηνπ 
δηθηχνπ χδξεπζεο κέρξη ηα φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ηα πδξφκεηξα 
ησλ θαηαλαισηψλ.  

3. Δάλ θαηά πεξίπησζε ν πδξνκεηξεηήο βξίζθεηαη εληφο ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη κέρξη 
ηελ κεηαηφπηζή ηνπο, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ηηο βιάβεο κέρξη ην 
φξην ηεο ηδηνθηεζίαο κε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 
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ΑΟΘΟΝ 14ο: ΓΗΑΓΝΣΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΖ 
 
1. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αθηλήηνπ, ν λένο ηδηνθηήηεο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Γήκν γηα ηελ κεηαβνιή πξνζθνκίδνληαο ην 
ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε θαη λα θαηαβάιιεη ηελ πξνβιεπφκελε 
ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο εγγχεζε, ν δε παιαηφο ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα 
εμνθιήζεη άκεζα φιεο ηηο κέρξη ηφηε νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν. Ο λένο 
ηδηνθηήηεο νθείιεη πξηλ πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηα 
πηζαλά ρξέε πνπ έρεη απηφ ζε ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο θαη λα παξαιάβεη ην 
αθίλεην αθνχ εμνθιεζνχλ νη νθεηιέο απηέο. ε πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ 
αθηλήηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εθθαζάξηζε ρξεψλ χδξεπζεο ν λένο ηδηνθηήηεο 
επζχλεηαη θαη γηα ηα πξν ηεο κεηαβίβαζεο ρξέε.  

2. ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο νη ζπληδηνθηήηεο νξίδνπλ κε γξαπηή δήισζή ηνπο 
πξνο ηνλ Γήκν πνπ ππνγξάθεηαη απφ φινπο, θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο γηα ηελ 
ζρέζε ηνπο κε απηήλ, επζπλφκελνη φκσο απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ ν 
θαζέλαο. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 15ο: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ 
 
 
       Οη πδξνιήπηεο ππνρξενχληαη:  
1. Λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Γήκν απζεκεξφλ γηα θάζε αλσκαιία ή βιάβε ησλ 

πδξνκεηξεηψλ ή δηαξξνή ησλ ζσιελψζεσλ, δηαθνξεηηθά ζα είλαη ππνρξεσκέλνη 
λα θαηαβάινπλ ηελ αμία ηεο θαηαλάισζεο πνπ ζα έρεη θαηαγξαθεί.  

2. Καηά ηο ενδιάμεζο σπονικό διάζηημα μέσπι ηην ςποσπευηική μεηαθοπά ηος 
ςδπομέηπος ζε κοινόσπηζηο σώπο, να επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θξεάηηα θαη νη 
πδξνκεηξεηέο, αιιά θαη ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δηέξρνληαη νη αγσγνί, νη 
ζσιελψζεηο θαη ε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ αλά 
πάζα ζηηγκή ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, πξνο δηαπίζησζε ηεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο, ηεο ηήξεζεο 
ελ γέλεη θαη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπο, επηζχξεη ηελ επηβνιή 
πξνζηίκνπ κέρξη θαη ηνπ πνζνχ ησλ  200,00€. 

3. Απαγνξεχεηαη απφιπηα, ε απφ ην κεηξεηή νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ, πδξνδφηεζε 
άιινπ αθηλήηνπ ρσξίο ηνπνζέηεζε ηδίνπ κεηξεηή, θαζψο επίζεο θαη ε 
κεηαηφπηζε κεηξεηή ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ. 
Οη παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππφθεηληαη ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο 
χδαηνο, γηα δηάζηεκα 5 κέρξη 15 εκέξεο θαη ζε πξφζηηκν απφ 200,00€. 
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο ή θαπζίκσλ θνληά ζηα 
θξεάηηα πδαηνπαξνρήο. Ο Γήκνο δηαθφπηεη ηελ πδξνδφηεζε, εάλ θξίλεη φηη 
εμαηηίαο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ ππάξρεη θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ. 

4. Οη πδξνιήπηεο πνπ δεηνχλ ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο ζχλδεζήο ηνπο 
ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάιινπλ ην 50% ηνπ πάγηνπ ηέινπο. 

5. Ο θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη έιεγρν ηνπ κεηξεηή. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη πξνθαηαβάιιεη ηελ δαπάλε ειέγρνπ 
πνπ νξίδεηαη ζε 30,00€.   

6. Γηα θάζε ακθηζβήηεζε ηεο ρξέσζεο ν θαηαλαισηήο απεπζχλεηαη ζην Σκήκα 
Ύδξεπζεο θαη εθζέηεη γξαπηψο ηηο απφςεηο θαη αληηξξήζεηο ηνπ. Αλ δηαπηζησζεί 
ε βαζηκφηεηα ησλ απφςεψλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
πξνβαίλεη ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ρξέσζεο θαηαλάισζεο θαη επηζηξνθή ηνπ πνζνχ 
ηεο δαπάλεο ειέγρνπ. Χο πξνθαλείο ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ κεηψζεηο θαη 
επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ειέγρνπ, είλαη νη εμήο: 
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- αθαλήο δηαξξνή, 
- ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία κεηξεηή, 
- ιαλζαζκέλε ιήςε έλδεημεο, 
- ιαλζαζκέλε ρξέσζε θαηά ηελ βεβαίσζε ησλ ηειψλ.   

 
ΑΟΘΟΝ 16ο: ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 
 
1. Οη ηηκέο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν Γήκνο γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη πιεξψλνληαη απφ 
ηνπο ππφρξενπο κε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ. 

2. Όπνηνο πξνμελεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα δίθηπα 
χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ηελ δεκηά πνπ 
πξνθιήζεθε, δηαθνξεηηθά ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ρξεψλεη 
ην θφζηνο ζηνλ ππεχζπλν. Αλ απηφο αξλείηαη λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ, 
ν Γήκνο ρξεψλεη ην θφζηνο ζηνλ αηνκηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο, κε ζπλέπεηα 
ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ζε πεξίπησζε κε εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ. 
Πεξαηηέξσ αμίσζε απνδεκίσζεο δελ απνθιείεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.   

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 17ο : ΗΓΗΥΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ 
 
 
Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθψλ γεσηξήζεσλ, γηα ηελ πδξνδφηεζε 
αθηλήησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ έρεη επεθηαζεί ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο. Ζ 
ιεηηνπξγία φζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ πθίζηαληαη λφκηκα, ζα απνζθνπεί 
απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 18ο : ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ 
 
 
1. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θχξσζε ν 

παξψλ θαλνληζκφο, ν Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή χδαηνο ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο Γεκφζηαο Τγείαο 
β) Γηα ηερληθνχο ιφγνπο(επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, ηνπ  πδξαγσγείνπ 

θιπ.) 
γ) Όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα χδαηνο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε ηεξάξρεζε ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ. 

δ) Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ λα πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθέο 
δηαθνπέο ζην δίθηπν ή λα παξέρεη λεξφ νξηζκέλεο ψξεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ. Κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί αλψηαην φξην θαηαλάισζεο, ην 
νπνίν ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 
ηηο ζπλζήθεο.   

2. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ   Γήκνπ 
θξνληίδεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ηξφπν ηνπο 
θαηαλαισηέο. 
ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ 
ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο χδξεπζεο. 
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ΑΟΘΟΝ 19ο :ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΛΔΟΝ 
 
Ο Γήκνο θξνληίδεη ψζηε ην λεξφ πνπ παξέρεη απφ ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο, λα 
έρεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα 
επεμεξγαζίαο θαη έιεγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’ 

 
ΓΟΝΚΔΡΟΑ 

 
 
ΑΟΘΟΝ 20ο : ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
 
1. ε φιεο ηηο παξνρέο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ επηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθή 

ηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ. Ο ηχπνο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πδξνκέηξσλ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ε δε δηάκεηξνο ηνπο ζα είλαη ½ ηεο 
ίληζαο. 
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο πδξνκεηξεηή κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ, απηή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Γηα θάζε πδξεπφκελν ρψξν (δηακέξηζκα, κνλνθαηνηθία, θαηάζηεκα θιπ.) γίλεηαη 
ρσξηζηή παξνρή θαη ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφ πδξφκεηξν. 

3. Σα πδξφκεηξα πξνκεζεχνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ Γήκν. Ζ φιε ζχλδεζε 
γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. ε πεξίπησζε 
πνπ μεθηλήζνπλ εξγαζίεο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ Γήκνπ, ζα 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 200,00€. Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ηεο ζσιήλαο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ.  

4. Πξν ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπνζεηείηαη πάληα δηθιείδα αλαθνπήο ηεο παξνρήο. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 21ο: ΣΥΟΝΠ ΘΑΗ ΘΔΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
1. Όια ηα πδξφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή ηεο ζχλδεζεο θάζε παξνρήο.  Όηαλ 

δηαπηζηψλεηαη ην αληίζεην, ν Γήκνο ζα ηνπνζεηεί ην πδξφκεηξν ζηε ζσζηή ζέζε 
θαη ζα ρξεψλεη ζηνλ θαηαλαισηή ην πνζφ ησλ 300,00€ γηα ηελ εξγαζία.  

2. Σα πδξφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζε θξεάηηα ή ζε εηδηθφ ρψξν ηεο νηθνδνκήο πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο  
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο, θσηεηλφο,  
λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο θαη γεληθά λα είλαη εχθνια 
πξνζπειάζηκνο, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε ιήςε ηεο έλδεημεο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 
κεηξεηή απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. Ζ ζέζε ηνπ πδξφκεηξνπ βξίζθεηαη 
πάληνηε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

3. Τδξφκεηξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζε 
κε πξνζβάζηκνπο ηδηφθηεηνπο ρψξνπο, πξέπεη άκεζα θαη έσο δψδεθα (12) κήλεο 
απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη κε ίδηα 
έμνδα λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην πδξφκεηξν είλαη θαιπκκέλν απφ ρψκα ή κπάδα κε ηξφπν  
πνπ είλαη αδχλαηε ε ιήςε ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηή, ν θαηαλαισηήο 
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ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο 
χδξεπζεο, λα πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκφ απηνχ. Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν 100,00€ ρσξίο λα πξνεγεζεί άιιε 
εηδνπνίεζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ρξέσζε ζα γίλεηαη θαη’ εθηίκεζε ηνπ 
ππαιιήινπ θαη ν θαηαλαισηήο δελ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε ζρεηηθά κε 
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έλδεημεο, παξά κφλν εάλ δηαπηζησζεί φηη ν κεηξεηήο 
θαηέγξαςε ιηγφηεξα απφ ηα εθηηκεζέληα θπβηθά.    

5. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε απφ ην ρψξν ησλ πδξνκέηξσλ ζσιελψζεσλ 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ ή εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο. 

6. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο κεηαηνπίδνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλεο 
ησλ ηδηνθηεηψλ, κέζα ζε πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ 
Γήκνπ. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε 
κέρξηο φηνπ ζπκκνξθσζνχλ νη ππφρξενη. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 22ο : ΔΙΔΓΣΝΠ – ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
1. Ζ επζχλε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηνλ Γήκν, ν 

νπνίνο επεκβαίλεη, είηε απηεπάγγειηα, είηε κεηά απφ αίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 
Ζ δαπάλε βαξχλεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνλ θαηαλαισηή. 

2. Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξφκεηξα φηαλ δηαπηζηψλεη απφθιηζε απφ ηε 
ζπλήζε θαηαλάισζε.  Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη θαη ζηηο 
εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή, πνπ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

Δάλ δηαπηζησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθδνζεί ν               
ινγαξηαζκφο χδξεπζεο, ην πδξφκεηξν δελ ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη 
κε βάζε ην κέζν φξν θαηαλάισζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ θαηακέηξεζεο θαη 
επηζθεπάδεηαη άκεζα ν πδξνκεηξεηήο ζχκθσλα κε ηα     πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
παξφληα θαλνληζκφ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 23ο : ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
Σα πδξφκεηξα αληηθαζίζηαληαη απφ ην Γήκν, φηαλ έρνπλ θζαξεί ιφγσ καθξνρξφληαο  
ρξήζεο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζψζηκε βιάβε.   
Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη αληηθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή. 
Γηα ηα πδξφκεηξα πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ Γήκν, εθφζνλ 
δηαπηζησζεί φηη είλαη ειαηησκαηηθά θαη κφλν γη’ απηφ ην ιφγν, παξέρεηαη εγγχεζε 
δχν (2) ρξφλσλ θαη ε δαπάλε αληηθαηάζηαζήο ηνπο βαξχλεη ην Γήκν. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 24ο : ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
1. ε πεξίπησζε αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ ν Γήκνο δηαθφπηεη ηελ πδξεπηηθή 

παξνρή θαη επαλαζπλδέεη κε ηελ εμφθιεζε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 
επαλαζχλδεζεο.  

2. Ο Γήκνο δελ παξέρεη παξνρή χδξεπζεο ζε άιιν αθίλεην ηνπ ίδηνπ θαηαλαισηή, 
κέρξη λα εμνθιήζεη απηφο φιεο ηηο νθεηιέο ηνπ.  

 
ΑΟΘΟΝ 25ο: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ 
 
Κηα θνξά ην ρξφλν, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ, ηνλ Πξφεδξν 
ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ πδξαπιηθφ θαη έλαλ κεραληθφ ηνπ Γήκνπ, γεληθή 
επηζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε 
θαηαιιειφηεηαο. 
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Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή κπνξεί λα απνθαίλεηαη  θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
χδξεπζε. 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 26ο : ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΑΡΑ 
 
Χο απφβιεηα χδαηα θαζνξίδνληαη ηα χδαηα ηεο θνπδίλαο – λεξνρχηε- βνεζεηηθψλ 
ρψξσλ θαηνηθίαο, ειαηνηξηβείσλ, απιψλ θαη ζηάβισλ. 
Σα απφβιεηα χδαηα ησλ παξαπάλσ ρψξσλ απνρεηεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε βφζξνπο. 
Γηα ιφγνπο Γεκφζηαο Τγείαο απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη απφιπηα ε παξνρέηεπζε 
απνβιήησλ πδάησλ ζηνλ θήπν ή ζηελ απιή ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ζε γεηηνληθνχο 
ρψξνπο. 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη απφιπηα ε παξνρέηεπζε ησλ απνβιήησλ πδάησλ ζε 
δξφκνπο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρείκαξξνπο, πνηάκηα, απιάθηα, πεδνδξφκηα, 
αγσγνχο θαη απιάθηα φκβξησλ.  
Οη παξαβάηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππφθεηληαη ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 300,00€ θαη θηλείηαη ε δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο γηα 
βιάβε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη έθζεζεο ζε θίλδπλν ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ. 
 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’ 
 

ΘΟΥΠΔΗΠ  - ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 27ο: ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΠΡΗΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΟΔΠΖΠ- 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

 
Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηηο πεγέο, ζηα πδξαγσγεία, ζηα αληιηνζηάζηα, θαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ απαγνξεχεηαη 
απζηεξά. 
Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ηξνπνπνηεί ή αιιάδεη ηελ πδξνιεςία απφ ηνλ αγσγφ κέρξη 
ηνλ πδξνκεηξεηή απαγνξεχεηαη απζηεξά. 
Παξάλνκε επέκβαζε παληφο ηξίηνπ ή ηνπ πδξνιήπηε, γηα φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο, ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 
αλάινγα κε ην εθηηκνχκελν κέγεζνο ηεο πεξίπησζεο απφ  500,00€ κέρξη  800,00€ 
θαη θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ ε δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο. 
Ζ ζχλδεζε παξνρήο φπνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί αθφκε κεηξεηήο, ή έρεη αθαηξεζεί 
απηφο γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ελσηηθφ ζσιήλα απφ ηνλ πδξεπφκελν ή κε 
πδξνκεηξεηή ρσξίο λα έρεη πιεξσζεί ην πνζφλ ζχλδεζεο θαη εγγχεζεο, είλαη θινπή 
λεξνχ θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ Θψδηθα. (άξζξ.372) 
Θινπή είλαη επίζεο ε ζχλδεζε ππξνζβεζηηθήο παξνρήο κε ηηο εζσηεξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο αθηλήηνπ θαη ε ιήςε λεξνχ απφ ηνπο θξνπλνχο ππξφζβεζεο 
θαη απφ παξνρέο ή θξνπλνχο πνηίζκαηνο δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή δεκνζίσλ θήπσλ 
θαη πξαζίλνπ γηα ρξήζε δηαθνξεηηθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία απηά έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 372.    
ε θάζε πεξίπησζε ν πδξνιήπηεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πάληνηε κε ηελ 
ηζρχνπζα Λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 
θάζε θνξά εθδίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνπ αθνξνχλ ζηελ χδξεπζε. 
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ΑΟΘΟΝ 28ο: ΔΞΗΒΝΙΖ ΞΟΝΠΡΗΚΥΛ ΘΑΗ ΘΟΥΠΔΥΛ 
 
Γηα νπνηαδήπνηε επηβνιή πξνζηίκνπ ή θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Γήκνπ δηαπηζησηηθή 
έθζεζε παξάβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 
παξαβάηε. 
Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο, ν παξαβάηεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη εγγξάθσο, εθθξάδνληαο ηηο ελδερφκελεο αληηξξήζεηο 
ηνπ. 
Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, ηειψλ θαη πξνζηίκσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη 
ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 29ο : ΞΔΘΛΝΗ ΓΟΔΠΖΠ 
 
Σα δεηήκαηα χδξεπζεο είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκάξρνπ ή Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ 
αλαηίζεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν ε αξκνδηφηεηα λα γλσκνδνηνχλ θαη λα πξνηείλνπλ γηα 
φια ηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ή πξνθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ζρεηηθά 
κε ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή πδξνδφηεζε ησλ θαηνίθσλ. 
Τπεχζπλνη απέλαληη ζηνλ Γήκν, γηα ηελ επηκειή θαη απζηεξή ηήξεζε, ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζίζηαληαη νη εληεηαικέλνη ππάιιεινη, πνπ ζα ηνπο 
αλαηίζεληαη ηα πάζεο θχζεσο θαζήθνληα δηεθπεξαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
χδξεπζεο ηνπ δήκνπ Δξπκάλζνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 
Δηδηθφηεξα ηα θαζήθνληα ησλ πδξαπιηθψλ είλαη ηα εμήο:  
1. Κεξηκλνχλ θάζε κέξα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ.  
2. Δπηζεσξνχλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δίθηπν πξνο εμαθξίβσζε ησλ 

παξνπζηαδνκέλσλ βιαβψλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ επηδηφξζσζή ηνπο. 
3. Δπηβιέπνπλ ηελ θαλνληθή παξνρή λεξνχ ζε φιεο ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο θαη ηνπο 

νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 
4. Δπηζεσξνχλ ηηο ηδησηηθέο παξνρέο θαη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο 

παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ. 
5. Θαηαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισζέλησλ θπβηθψλ λεξνχ. 
6. Διέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνκέηξσλ θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ 

ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ, γηα θάζε δηαπηζηνχκελε θαθή ή ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία 
θαη ηελ αηηία πνπ ηελ πξνθάιεζαλ κε ζρεηηθή έγγξαθε έθζεζε. 

7. Δλεκεξψλνπλ ηνλ Γήκν, γηα ηελ ρισξίσζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ πεξηνδηθή 
απνιχκαλζε ησλ δεμακελψλ θαη ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε φιεο ηηο Σνπηθέο 
Θνηλφηεηεο θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 30ο : ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
1. Κεηά ηελ ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη 

ηελ θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο ρξήζεο πδξνκεηξεηή απφ κέξνπο ηνπ πδξνιήπηε, 
θαηαξηίδεηαη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ ζχκβαζε πξνζρψξεζεο, κε ηελ νπνία 
ν πειάηεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 
θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζή ηνπ κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.    

2. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
χδξεπζεο, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πιελ ησλ επεηγφλησλ δεηεκάησλ, 
γηα ηα νπνία απνθαζίδεη ν Γήκαξρνο ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, νη νπνίνη 
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ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, ζηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε απηνχ. 
 

 
 
ΑΟΘΟΝ 31ο : ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ 
 

Ο θαλνληζκφο απηφο αθνχ δεκνζηεπζεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνπλ ε παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 79 θαη ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 284 ηνπ Λ.3463/2006 ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ  
ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
 

Θαιείηαη ην ψκα φπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ πην πάλσ εηζήγεζε θαη είδε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

(μειοτηθούνηορ ηος Δημοηικού ςμβούλος κ. Παναγιώηη κιαδά, επικεθαλούρ ηηρ παπάηαξηρ «ΛΑΪΚΗ 

ΤΠΕΙΡΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ») 

 

Δγθξίλεη ηνλ Θαλνληζκφ Ύδξεπζεο Γήκνπ Δξπκάλζνπ, θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιν 

φπσο παξαηίζεηαη παξαθάησ: 

 

ΓΖΚΝΠ ΔΟΚΑΛΘΝ  
 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΔΠΖΠ  
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 
 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 

 
 
ΑΟΘΟΝ 1ο :  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 
 

θνπφο ηνπ Παξφληνο Θαλνληζκνχ Ύδξεπζεο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη αξρέο, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πδξνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην δεκνηηθφ 
δίθηπν χδξεπζεο, νη ζρέζεηο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο 
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε λεξνχ, θαζψο θαη ηα παξεπφκελα δηθαηψκαηα 
θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο απηέο. 

Αλαγλσξίδεηαη φηη ην πφζηκν λεξφ είλαη θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη λα δηέπεηαη θπξίσο απφ θαλφλεο πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα πάξεη νπνηνδήπνηε 
κέηξν θξίλεη απαξαίηεην πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ή δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ην αίζζεκα δηθαίνπ απέλαληη ζηνπο ζπλεπείο 
θαηαλαισηέο λεξνχ αιιά θαη ζηνπο παξαβάηεο. 
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ΑΟΘΟΝ 2ο : ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 
 

Ο παξψλ θαλνληζκφο απνηειεί ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΖ  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΟΑΜΖ κε 
ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 παξ.1 εδ. δ3, παξ.3 θαη 75 παξ.β’ 
εδ.2 θαη παξ.γ’ εδ.10 ηνπ Λ.3463/2006 (Θ.Γ.Θ.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ.ηζη’ ηνπ 
άξζξ.72 ηνπ Λ.3852/2010. 

 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: 
 

1. Σσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ 
ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

2. Σνπ άξζξνπ 29 ηνπ Α.Λ. 344/68 «Πεξί δηαηάμεσλ ηηλψλ αθνξνπζψλ εηο ηνπο 
νξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

3. Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 318/69 «Πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ 
ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»  θαη ηνπ Π.Γ. 923/77 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 
ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 17/5-15/6/1959 Β.Γ.». 

4. Σνπ Λ. 1512/85 θαη ηεο 28116/29-3-91 δηαηαγήο ηνπ ππνπξγείνπ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 
5. Σσλ Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ κε αξηζκνχο: 

α)Γ3α/761/68 θαη Γ4/1722/74 «Πεξί πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο». 
β)673/4-12-57 «Πεξί απνιπκάλζεσο ηνπ χδαηνο ησλ πδξεχζεσλ», 
γ)ΤΑ Γ1(//2017), ΦΔΘ Β΄ 3282/19-09-2017 «Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 98/83/ΔΘ 
6. Σεο κε αξηζκφ 135/2019 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Δξπκάλζνπ (θαζνξηζκφο ηειψλ χδξεπζεο) 
 

ΑΟΘΟΝ 3ο : ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ ΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 

▪ Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ 
πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο θαη αλεμάξηεηα εάλ βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζην 
ρψξν ή εληφο ηδηνθηεζηψλ. 

▪ Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο αγσγνχο δηαλνκήο κέρξη ην 
φξην ησλ ηδηνθηεζηψλ αλήθνπλ επίζεο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηνλ ηξφπν ή ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο θαη 
ηνπνζέηεζεο. 

▪ Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα πδξφκεηξα κέρξη ηηο πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ νηθηψλ ή ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ, 
αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 
 
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 
 
 

ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ – ΓΟΝΓΝΡΖΠΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 4ο : ΗΔΟΑΟΣΖΠΖ ΑΛΑΓΘΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
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1. Σν λεξφ απφ ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν, 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ χδξεπζεο. 

2. Οη αλάγθεο χδξεπζεο ηεξαξρνχληαη σο εμήο: κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα 
ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ νηθηψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εθφζνλ 
απνκέλεη  πιεφλαζκα, δηαηίζεηαη θαηά ζεηξά γηα ην πφηηζκα ησλ δψσλ, ηελ 
πδξνδφηεζε βηνηερληθψλ, βηνκεραληθψλ, θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 
απνζεθψλ θ.ι.π. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε παξνρήο 
ζεσξείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθήο άδεηαο νηθνδνκήο, 
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

Γηα ηελ πξνζσξηλή ζχλδεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην Γεκνηηθφ 
Γίθηπν Ύδξεπζεο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.  

3. Ζ παξαπάλσ ηεξάξρεζε ζα ηεξείηαη απαξέγθιηηα θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
πδξεπηηθήο παξνρήο. Ζ αληίζηξνθε ζεηξά ηεξάξρεζεο ζα ηεξείηαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο βξεζεί ζηελ αλάγθε ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ ή άιινπ ιφγνπ 
λα πξνβεί ζε δηαθνπή ή κείσζε παξνρψλ. 

4. Οξίδεηαη αλψηαην φξην εκεξήζηαο θαηαλάισζεο γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην - 
Αχγνπζην θαη επηέκβξην ην 1m3 γηα ηηο νηθίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα. 

5. ε πεξίπησζε ιεηςπδξίαο ν Γήκνο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 
κπνξεί λα ιάβεη πξφζζεηα κέηξα. 

 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 5ο : ΣΥΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΓΝ 
(02)  ΕΥΛΔΠ 
 
 
Α΄ΕΥΛΖ: ηελ Α΄ Εψλε ππάγνληαη νη θάησζη Θνηλφηεηεο: 
 
ΣΑΙΑΛΓΟΗΡΠΑ, ΒΑΠΗΙΗΘΝ, ΗΠΥΚΑ, ΔΙΙΖΛΗΘΝ, ΠΡΑΟΝΣΥΟΗ,ΘΑΙΝΠΗ, 
ΦΑΟΟΑΗ, ΞΙΑΡΑΛΝΒΟΠΖ,ΘΟΗΘΑΟΑΘΗΑ,ΘΑΙΑΛΗΠΡΟΑ, 
ΚΗΟΑΙΗ,ΟΑΘΗΡΑ,ΑΓ.ΒΑΟΒΑΟΑ,ΑΓ.ΚΑΟΗΛΑ,ΒΔΙΗΚΑΣΗ,ΔΟΚΑΛΘΔΗΑ, 
ΘΑΙΦΑ,ΚΑΛΔΠΗ,ΟΝΞΑΘΗΑ,ΠΡΑΟΝΓΟΝΚΗ,ΣΗΝΛΑ,ΠΘΝΟΑ,ΘΑΙΔΛΡ
ΕΗ.  
 
Β΄ Εώνη: ηελ Β΄ Εψλε ππάγνληαη νη θάησζη Θνηλφηεηεο: 
 
ΙΑΘΘΥΚΑΡΑ,ΘΑΙΑΛΝΠ, 
Λ.ΘΝΚΞΖΓΑΓΗ,ΣΟΠΝΞΖΓΖ,ΘΑΡΑΟΟΑΘΡΖΠ, ΙΔΝΛΡΗΝ, ΓΔΚΔΠΡΗΣΑ, 
ΑΙΔΞΝΣΥΟΗ, ΓΟΝΠΗΑ, ΠΘΗΑΓΑ, ΠΞΑΟΡΗΑ,ΓΝΙΔΚΗ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 6ο : ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΝΟΗΥΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ 
 
 
1.  χκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 135/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ρξεψζεσλ θαηαλάισζεο, νη παξνρέο χδξεπζεο θαηαηάζζνληαη 
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

2.   α) ΝΗΘΗΑΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
β) ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
γ) ΔΗΓΗΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (αθνξά απνζήθεο) 
δ) ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (αθνξά θηελνηξνθηθέο κνλάδεο)  
ε) ΚΔΗΥΚΔΛΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ (ΑΚΔΑ, Ξολύηεκνοι) 
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3.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη θαηαλάισζε θαη εθφζνλ ηνχην δελ νθείιεηαη ζε 
βιάβε ή ππαίηηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ θαηαλαισηή θαη γεληθά ζε 
ζπκπεξηθνξά πνπ αληηβαίλεη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ν θαηαλαισηήο ζα 
θαηαβάιιεη κφλν ην πάγην ηέινο. 
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη κε δπλαηφηεηαο εμαθξίβσζεο ησλ 
ελδείμεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ, εηζπξάηηεηαη ε θαηαλάισζε πξνεγνχκελνπ έηνπο 
πνπ έρεη θαηαγξαθεί. 
Δάλ ζηελ επφκελε κέηξεζε δηαπηζησζεί δηαθνξά, απηή ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ 
επφκελν ινγαξηαζκφ. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 7ο : ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΔΙΥΛ ΓΟΔΠΖΠ– ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ 
 
 

1. Σα ηέιε χδξεπζεο είλαη αληαπνδνηηθά  έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ πξννξίδνληαη λα 
θαιχςνπλ: 

α) ηηο δαπάλεο δηνίθεζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηθηχνπ 
Ύδξεπζεο. 

β) ηε ζπκκεηνρή ηεο ππεξεζίαο Ύδξεπζεο ζηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο, 
γ) ηελ εμφθιεζε δφζεσλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, 
δ) ηηο απνδνρέο ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ  
    Σα ηέιε χδξεπζεο θαη ην πάγην ηέινο θάζε παξνρήο χδξεπζεο θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 
θαζνξίδεηαη ην εηήζην πάγην ηέινο ζε 27,00€. Απηά κπνξνχλ λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη κε λεψηεξε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη βεβαηψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ.3 ηνπ Λ. 3463/2006.  

      Ζ βεβαίσζε ησλ ηειψλ χδξεπζεο ζα γίλεηαη σο εμήο: 
α) Κε βεβαησηηθφ θαηάινγν πνπ ζα ζπληάζζεηαη ζηηο αξρέο θάζε έηνπο θαη ζα  

πεξηιακβάλεη ην πάγην ηέινο χδξεπζεο θαζψο θαη ηα ινηπά ηέιε θαη θφξνπο 
κε πξνζεζκία εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κέρξη 
δχν (2) κήλεο απφ ηελ βεβαίσζή ηνπο. 

β) Κε βεβαησηηθφ θαηάινγν πνπ ζα ζπληάζζεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ηνπ  
έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλάισζε χδαηνο κε πξνζεζκία 
εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κέρξη δχν (2) κήλεο 
κεηά ηελ βεβαίσζή ηνπο. 

2. Ο ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο είλαη έληππνο, ζα εθδίδεηαη θάζε έμη (6) κήλεο, 
ζα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε ν θαηαλαισηήο λα δχλαηαη λα 
ειέγμεη ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο θαη  ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ θαηαλαισηή,  ν 
νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ εμνθιήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην έληππφ ηνπ. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, ν Γήκνο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ 
ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο λα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.  

3. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο θαηαλάισζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
θαηαλαισηή, απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
εμνθιήζεσο ζηνλ Γήκν, γηα επαλέιεγρν ηεο κέηξεζεο θαηαλάισζεο  θαη 
δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο. 
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ΑΟΘΟΝ 8ο : ΠΛΓΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΚΔ ΡΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 

1. Ζ πδξνδφηεζε αθηλήησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί 
ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
αθηλήησλ πξνο ηνλ Γήκν. 

 
2. Ηδηνθηήηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο 

πνπ θαηά ηελ ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ Γήκν δειψλεη φηη είλαη θχξηνο ή ςηιφο 
θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο επίζεο θαη απηφο ζην φλνκα ηνπ 
νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα νηθνδνκήο θαη ππνγξάθεη ηελ αίηεζε γηα 
ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ή ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 
εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηνπ θαη γεληθά ηελ πδξνδφηεζε ηνπ 
αθηλήηνπ. Ζ χδξεπζε αθηλήηνπ δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 
ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ αηηνχληνο.Ο ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ 
αίηεζε πξνο ηνλ Γήκν πξηλ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (ΟΛΟΚΑ – ΔΠΧΛΤΚΟ- 
ΓΗΔΤΘΤΛΖ- ΗΓΗΟΘΣΖΗΑΘΖ ΥΔΖ ΚΔ ΣΟ ΑΘΗΛΖΣΟ), ην είδνο θαη ε ζέζε 
ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ν ζθνπφο ηεο πδξνδφηεζεο (νηθηαθή, επαγγεικαηηθή, 
θηελνηξνθηθή ή άιιεο ρξήζεηο θαη αλάγθεο). 

Καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο νηθνδνκηθή άδεηα. Γηα ηα παιαηά θηίξηα, πνπ δελ δηαζέηνπλ νηθνδνκηθή 
άδεηα, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιιεη θάζε λφκηκν έγγξαθν ην νπνίν ζα 
απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηνπ θηίζκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα γίλεηαη θαη απηνςία 
απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
Πποκειμένος ο Δήμορ να αποδεσθεί ή να αποππίτει ηο αίηημα ηος ιδιοκηήηη, 
αποζηέλλει απμόδιο ςπάλληλο ηος ημήμαηορ ύδπεςζηρ (ςδπαςλικό), να 
διενεπγήζει αςηοτία καηά ηην οποία ελέγσεηαι η θέζη ηος ςπό καηαζκεςή 
κηίζμαηορ ζε ζσέζη με ηο ςθιζηάμενο δίκηςο ύδπεςζηρ, ηο μέγιζηο ύτορ ηηρ κ.α. 
Ο Δήμορ διαηηπεί ηο δικαίυμα να αποππίτει ηο αίηημα ηος ιδιοκηήηη, με 
αιηιολογημένη απόθαζή ηος ζε πεπιπηώζειρ όπυρ: 
Εάν ηο ςπό ζύνδεζη ακίνηηο βπίζκεηαι ζε απόζηαζη μεγαλύηεπη ηυν 100 m από 
ηο ςθιζηάμενο δίκηςο. 
Εάν η ςτομεηπική διαθοπά μεηαξύ ηηρ δεξαμενήρ πος ςδποδοηεί ηο δίκηςο από ηο 
οποίο ππόκειηαι να ςδποδοηηθεί ηο ςπό καηαζκεςή κηίζμα, με ηο ίδιο ηο κηίζμα 
είναι μικπή ή απνηηική. 
Αν για  οποιοδήποηε λόγο ςπάπσει ανάγκη  ζςνεσούρ   ςδποδόηηζηρ,   ππέπει   ο  
ςδπεςόμενορ να ηην εξαζθαλίζει με ηην αποθήκεςζη νεπού ζε δεξαμενή ή με 
οποιονδήποηε  άλλο καηάλληλο ηπόπο. 

Ο Γήκνο απνδέρεηαη θαη ηθαλνπνηεί ην αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηαλ πιεξνί 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο ή ην απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηνπ. 
 

3. Γηα ηελ πδξνδφηεζε αθηλήηνπ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο νηθηζκψλ θαη 
γεληθά ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο κεηά 
απφ απηνςία αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πδξνδφηεζεο θαη εθφζνλ εγθξηζεί ην 
αίηεκα ηφηε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86, φηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα 
έμνδα ηεο επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Γηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ απφ ηνλ Γήκν θαη ππφ ηελ επίβιεςε 
θαη επνπηεία απηνχ. 
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4. Ζ πδξνδφηεζε θαηνίθσλ απφ ην Γίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη κφλν απφ 
ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο πνπ κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηηο δεμακελέο πξνο ηηο 
παξνρέο χδξεπζεο. 
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πδξνδφηεζε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο αγσγνχο πνπ 
κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηηο πεγέο ή ηηο γεσηξήζεηο πξνο ηηο δεμακελέο ησλ 
νηθηζκψλ. 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ παξνρψλ απφ εμσηεξηθνχο αγσγνχο χδαηνο, 
ζα ππάξμεη κέξηκλα ζηαδηαθήο θαηάξγεζήο ηνπο. Ζ δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηνπ 
δηθηχνπ ζα βαξχλεη ηνπο ππφςε θαηαλαισηέο. 

 
 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 9ο : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 
 
 
Γηα ηελ πδξνδφηεζε νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ, πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ην θαζνξηζκέλν θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαίσκα ζχλδεζεο. 
 

1. Απφ  15-12-2019  ην ηέινο ηνπ δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφλ 
ησλ 150,00€ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πδξνκεηξεηήο πνπ ζα 
δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γήκν, ζα ηνπνζεηείηαη θαη ζα ζπλδέεηαη ζην 
θξεάηην απφ ηνλ πδξαπιηθφ ηνπ Γήκνπ.  

2. Γηα θάζε λέα παξνρή ζα θαηαβάιιεηαη εγγχεζε θαηαλάισζεο χδαηνο σο 
εμήο: 

α) γηα ηηο νηθίεο 30,00 € 
β) γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο 50,00 € 
γ) εγγχεζε ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ πδξνκεηξεηή χζηεξα 

απφ νπνηαδήπνηε δηαθνπή. 
Σα πνζά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 

 
 
ΑΟΘΟΝ 10ο : ΑΘΑΗΟΔΡΖ ΠΛΓΔΠΖ – ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΑΒΑΠΔΗΠ 
 
 

1. ε πεξίπησζε ζχλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο ρσξίο 
ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο ή 
γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ην Γεκνηηθφ Γίθηπν 
(ζχλδεζε παξνρήο ρσξίο ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή κε ελσηηθφ ζσιήλα, ή 
κεηά απφ αθαίξεζε απηνχ,) επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε πξφζηηκν 
500,00€ θαη θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ ε δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο θαη αζηηθήο 
απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο θαηαξγείηαη ε παξάλνκε 
παξνρή.  

2. Γηα ηελ παξνρή λεξνχ ζε ηξίηνπο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαθφπηεηαη ε 
παξνρή, θαηαβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ηέινο 
επαλαζχλδεζεο θαη ε πξνβιεπφκελε, ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, 
εγγχεζε. 

3. Γηα ηελ άξδεπζε θάζε είδνπο θαιιηέξγεηαο: 
α) Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ πδξνκεηξεηή, δηαθφπηεηαη ε παξνρή, 

θαηαβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ηέινο 
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επαλαζχλδεζεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ.2  ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο 
εγγχεζε. 

β) Δθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο πδξνκεηξεηή, δηαθφπηεηαη ε νηθηαθή ή άιιε 
παξνρή πνπ δηαζέηεη ν θαηαλαισηήο, θαηαβάιιεηαη ην πεληαπιάζην ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ηέινπο επαλαζχλδεζεο θαη ε 
πξνβιεπφκελε ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο εγγχεζε. 

γ) Δθφζνλ δελ δηαζέηεη θαλελφο είδνπο παξνρή, ζηνλ παξαβάηε ηεο (β) 
πεξίπησζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν  600,00€ θαη θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ ε 
δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο θαη αζηηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο πνπ 
πξνθιήζεθε ζηνλ Γήκν. 

4. Ζ ζθφπηκε παξέκβαζε ζηηο ελδείμεηο ηνπ κεηξεηή κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 
αλαγξαθφκελεο πνζφηεηαο θαηαλάισζεο λεξνχ επηζχξεη πξφζηηκν 500,00€ 
θαη θαηάξγεζε ηεο παξνρήο. Γηα απηήλ ηελ πεξίνδν θαηαλάισζεο, ν Γήκνο 
ρξεψλεη ηνλ πδξνιήπηε κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε ηελ  
πξνεγνχκελε πεξίνδν, πξνζαπμεκέλε θαηά 50%.  

 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 11ο : ΔΞΑΛΑΠΛΓΔΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΖΡΥΛ 
 
 
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο πδξνδφηεζεο πνπ δηαθφπεθε, είηε γηα παξάβαζε ηνπ 
θαλνληζκνχ, είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 
πδξνιήπηε ην ηέινο επαλαζχλδεζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε 
θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηαπηφρξνλα εμνθιείηαη νινζρεξψο 
ην ρξένο πνπ είρε ηπρφλ δεκηνπξγεζεί, θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο παξνρήο. 
Σν ηέινο επαλαζχλδεζεο κεηά απφ αίηεζε ηδηνθηήηε νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ 15,00€. 
Σν ηέινο επαλαζχλδεζεο απφ δηαθνπή κεηά απφ παξάβαζε νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ 
80,00€. 
Σα ηέιε επαλαζχλδεζεο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 12ο: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΙΗΘΑ ΠΛΓΔΠΖΠ 
 
 

1. Σν θξεάηην γίλεηαη ζηαζεξφ, θαηαζθεπάδεηαη απφ ηζηκέλην ή κέηαιιν, ή άιιν 
πιηθφ ηδίαο αληνρήο, κε θάιπκκα επθφισο αλνηγφκελν. 

2. ε πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πδξαπιηθή 
εγθαηάζηαζε, ζα απαηηεζνχλ εξγαζίεο εθζθαθήο ή ηνκήο Γεκνηηθνχ δξφκνπ 
ή θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν εηδηθή άδεηα 
δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη θαζνξίδνληαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο 
ζα γίλνπλ. 

Ηδηαίηεξα ζα θαζνξίδεηαη φηη ζα γίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ δξφκνπ ή 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο θαη φηη ζα ιεθζνχλ φια ηα 
ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνο απνθπγήλ αηπρεκάησλ, παξαθψιπζεο ηεο 
θπθινθνξίαο θαη θάζε είδνπο θηλδχλνπ. 
Ο ηδηνθηήηεο ζα επαλαθέξεη εληφο ζπγθεθξηκέλεο ζχληνκεο πξνζεζκίαο, ην 
αλαζθαθέλ ηκήκα ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, κε δαπάλεο ηνπ. 
Γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ Γήκνπ,αλάινγα κε ην θφζηνο εθδίδεηαη απφ ηνλ 
θαηαλαισηή εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
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Αλ ν ηδηνθηήηεο δελ πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ,ηφηε θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
ρψξνπ, ρξεψλνληαο ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ζηνλ θαηαλαισηή. 
Ο Γήκνο νπδεκία επζχλε ζα θέξεη γηα νπνηαλδήπνηε βιάβε πξνμελεζεί πξνο 
ηξίηνπο ή κε. 

3. Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο απφ ην θεληξηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο κέρξη ηνλ πδξνκεηξεηή 
ζα έρνπλ δηάκεηξν ½ ή  ¾  ηεο ίληζαο, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, ηα 
δεδνκέλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πδξνδνηηθνχ Γηθηχνπ. 
Γηα ηε δηάκεηξν ησλ ¾ ηεο ίληζαο, ζα απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 13ο : ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
 
 

1. Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε θαζψο θαη ε επέθηαζε ηνπ 
Γηθηχνπ Ύδξεπζεο γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν, αλάινγα κε ηηο εκθαληδφκελεο θάζε 
θνξά αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

2. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ηηο βιάβεο απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηνπ 
δηθηχνπ χδξεπζεο κέρξη ηα φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ηα 
πδξφκεηξα ησλ θαηαλαισηψλ.  

3. Δάλ θαηά πεξίπησζε ν πδξνκεηξεηήο βξίζθεηαη εληφο ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη 
κέρξη ηελ κεηαηφπηζή ηνπο, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ηηο βιάβεο 
κέρξη ην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο κε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 14ο: ΓΗΑΓΝΣΖ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΖ 
 

1. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αθηλήηνπ, ν λένο ηδηνθηήηεο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Γήκν γηα ηελ κεηαβνιή πξνζθνκίδνληαο ην 
ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε θαη λα θαηαβάιιεη ηελ πξνβιεπφκελε 
ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο εγγχεζε, ν δε παιαηφο ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα 
εμνθιήζεη άκεζα φιεο ηηο κέρξη ηφηε νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν. Ο λένο 
ηδηνθηήηεο νθείιεη πξηλ πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ λα ελεκεξσζεί γηα 
ηα πηζαλά ρξέε πνπ έρεη απηφ ζε ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο θαη λα παξαιάβεη 
ην αθίλεην αθνχ εμνθιεζνχλ νη νθεηιέο απηέο. ε πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ 
αθηλήηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εθθαζάξηζε ρξεψλ χδξεπζεο ν λένο 
ηδηνθηήηεο επζχλεηαη θαη γηα ηα πξν ηεο κεηαβίβαζεο ρξέε.  

2. ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο νη ζπληδηνθηήηεο νξίδνπλ κε γξαπηή δήισζή 
ηνπο πξνο ηνλ Γήκν πνπ ππνγξάθεηαη απφ φινπο, θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο γηα 
ηελ ζρέζε ηνπο κε απηήλ, επζπλφκελνη φκσο απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ ν 
θαζέλαο. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 15ο: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ 
 
 
       Οη πδξνιήπηεο ππνρξενχληαη:  

1. Λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Γήκν απζεκεξφλ γηα θάζε αλσκαιία ή βιάβε ησλ 
πδξνκεηξεηψλ ή δηαξξνή ησλ ζσιελψζεσλ, δηαθνξεηηθά ζα είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ ηελ αμία ηεο θαηαλάισζεο πνπ ζα έρεη 
θαηαγξαθεί.  
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2. Καηά ηο ενδιάμεζο σπονικό διάζηημα μέσπι ηην ςποσπευηική μεηαθοπά ηος 
ςδπομέηπος ζε κοινόσπηζηο σώπο, να επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θξεάηηα θαη 
νη πδξνκεηξεηέο, αιιά θαη ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δηέξρνληαη νη αγσγνί, 
νη ζσιελψζεηο θαη ε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλνπλ 
αλά πάζα ζηηγκή ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, πξνο δηαπίζησζε ηεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο, ηεο 
ηήξεζεο ελ γέλεη θαη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπο, επηζχξεη ηελ επηβνιή 
πξνζηίκνπ κέρξη θαη ηνπ πνζνχ ησλ  200,00€. 

3. Απαγνξεχεηαη απφιπηα, ε απφ ην κεηξεηή νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ, πδξνδφηεζε 
άιινπ αθηλήηνπ ρσξίο ηνπνζέηεζε ηδίνπ κεηξεηή, θαζψο επίζεο θαη ε 
κεηαηφπηζε κεηξεηή ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ. 
Οη παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππφθεηληαη ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο 
χδαηνο, γηα δηάζηεκα 5 κέρξη 15 εκέξεο θαη ζε πξφζηηκν απφ 200,00€. 
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο ή θαπζίκσλ θνληά ζηα 
θξεάηηα πδαηνπαξνρήο. Ο Γήκνο δηαθφπηεη ηελ πδξνδφηεζε, εάλ θξίλεη φηη 
εμαηηίαο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ ππάξρεη θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ. 

4. Οη πδξνιήπηεο πνπ δεηνχλ ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο ζχλδεζήο ηνπο 
ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάιινπλ ην 50% ηνπ πάγηνπ ηέινπο. 

5. Ο θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη έιεγρν ηνπ κεηξεηή. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη πξνθαηαβάιιεη ηελ δαπάλε ειέγρνπ 
πνπ νξίδεηαη ζε 30,00€.   

6. Γηα θάζε ακθηζβήηεζε ηεο ρξέσζεο ν θαηαλαισηήο απεπζχλεηαη ζην Σκήκα 
Ύδξεπζεο θαη εθζέηεη γξαπηψο ηηο απφςεηο θαη αληηξξήζεηο ηνπ. Αλ δηαπηζησζεί 
ε βαζηκφηεηα ησλ απφςεψλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
πξνβαίλεη ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ρξέσζεο θαηαλάισζεο θαη επηζηξνθή ηνπ πνζνχ 
ηεο δαπάλεο ειέγρνπ. Χο πξνθαλείο ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ κεηψζεηο θαη 
επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ειέγρνπ, είλαη νη εμήο: 
- αθαλήο δηαξξνή, 
- ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία κεηξεηή, 
- ιαλζαζκέλε ιήςε έλδεημεο, 
- ιαλζαζκέλε ρξέσζε θαηά ηελ βεβαίσζε ησλ ηειψλ.   

 
ΑΟΘΟΝ 16ο: ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 
 

1. Οη ηηκέο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν Γήκνο γηα ινγαξηαζκφ 
ησλ θαηαλαισηψλ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη 
πιεξψλνληαη απφ ηνπο ππφρξενπο κε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ζην ηακείν ηνπ 
Γήκνπ. 

2. Όπνηνο πξνμελεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 
δίθηπα χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ηελ δεκηά 
πνπ πξνθιήζεθε, δηαθνξεηηθά ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε θαη 
ρξεψλεη ην θφζηνο ζηνλ ππεχζπλν. Αλ απηφο αξλείηαη λα εθπιεξψζεη ηελ 
ππνρξέσζή ηνπ, ν Γήκνο ρξεψλεη ην θφζηνο ζηνλ αηνκηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ 
χδξεπζεο, κε ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ζε πεξίπησζε κε 
εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Πεξαηηέξσ αμίσζε απνδεκίσζεο δελ 
απνθιείεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.   

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 17ο : ΗΓΗΥΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ 
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Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθψλ γεσηξήζεσλ, γηα ηελ πδξνδφηεζε 
αθηλήησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ έρεη επεθηαζεί ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο. Ζ 
ιεηηνπξγία φζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ πθίζηαληαη λφκηκα, ζα απνζθνπεί 
απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 18ο : ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ 
 
 
1. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θχξσζε ν 

παξψλ θαλνληζκφο, ν Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή χδαηνο ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο Γεκφζηαο Τγείαο 
β) Γηα ηερληθνχο ιφγνπο(επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, ηνπ  πδξαγσγείνπ 

θιπ.) 
γ) Όηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα χδαηνο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε ηεξάξρεζε ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ. 

δ) Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ λα πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθέο 
δηαθνπέο ζην δίθηπν ή λα παξέρεη λεξφ νξηζκέλεο ψξεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ. Κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί αλψηαην φξην θαηαλάισζεο, ην 
νπνίν ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 
ηηο ζπλζήθεο.   

2. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαθνπή, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ   Γήκνπ 
θξνληίδεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ηξφπν ηνπο 
θαηαλαισηέο. 
ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ 
ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο χδξεπζεο. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 19ο :ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΛΔΟΝ 
 
Ο Γήκνο θξνληίδεη ψζηε ην λεξφ πνπ παξέρεη απφ ην Γεκνηηθφ Γίθηπν Ύδξεπζεο, λα 
έρεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα 
επεμεξγαζίαο θαη έιεγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’ 

 
ΓΟΝΚΔΡΟΑ 

 
 
ΑΟΘΟΝ 20ο : ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
 

1. ε φιεο ηηο παξνρέο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ επηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθή 
ηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ. Ο ηχπνο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πδξνκέηξσλ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ε δε δηάκεηξνο ηνπο ζα είλαη ½ 
ηεο ίληζαο. 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο πδξνκεηξεηή κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ, απηή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Γηα θάζε πδξεπφκελν ρψξν (δηακέξηζκα, κνλνθαηνηθία, θαηάζηεκα θιπ.) 
γίλεηαη ρσξηζηή παξνρή θαη ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφ πδξφκεηξν. 
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3. Σα πδξφκεηξα πξνκεζεχνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ Γήκν. Ζ φιε 
ζχλδεζε γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. ε 
πεξίπησζε πνπ μεθηλήζνπλ εξγαζίεο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ 
Γήκνπ, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 200,00€. Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ηεο 
ζσιήλαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ.  

4. Πξν ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπνζεηείηαη πάληα δηθιείδα αλαθνπήο ηεο παξνρήο. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 21ο: ΣΥΟΝΠ ΘΑΗ ΘΔΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 

1. Όια ηα πδξφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή ηεο ζχλδεζεο θάζε παξνρήο.  
Όηαλ δηαπηζηψλεηαη ην αληίζεην, ν Γήκνο ζα ηνπνζεηεί ην πδξφκεηξν ζηε 
ζσζηή ζέζε θαη ζα ρξεψλεη ζηνλ θαηαλαισηή ην πνζφ ησλ 300,00€ γηα ηελ 
εξγαζία.  

2. Σα πδξφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζε θξεάηηα ή ζε εηδηθφ ρψξν ηεο νηθνδνκήο πνπ 
δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο  
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο, 
θσηεηλφο,  λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο θαη γεληθά λα είλαη 
εχθνια πξνζπειάζηκνο, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε ιήςε ηεο έλδεημεο θαη ε 
ζπληήξεζε ηνπ κεηξεηή απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. Ζ ζέζε ηνπ 
πδξφκεηξνπ βξίζθεηαη πάληνηε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

3. Τδξφκεηξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη εηδηθφηεξα 
ζε κε πξνζβάζηκνπο ηδηφθηεηνπο ρψξνπο, πξέπεη άκεζα θαη έσο δψδεθα (12) 
κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ 
θαη κε ίδηα έμνδα λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην πδξφκεηξν είλαη θαιπκκέλν απφ ρψκα ή κπάδα κε ηξφπν  
πνπ είλαη αδχλαηε ε ιήςε ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηή, ν θαηαλαισηήο 
ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο 
χδξεπζεο, λα πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκφ απηνχ. Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν 100,00€ ρσξίο λα πξνεγεζεί άιιε 
εηδνπνίεζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ρξέσζε ζα γίλεηαη θαη’ εθηίκεζε ηνπ 
ππαιιήινπ θαη ν θαηαλαισηήο δελ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε ζρεηηθά κε 
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έλδεημεο, παξά κφλν εάλ δηαπηζησζεί φηη ν κεηξεηήο 
θαηέγξαςε ιηγφηεξα απφ ηα εθηηκεζέληα θπβηθά.    

5. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε απφ ην ρψξν ησλ πδξνκέηξσλ ζσιελψζεσλ 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ ή εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο. 

6. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο κεηαηνπίδνληαη κε θξνληίδα θαη 
δαπάλεο ησλ ηδηνθηεηψλ, κέζα ζε πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, 
δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε κέρξηο φηνπ ζπκκνξθσζνχλ νη ππφρξενη. 

 
 
ΑΟΘΟΝ 22ο : ΔΙΔΓΣΝΠ – ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 

1. Ζ επζχλε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηνλ Γήκν, ν 
νπνίνο επεκβαίλεη, είηε απηεπάγγειηα, είηε κεηά απφ αίηεζε ησλ 
θαηαλαισηψλ. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνλ θαηαλαισηή. 
2. Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξφκεηξα φηαλ δηαπηζηψλεη απφθιηζε απφ 

ηε ζπλήζε θαηαλάισζε.  Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη θαη 
ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή, πνπ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 
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Δάλ δηαπηζησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθδνζεί ν               
ινγαξηαζκφο χδξεπζεο, ην πδξφκεηξν δελ ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη 
κε βάζε ην κέζν φξν θαηαλάισζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ θαηακέηξεζεο θαη 
επηζθεπάδεηαη άκεζα ν πδξνκεηξεηήο ζχκθσλα κε ηα     πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
παξφληα θαλνληζκφ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 23ο : ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 
Σα πδξφκεηξα αληηθαζίζηαληαη απφ ην Γήκν, φηαλ έρνπλ θζαξεί ιφγσ καθξνρξφληαο  
ρξήζεο ή παξνπζηάδνπλ κε επηδηνξζψζηκε βιάβε.   
Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο θαη αληηθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή. 
Γηα ηα πδξφκεηξα πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ Γήκν, εθφζνλ 
δηαπηζησζεί φηη είλαη ειαηησκαηηθά θαη κφλν γη’ απηφ ην ιφγν, παξέρεηαη εγγχεζε 
δχν (2) ρξφλσλ θαη ε δαπάλε αληηθαηάζηαζήο ηνπο βαξχλεη ην Γήκν. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 24ο : ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ 
 

1. ε πεξίπησζε αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ ν Γήκνο δηαθφπηεη ηελ πδξεπηηθή 
παξνρή θαη επαλαζπλδέεη κε ηελ εμφθιεζε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 
επαλαζχλδεζεο.  

2. Ο Γήκνο δελ παξέρεη παξνρή χδξεπζεο ζε άιιν αθίλεην ηνπ ίδηνπ 
θαηαλαισηή, κέρξη λα εμνθιήζεη απηφο φιεο ηηο νθεηιέο ηνπ.  

 
ΑΟΘΟΝ 25ο: ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ 
 
Κηα θνξά ην ρξφλν, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ, ηνλ Πξφεδξν 
ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ πδξαπιηθφ θαη έλαλ κεραληθφ ηνπ Γήκνπ, γεληθή 
επηζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε 
θαηαιιειφηεηαο. 
Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή κπνξεί λα απνθαίλεηαη  θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
χδξεπζε. 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 26ο : ΑΞΝΒΙΖΡΑ ΓΑΡΑ 
 
Χο απφβιεηα χδαηα θαζνξίδνληαη ηα χδαηα ηεο θνπδίλαο – λεξνρχηε- βνεζεηηθψλ 
ρψξσλ θαηνηθίαο, ειαηνηξηβείσλ, απιψλ θαη ζηάβισλ. 
Σα απφβιεηα χδαηα ησλ παξαπάλσ ρψξσλ απνρεηεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε βφζξνπο. 
Γηα ιφγνπο Γεκφζηαο Τγείαο απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη απφιπηα ε παξνρέηεπζε 
απνβιήησλ πδάησλ ζηνλ θήπν ή ζηελ απιή ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ζε γεηηνληθνχο 
ρψξνπο. 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη απφιπηα ε παξνρέηεπζε ησλ απνβιήησλ πδάησλ ζε 
δξφκνπο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρείκαξξνπο, πνηάκηα, απιάθηα, πεδνδξφκηα, 
αγσγνχο θαη απιάθηα φκβξησλ.  
Οη παξαβάηεο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππφθεηληαη ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 300,00€ θαη θηλείηαη ε δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο γηα 
βιάβε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη έθζεζεο ζε θίλδπλν ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’ 
 

ΘΟΥΠΔΗΠ  - ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ 
 

 
ΑΟΘΟΝ 27ο: ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΠΡΗΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΟΔΠΖΠ- 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

 
Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηηο πεγέο, ζηα πδξαγσγεία, ζηα αληιηνζηάζηα, θαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ απαγνξεχεηαη 
απζηεξά. 
Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ηξνπνπνηεί ή αιιάδεη ηελ πδξνιεςία απφ ηνλ αγσγφ κέρξη 
ηνλ πδξνκεηξεηή απαγνξεχεηαη απζηεξά. 
Παξάλνκε επέκβαζε παληφο ηξίηνπ ή ηνπ πδξνιήπηε, γηα φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο, ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 
αλάινγα κε ην εθηηκνχκελν κέγεζνο ηεο πεξίπησζεο απφ  500,00€ κέρξη  800,00€ 
θαη θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ ε δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο. 
Ζ ζχλδεζε παξνρήο φπνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί αθφκε κεηξεηήο, ή έρεη αθαηξεζεί 
απηφο γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ελσηηθφ ζσιήλα απφ ηνλ πδξεπφκελν ή κε 
πδξνκεηξεηή ρσξίο λα έρεη πιεξσζεί ην πνζφλ ζχλδεζεο θαη εγγχεζεο, είλαη θινπή 
λεξνχ θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ Θψδηθα. (άξζξ.372) 
Θινπή είλαη επίζεο ε ζχλδεζε ππξνζβεζηηθήο παξνρήο κε ηηο εζσηεξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο αθηλήηνπ θαη ε ιήςε λεξνχ απφ ηνπο θξνπλνχο ππξφζβεζεο 
θαη απφ παξνρέο ή θξνπλνχο πνηίζκαηνο δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή δεκνζίσλ θήπσλ 
θαη πξαζίλνπ γηα ρξήζε δηαθνξεηηθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία απηά έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 372.    
ε θάζε πεξίπησζε ν πδξνιήπηεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πάληνηε κε ηελ 
ηζρχνπζα Λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 
θάζε θνξά εθδίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνπ αθνξνχλ ζηελ χδξεπζε. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 28ο: ΔΞΗΒΝΙΖ ΞΟΝΠΡΗΚΥΛ ΘΑΗ ΘΟΥΠΔΥΛ 
 
Γηα νπνηαδήπνηε επηβνιή πξνζηίκνπ ή θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Γήκνπ δηαπηζησηηθή 
έθζεζε παξάβαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 
παξαβάηε. 
Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο, ν παξαβάηεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη εγγξάθσο, εθθξάδνληαο ηηο ελδερφκελεο αληηξξήζεηο 
ηνπ. 
Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, ηειψλ θαη πξνζηίκσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη 
ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
 
ΑΟΘΟΝ 29ο : ΞΔΘΛΝΗ ΓΟΔΠΖΠ 
 
Σα δεηήκαηα χδξεπζεο είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκάξρνπ ή Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ 
αλαηίζεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν ε αξκνδηφηεηα λα γλσκνδνηνχλ θαη λα πξνηείλνπλ γηα 
φια ηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ή πξνθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ζρεηηθά 
κε ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή πδξνδφηεζε ησλ θαηνίθσλ. 
Τπεχζπλνη απέλαληη ζηνλ Γήκν, γηα ηελ επηκειή θαη απζηεξή ηήξεζε, ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζίζηαληαη νη εληεηαικέλνη ππάιιεινη, πνπ ζα ηνπο 
αλαηίζεληαη ηα πάζεο θχζεσο θαζήθνληα δηεθπεξαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
χδξεπζεο ηνπ δήκνπ Δξπκάλζνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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Δηδηθφηεξα ηα θαζήθνληα ησλ πδξαπιηθψλ είλαη ηα εμήο:  

1. Κεξηκλνχλ θάζε κέξα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ.  
2. Δπηζεσξνχλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ δίθηπν πξνο εμαθξίβσζε ησλ 

παξνπζηαδνκέλσλ βιαβψλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ επηδηφξζσζή ηνπο. 
3. Δπηβιέπνπλ ηελ θαλνληθή παξνρή λεξνχ ζε φιεο ηηο Σνπηθέο Θνηλφηεηεο θαη 

ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 
4. Δπηζεσξνχλ ηηο ηδησηηθέο παξνρέο θαη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο 

παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ. 
5. Θαηαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισζέλησλ θπβηθψλ λεξνχ. 
6. Διέγρνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνκέηξσλ θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ 

ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ, γηα θάζε δηαπηζηνχκελε θαθή ή ειαηησκαηηθή 
ιεηηνπξγία θαη ηελ αηηία πνπ ηελ πξνθάιεζαλ κε ζρεηηθή έγγξαθε έθζεζε. 

7. Δλεκεξψλνπλ ηνλ Γήκν, γηα ηελ ρισξίσζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ πεξηνδηθή 
απνιχκαλζε ησλ δεμακελψλ θαη ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε φιεο ηηο Σνπηθέο 
Θνηλφηεηεο θαη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 30ο : ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 

1. Κεηά ηελ ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα χδξεπζεο 
θαη ηελ θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο ρξήζεο πδξνκεηξεηή απφ κέξνπο ηνπ 
πδξνιήπηε, θαηαξηίδεηαη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ ζχκβαζε 
πξνζρψξεζεο, κε ηελ νπνία ν πειάηεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζή ηνπ 
κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.    

2. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
χδξεπζεο, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πιελ ησλ επεηγφλησλ 
δεηεκάησλ, γηα ηα νπνία απνθαζίδεη ν Γήκαξρνο ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 
νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, ζηελ θξίζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε απηνχ. 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 31ο : ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ 
 

Ο θαλνληζκφο απηφο αθνχ δεκνζηεπζεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνπλ ε παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 79 θαη ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 284 ηνπ Λ.3463/2006 ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ  
ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
 

Απηή ε απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  46/2020 
Γη΄απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη. 

 
Ακριβές απόζπαζμα 

 
  Ν Ξρόεδρος Γημοηικού Πσμβοσλίοσ                                                   Ρα μέλη  
                             
 
        Γεώργιος Θοσρατάνης   
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