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ΠΕΡΙ: Λήυη απόθαζης περί έγκριζης ζτεδίοσ ηοσ Κανονιζμού Λειηοσργίας Δικηύοσ Ύδρεσζης και Αποτέηεσζης 
Δήμοσ Παλλήνης.    
   
 
 

ήκεξα ζηηο 16 ηνπ κελφο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ  ηνπ έηνπο 2017, εκέξα  ΠΔΜΠΣΖ θαη ψξα 14:15 ε Δπηηξνπή 
Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ 
Ηζάθεο 12 ζην Γέξαθα, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 14/10-11-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Δπηηξνπήο πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε θαζέλα απφ 
ηνπο πκβνχινπο θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα 
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα  νθηψ (8), πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο. 
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Δηζεγνχκελνο ην 1
ν  

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ είπε:   
 
Κχξηνη, ζαο έρεη θαηαηεζεί, ζπλεκκέλα, ην ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 
Γήκνπ Παιιήλεο, ην νπνίν θαη έρεηε κπξνζηά ζαο. 
Καινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε επί ηεο έγθξηζεο ή κε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ.    

        
Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

   
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ   ομόθυνα 

  
1. Δγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Γήκνπ Παιιήλεο, 
σο αθνινχζσο:  

 
 
 

Ελληνική



 
 

 ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΔΘΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 
 
Άπθπο 1° 

Οη αλάγθεο θαηαλάισζεο ηνπ Γεκνηηθνχ χδαηνο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο παξνρέο ηεο ΔΤΓΑΠ θαη 
ηηο φπνηεο κειινληηθέο θαη ρνξεγείηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο γηα χδξεπζε, 
θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ. 
Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή θεπεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ε άξδεπζε 
εθηεηακέλσλ ηδησηηθψλ αλζνθεπίσλ. 
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη νπνηνδήπνηε φξν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνο δηαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο 
πδξνδφηεζεο ησλ πδξνιεπηψλ. 
 
Άπθπο 2° 

Ζ παξνρή ηνπ Γεκνηηθνχ χδαηνο γίλεηαη κφλν κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, 
δειψλνληαο ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ πξνο χδξεπζε αθηλήηνπ, ην αηηηνινγηθφ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 
αηηνχκελεο παξνρήο θαη ηελ απνδνρή εθ ησλ πξνηέξσλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
Ζ παξνρή ζπλδέεηαη κφληκα κε ην αθίλεην γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηήζεθε εμ αξρήο, έζησ θη αλ 
απηφ αιιάμεη θπξηφηεηα θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα λα πδξεχζεη άιιν αθίλεην, αθφκε θη αλ απηφ αλήθεη ζηνλ ίδην 
ηδηνθηήηε.  
Ο εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη 
ζ' απηφ ηνλ Καλνληζκφ.  
Ο Γήκνο έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο παξνρήο θαη ηνπ πδξνκεηξεηή κέρξη θαη ην φξην ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο 
χδξεπζεο (εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε χδξεπζεο είλαη φιε ε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ, πνπ βξίζθεηαη 
απφ ην εζσηεξηθφ πξνζαξκνζηηθφ ξαθφξ ηνπ πδξνκεηξεηή πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ) θαη ν ηδηνθηήηεο 
ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν έρνπλ ρνξεγεζεί, έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηελ χδξεπζή ηνπ.  
Ο εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πδξνδφηεζήο ηνπ.  
Ζ ζρέζε πδξνιεςίαο πθίζηαηαη πάληνηε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε ηνπ πδξεπφκελνπ 
αθηλήηνπ, ν νπνίνο ζεσξείηαη σο πδξεπφκελνο - θαηαλαισηήο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, νπνηνζδήπνηε θαη αλ είρε δεηήζεη αξρηθψο ηελ πδξνδφηεζή ηνπ.  
Ο λένο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ έρεη ππνρξέσζε λα δειψζεη ζην Γήκν ηελ αιιαγή ηδηνθηεζίαο. Ζ θαηαρψξεζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ ηδηνθηήηε ζην κεηξψν πειαηψλ ηνπ Γήκνπ γίλεηαη βάζεη αίηεζεο ζπλνδεπφκελεο απφ 
ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. 
ε πεξηπηψζεηο ελνηθίαζεο ησλ πδξεπφκελσλ αθηλήησλ δελ γίλεηαη αιιαγή ζηνηρείσλ πδξνδνηνχκελνπ ζε 
εθείλα ηνπ ελνηθηαζηή.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, νη αλεμφθιεηεο νθεηιέο ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ελνηθηαδφκελσλ αθηλήησλ 
επηβαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εθάζηνηε ηδηνθηήηε ηνπ. 
ε πεξηπηψζεηο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ δχλαηαη λα γίλεη αιιαγή ζηνηρείσλ πδξνδνηνχκελνπ ζε εθείλα ηεο 
ελνηθηάζηξηαο επηρείξεζεο κε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο εγγχεζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη άηνθα, κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, εάλ θαη εθφζνλ 
ηαθηνπνηεζνχλ νη πάζεο θχζεσο νθεηιέο. Δάλ ελνηθηαζηήο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, εμαηξείηαη ηεο 
θαηαβνιήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο εγγχεζε.  
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηδηνθηήηε γηα θάζε ππνρξέσζε απφ ηελ χδξεπζε ηνπ αθηλήηνπ επζχλνληαη 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν, ηφζν ν πξνεγνχκελνο, φζν θαη ν επφκελνο ή επφκελνη ηδηνθηήηεο. 
Αίηεκα αιιαγήο ζηνηρεηψλ πδξνδνηνπκέλνπ ηθαλνπνηείηαη κφλν αλ δελ ππάξρνπλ θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πδξνπαξνρή. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ ε αιιαγή ζηνηρεηψλ νθεηιέηε χδξεπζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ απηψλ.  
 
Άπθπο 3° 

Ζ έγθξηζε αηηήζεσλ παξνρήο ζε λένπο πδξνιήπηεο ή ζηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, σο πξνο ηε 
δπλαηφηεηα ηεο παξνρήο ηεο δεηνχκελεο πδξνιεςίαο, γίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ή 
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, βνεζνχκελνη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ Ύδξεπζεο.  
 
Άπθπο 4° 

Πξηλ απφ ηελ έγθξηζε παξνρήο λεξνχ ζα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο πλεξγείσλ πληήξεζεο Τπνδνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Καζαξηφηεηνο, Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηνο Εσήο, επί ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο, χζηεξα απφ απηνςία, ε 
αθξηβήο ζέζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα πδξνδνηεζεί θαη ην είδνο απηνχ (νηθία, θαηάζηεκα, επηρείξεζε, θ.ιπ.). 
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε πξνο 
ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζπλππνβάιινληαο ζε απιά αληίγξαθα ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο ή αληίγξαθν θηεκαηνινγηθνχ θχιινπ θαη απφζπαζκα 
θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο, 

2. αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο ή απνδεηθηηθφ λνκηκνπνίεζεο ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ πνιενδνκία, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πξφβιεςεο πδξνδφηεζεο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, Πξνεδξηθψλ 
Γηαηαγκάησλ, Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θ.ιπ., 

3. αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, 



4. έγγξαθν/α κε ην/α νπνίν/α βεβαηψλεηαη ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο (θσηνηππία ηαπηφηεηαο) θαη ν 
αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (θσηνηππία εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ΓΟΤ) ηνπ ηδηνθηήηε. 

Αλ ε λέα ζχλδεζε αθνξά ζε θνηλφρξεζηε παξνρή ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη: 
α) Απφζπαζκα πξαθηηθνχ ζπλέιεπζεο ζπληδηνθηεηψλ ππνγεγξακκέλν απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ηδηνθηεηψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ λα απνθαζίδεηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα λέα θνηλφρξεζηε παξνρή 
θαζψο θαη ε παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην πξφζσπν πνπ ζα ηελ ππνβάιιεη. 

β) Έγγξαθν/α κε ην/α νπνίν/α λα βεβαηψλεηαη ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ 
κεηξψνπ φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ. 

γ) Έγγξαθν/α απφ ην/α νπνίν/α λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο αλά ηδηνθηήηε. 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαιείηαη ν αηηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο 
δηθαηψκαηνο χδξεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζηεί ε θαηαζθεπή ηεο παξνρήο.  
Κακία πδξνδφηεζε δελ ζα είλαη ηζρπξή ρσξίο ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ηπρφλ δε γελφκελε παξνρή θαηά 
παξάβαζε ησλ αλσηέξσ νξηδφκελσλ ζα αθαηξείηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 
 
Άπθπο 5° 

Ζ παξνρή ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε πδξνκεηξεηή πνπ πξνκεζεχεη ν Γήκνο ζηνλ πδξνιήπηε. 
Σελ πξνκήζεηα ηνπ θξεαηίνπ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ ζχλδεζε απφ ηνλ αγσγφ κέρξη ηνλ 
πδξνκεηξεηή αλαιακβάλεη ν Γήκνο καδί κε ηελ φιε εξγαζία ηεο ζχλδεζεο θαηαβαιινκέλεο ηεο ζρεηηθήο 
δαπάλεο απφ ηνλ πδξνιήπηε.  
Σν πνζφ ηεο αλσηέξσ δαπάλεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ειεχζεξνπ 
εκπνξίνπ θαη εκπεξηέρεηαη ζην ηέινο δηθαηψκαηνο χδξεπζεο θαη θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε παξνρήο 
λεξνχ. 
Ο πδξνκεηξεηήο ξπζκίδεηαη κε θαλνληθφ δηαθφπηε πνπ ηνπνζεηείηαη πξηλ απ’ απηφλ.  
Ο πδξνκεηξεηήο ηνπνζεηείηαη ζην πξν ηνπ αθηλήηνπ πεδνδξφκην εθφζνλ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν αγσγφο ηνπ 
δηθηχνπ δηαλνκήο.  
ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηνπνζεηείηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν απφ φπνπ δηέξρεηαη 
αγσγφο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.  
Ζ ζχλδεζε ηνπ πδξνκεηξεηή κε ηελ εζσηεξηθή πδξεπηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξνιήπηε γίλεηαη κε ζσιήλα ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
Ο ζσιήλαο ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πδξνιήπηε κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο.  
Πξηλ ηε ζχλδεζε ηεο παξνρήο απφ ηελ ππεξεζία ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πδξνιήπηε βαιβίδα 
αληεπηζηξνθήο θαη γεληθφο δηαθφπηεο.      
Σε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πδξνκεηξεηψλ αλαιακβάλεη ν Γήκνο απαγνξεπνκέλεο θάζε επέκβαζεο 
ηξίηνπ κε πνηλή δηαθνπήο ηεο χδξεπζεο. 
Ζ δηαθχιαμε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ πδξνκεηξεηή είλαη ππνρξέσζε ηνπ πδξνιήπηε.  
Ο πδξνιήπηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ην θξεάηην ηνπ θαζαξφ γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε θαηακέηξεζε 
ησλ ελδείμεσλ ηνπ πδξνκεηξεηή, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηξεηο (3) θνξέο ην ρξφλν κεηά ην ηέινο ησλ κελψλ 
Γεθεκβξίνπ, Απξηιίνπ θαη Απγνχζηνπ.  
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ρξέσζε λεξνχ ζα γίλεηαη βάζεη ηεθκαξηψλ ελδείμεσλ θαη ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη ζηελ 
απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ ρξεψλνληαο ην αλάινγν ηέινο ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αθηλήησλ πξέπεη λα ζπληεξνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή θαη 
ηνπο ρξήζηεο απηψλ θαη νη πηζαλέο δηαξξνέο πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο 
πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ εμαηηίαο παξάιεηςεο ζπληήξεζεο ή θαζπζηέξεζεο επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πξνθαιείηαη άζθνπε θαηαλάισζε λεξνχ, δεκηέο ή νριήζεηο ζε ηξίηνπο, ν Γήκνο έρεη ην 
δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ παξνρή λεξνχ ή θαη λα αθαηξέζεη ηνλ πδξνκεηξεηή ηνπ αθηλήηνπ. 
Ζ δαπάλε κεηαθνξάο (κεηαηφπηζε, αλχςσζε ή θαηαβίβαζε) παξνρήο πινπνηείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 
ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη βαξαίλεη ηνλ ίδην. πγθεθξηκέλα θαηφπηλ αίηεζεο, δηελεξγείηαη απηνςία απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία, ε νπνία θαηαξράο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην αίηεκα. Δθφζνλ ην αίηεκα εγθξηζεί, 
ελεκεξψλεηαη ν αηηψλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο ηεο παξνρήο. Όηαλ πξνεμνθιεζεί ε δαπάλε, 
ηφηε πινπνηείηαη ε κεηαθνξά. Ο αηηψλ έρεη δηθαίσκα λα αθπξψζεη ην αξρηθφ ηνπ αίηεκα, πξν ηεο 
πξνεμφθιεζεο ηεο δαπάλεο κεηαθνξάο. Ζ κεηαθνξά ηεο παξνρήο ζα θαηαζθεπάδεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην 
Γήκν θαη ζα ρξεψλεηαη ζε βάξνο ηνπ αηηνχληα, κε ηελ επηβνιή αληίζηνηρνπ ηέινπο πνπ θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Κάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε ρξεψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ. 
Σα έμνδα απνθαηάζηαζεο δεκίαο δηθηχνπ χδξεπζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 
 
Άπθπο 6° 

ε πεξίπησζε φπνπ ην αθίλεην βξίζθεηαη ζε δξφκν πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν δηαλνκήο ηνπ Γήκνπ, ε παξνρή 
γίλεηαη κε ζσιήλα απφ ην ζεκείν πνπ ππάξρεη αγσγφο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο κέρξη ην αθίλεην κε δαπάλε ηνπ 
πδξνιήπηε θαη θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ Γήκνπ. Σν βάζνο ηνπ ζσιήλα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 30 
εθαηνζηψλ.  
Ο πδξνκεηξεηήο ζα ηνπνζεηεζεί ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ζσιήλα κε ηνλ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 
χδξεπζεο. 
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα πδξνιεςίαο αλ αγλνεζνχλ νη νδεγίεο θαη νη ππνδείμεηο ηνπ. 



Ο Γήκνο δε θέξεη θακηά επζχλε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ παξαπάλσ ζσιήλα παξνρήο ή θαη νινζρεξνχο 
θαηαζηξνθήο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Έρεη δε ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ κέρξη ηε 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηεο θαηαζηξνθήο ρσξίο θακηά απνιχησο ππνρξέσζε πξνο απνδεκίσζε. 
Οη απαηηνχκελεο γη’ απηφ δαπάλεο ζα βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ πδξνιήπηε.  
 
Άπθπο 7

ο
 

 Ζ παξνρή λεξνχ ζα γίλεηαη απφ ην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ αηηνχληα ζεκείν ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο.  
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνδείμεη άιιν ζεκείν, αλ ην πην πάλσ πιεζηέζηεξν ζεκείν είλαη ζρεηηθά 
θνξησκέλν. 
Σα έμνδα ηεο παξνρήο απφ ην δίθηπν δηαλνκήο κέρξη ην αθίλεην βαξχλνπλ ηνλ πδξνιήπηε. 
Ζ ζχλδεζε ηεο παξνρήο γίλεηαη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σερληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
Διιάδνο θαη ηελ νδεγία 75/33/ΔΟΚ (Φ.Δ.Κ. 284/Α/30-9-1981) ή ηελ λεφηεξε 2011/17/ΔΔ (Φ.Δ.Κ. 2661/Β/10-
12-2015) ηεο Δ.Δ., φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο.  
Οη πδξνκεηξεηέο θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο 75/33/ΔΟΚ 
(Φ.Δ.Κ. 284/Α/30-9-1981) ή ησλ λεφηεξσλ 2004/22/ΔΚ (Φ.Δ.Κ. 521/Β/12-04-2007), 2009/137/ΔΚ (Φ.Δ.Κ. 
279/Β/17-03-2010), 2014/32/ΔΔ θαη 2015/13/ΔΔ (Φ.Δ.Κ. 1231/Β/27-04-2016) ηεο Δ.Δ. θαη ην πξφηππν ISO 
4064, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο.  
ε θάζε πεξίπησζε, νη ηνπνζεηνχκελνη πδξνκεηξεηέο, θέξνπλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο κεδεληθή έλδεημε. 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα παξνρήο ζα είλαη ¾ ηεο ίληζαο ή 20 ρηιηνζηψλ (Φ20) θαη ζπλδέεηαη µε 
πδξνκεηξεηέο αληίζηνηρεο δηακέηξνπ. Αχμεζε ηεο δηακέηξνπ πάλσ απφ ¾ ηεο ίληζαο γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ 
αίηεζε ηνπ πδξνιήπηε αλαθεξνκέλσλ ζε απηή ησλ ιφγσλ ηεο απαηηνχκελεο αχμεζεο (γηα επαγγεικαηηθή 
ρξήζε ή άιιε δηθαηνινγεκέλε αηηία) θαη είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνλ Γήκν.  
Έγθξηζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα παξνρήο ή ηεο δηακέηξνπ ηνπ 
πδξνκεηξεηή, γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ γλσκάηεπζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  
 
Άπθπο 8

ο
  

ε θαλέλαλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ παξέρεηαη χδξεπζε ρσξίο πδξνκεηξεηή.  
Γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηακεξίζκαηα θαη θαηαζηήκαηα κέζα ζην ίδην αθίλεην ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά 
αλάινγνο αξηζκφο πδξνκεηξεηψλ ζπλ έλαο πνπ κπνξεί λα έρεη θνηλφρξεζηε ρξήζε.  
Γελ ηνπνζεηνχληαη θνηλφρξεζηεο παξνρέο ζε αθίλεηα φπνπ ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλνη πδξνκεηξεηέο κε 
αλεμφθιεηεο νθεηιέο λεξνχ κέρξη απηέο λα εμνθιεζνχλ ή ξπζκηζηνχλ. 
Γηα αλέγεξζε λέαο νηθνδνκήο, ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ αλέγεξζε θηίζκαηνο, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νθείιεη λα δεηήζεη λέα παξνρή λεξνχ. 
ε πεξίπησζε αλέγεξζεο αλεμάξηεηνπ δηακεξίζκαηνο κέζα ζην ίδην αθίλεην θαηά φξνθν ή θαηά επέθηαζε, ν 
ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ λα δεηήζεη απφ ηνλ Γήκν λέα παξνρή λεξνχ γηα ην θαηαζθεπαδφκελν δηακέξηζκα απφ ηελ νπνία ζα 
θαηαλαιψλεηαη ην απαηηνχκελν γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο λεξφ. Ζ παξνρή απηή ζα αλήθεη ζην ελ ιφγσ 
δηακέξηζκα.  
 
Άπθπο 9

ο
  

Ζ ξνή ηνπ λεξνχ είλαη ζπλερήο.  
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 ΑΣΜ ζηε ζέζε ηνπ 
πδξνκεηξεηή. Ζ πίεζε ζην ίδην ζεκείν δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ηηο 10 ΑΣΜ.  
ε πεξηπηψζεηο βιάβεο ή επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ είλαη δπλαηφλ ζπκπσκαηηθά θαη γηα 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα πξνθιεζεί αχμεζε ή πηψζε ηεο πίεζεο εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξίσλ ή 
θαη δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.  
Ο Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ ζε κεραλήκαηα ή άιιεο 
εγθαηαζηάζεηο απφ ην γεγνλφο απηφ, νχηε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο.  
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο πδξνδφηεζεο, ή πδξνδφηεζεο ζηαζεξήο πίεζεο, ή πίεζεο 
κεγαιχηεξεο ηεο ειάρηζηεο, πξέπεη ν πδξεπφκελνο λα εμαζθαιίδεη απηή, κε απνζήθεπζε λεξνχ ζε δεμακελή 
ηνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηερληθά ηξφπν (π.ρ. κεησηήξεο πίεζεο, θ.ιπ.).   
Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο κεγάισλ ζηηγκηαίσλ θαηαλαιψζεσλ (γηα 
πεξηνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα) κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν.  
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν πδξνιήπηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε επηπιένλ πνζφηεηα λεξνχ, 
κέζσ δεμακελήο ηνπ.  
 
Άπθπο 10

ο
  

Ζ παξνρή ηνπ λεξνχ είλαη απνιχησο πξναηξεηηθή γηα ηνλ Γήκν.  
Ο Γήκνο κε απφθαζε ηνπ, κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή εάλ απηφ επηβάιιεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
ζπληειείηαη επηβιαβήο γηα ηε δεκφζηα πγεία πδξνιεςία, ππάξρεη ειάηησζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ, εθηειείηαη 
επηζθεπή δεμακελψλ, φινπ ή κέξνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ θάζε κνξθήο εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο, 
πξαγκαηνπνηείηαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ζε βιάβε ησλ 
άιισλ πδξνιεπηψλ θαη ζε ινηπέο παξεκθεξείο πεξηπηψζεηο.  
Γηα θάζε δηαθνπή γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ή άιινπο ζρεηηθνχο, ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζε θακία 
απνδεκίσζε έζησ θαη αλ ν πδξνιήπηεο ππέζηε απφ ηε δηαθνπή νπνηαδήπνηε δεκηά. 
ηηο πεξηπηψζεηο πξνγξακκαηηζκέλσλ απνθαηαζηάζεσλ βιαβψλ θαζψο θαη επέθηαζεο δηθηχνπ ν Γήκνο 
ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνπο πδξνιήπηεο κε αλαξηήζεηο αλαθνηλψζεσλ ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηνπ 



Γήκνπ (π.ρ. ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ζηχινη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, θ.ιπ.), ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, ζε 
δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο, θ.ιπ. εάλ ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο. 
 
Άπθπο 11

ο
  

Ζ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ είλαη απεξηφξηζηε.  
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηψζεη απηή φηαλ ην επηβάιινπλ ζνβαξνί ιφγνη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ππνρξενχκελνο λα εηδνπνηήζεη ηνπο πδξνιήπηεο κε αλαξηήζεηο αλαθνηλψζεσλ ζε 
πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ζηχινη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, θ.ιπ.), ζηνλ 
ηνπηθφ ηχπν, ζε δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο, θ.ιπ. 
 
Άπθπο 12

ο
  

Ζ εθηφο ζρεδίνπ πφιεο παξνρή λεξνχ θαζψο θαη ε παξνρή επί αδφκεησλ, αθαιχπησλ νηθνπέδσλ εληφο 
ζρεδίνπ πφιεο απαγνξεχεηαη πξνο δηαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο πδξνδφηεζεο.  
Οηθίεο θαη θαηαζηήκαηα εθηφο ζρεδίνπ, δχλαληαη λα πδξνδνηεζνχλ κφλν εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε 
νξηζηηθή ππαγσγή απηψλ, ζηηο ξπζκίζεηο ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ θαη πξνζθνκηζζνχλ θαη νη αληίζηνηρνη 
ηίηινη ηδηνθηεζίαο. 
Γχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πδξνδφηεζε αθηλήηνπ εθηφο ζρεδίνπ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εθηηκσκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ λα θάλεη ηελ παξνρή απηή. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πδξνδφηεζε αθηλήηνπ δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ 
αηηνχληνο ζε ηπρφλ δηεθδηθήζεηο ζην αθίλεην νχηε λνκηκνπνηεί απζαίξεηεο θαηαζθεπέο.  
Μπνξεί λα ρνξεγεζεί παξνρή λεξνχ εληφο ζρεδίνπ ζε αδφκεηα, αθάιππηα νηθφπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα άζθεζε επαγγέικαηνο ή επηρείξεζεο (εθζεζηαθφο ρψξνο, µάληξα πιηθψλ νηθνδνκψλ, θ.ιπ.). ηελ 
πεξίπησζε απηή ε παξνρή λεξνχ είλαη πξναηξεηηθή γηα ην Γήκν, ζα ρνξεγείηαη πξνζσξηλά, γηα φζν ρξφλν 
δηαξθεί ε επαγγεικαηηθή κίζζσζε ή δξαζηεξηφηεηα, ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νηθνπέδνπ, µε θαηαβνιή απφ 
απηφλ ηνπ ηέινπο δηθαηψκαηνο χδξεπζεο θαη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο εγγχεζε πνπ θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ εγγχεζε ζα επηζηξέθεηαη άηνθα, κε ηε ιήμε ηεο επαγγεικαηηθήο 
κίζζσζεο ή δξαζηεξηφηεηαο θαη εθφζνλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νη πάζεο θχζεσο νθεηιέο. 
 
Άπθπο 13

ο
  

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο θάζε πδξνιεςίαο είλαη απεξηφξηζηε.  
Ο Γήκνο φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο δηαθνπήο ηεο, εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη γη’ απηφ, 
βεβαηνχκελνη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εθηφο απφ ηα πεξηγξαθφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
 
Άπθπο 14

ο
  

Απαγνξεχεηαη ξεηά: 
1. Κάζε επέκβαζε ηξίηνπ επί ησλ θξεαηίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ, θ.ιπ., θαη ζε θάζε έξγν 

χδξεπζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.  
2. Ζ ρσξίο άδεηα ηνπ Γήκνπ παξνρή ζε ηξίηνπο.  
3. Ζ απφ ηνπο θξνπλνχο ησλ Γεκφζησλ θηηξίσλ, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ππξνζβεζηηθήο παξνρήο θ.ιπ. θάζε άιιε ρξήζε πιελ ησλ αλαγθψλ πνπ εμππεξεηνχλ. 
4. Ζ επέκβαζε ζηνλ πδξνκεηξεηή (π.ρ. αληίζηξνθε ηνπνζέηεζε απηνχ, παξέκβαζε ζην κεραληζκφ 

κέηξεζεο θ.ιπ). 
5. Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ηξνπνπνηεί ηελ πδξνιεςία απφ ηνλ αγσγφ κέρξη ηνλ πδξνκεηξεηή θαη 
6. Κάζε επέκβαζε ηδηψηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο κέρξη θαη ηνλ πδξνκεηξεηή. 

Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ 1 - 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο χδξεπζεο θαη επηβνιή 
πξνζηίκνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
Γηα ηελ επαλαθνξά ηεο αξκφδην είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
 
Άπθπο 15

ο
 

Διακοπή – Αθαίπεζη παποσών 

Ζ πδξνδφηεζε ελφο αθηλήηνπ δηαθφπηεηαη: 
1. Ύζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ.  

Ζ αίηεζε απφ ηνλ πδξνιήπηε δηαθνπήο ηεο πδξνιεςίαο ζπλεπάγεηαη πιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ηεο φπνηαο 
νθεηιήο λεξνχ, πιεξσκήο ηνπ αλάινγνπ ηέινπο δηαθνπήο θαηφπηλ αίηεζεο, ηελ απνζχλδεζε ηεο 
πδξεπηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ θαη γεληθά ηελ αθαίξεζε 
ηεο παξνρήο.  
Καηά ηελ αθαίξεζε απνκαθξχλεηαη ν πδξνκεηξεηήο θαη παξακέλεη φιε ε δηάηαμε ζηελ δηάζεζε ηνπ Γήκνπ, 
ν νπνίνο κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πδξνδνηήζεη άιινλ πειάηε ή γηα λα ηνπνζεηήζεη ζπζθεπέο 
ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ. 
Ζ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ πδξνιήπηε ηνπ αλάινγνπ ηέινπο 
επαλαζχλδεζεο θαηφπηλ αίηεζεο. 

2. Απφ ηελ Τπεξεζία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. 
3. ηηο πεξηπηψζεηο κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο λεξνχ. πγθεθξηκέλα κεηά απφ 

παξέιεπζε πξνζεζκηψλ εμφθιεζεο ηξηψλ (3) ινγαξηαζκψλ ή φηαλ ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο νθεηιήο 
ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1.000,00) επξψ, ε παξνρή δηαθφπηεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε θαη ν 
πδξνιήπηεο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε επαλαζχλδεζεο αθνχ εμνθιήζεη ή ξπζκίζεη ην ρξένο ηνπ απφ 



ηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη πξνθαηαβάιεη εθ’ άπαμ ην ηέινο επαλαζχλδεζεο πδξνκεηξεηή πνπ αθαηξέζεθε 
ιφγσ νθεηιψλ. 
Καηφπηλ ε επαλαζχλδεζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

Σα ηέιε δηαθνπήο θαη επαλαζχλδεζεο θαηφπηλ αίηεζεο, θαζψο θαη ην ηέινο επαλαζχλδεζεο πδξνκεηξεηή πνπ 
αθαηξέζεθε ιφγσ νθεηιψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
ηνλ θαηαλαισηή πνπ παξαβηάδεη θιεηζκέλε παξνρή, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη 
κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
Σν ίδην πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζ' εθείλνλ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ ιφγσ 
νθεηιψλ πδξνδνηείηαη απφ άιιν πδξνιήπηε, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηειεπηαίν, απφ ηνλ πδξνκεηξεηή ηνπ 
νπνίνπ έγηλε ε παξάλνκε πδξνδφηεζε.  
Ο Γήκνο κπνξεί, επίζεο λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ζηνλ ηειεπηαίν θαηαλαισηή. 
 
Άπθπο 16

ο
  

1. Λαθπαία ςδπολητία, κλοπή νεπού. 

Ζ ζχλδεζε παξνρήο, ζηελ νπνία δελ έρεη ηνπνζεηεζεί αθφκα πδξνκεηξεηήο ή απφ ηελ νπνία έρεη αθαηξεζεί 
απηφο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, κε ελσηηθφ ζσιήλα, είλαη απφδεημε θινπήο λεξνχ θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 372 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.  
Απφδεημε θινπήο λεξνχ απνηειεί επίζεο ε ζχλδεζε ππξνζβεζηηθήο παξνρήο ή ηνπ εζσηεξηθνχ 
ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ ηνπ αθηλήηνπ, κε ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο απηνχ, ε ρξήζε 
ππξνζβεζηηθήο παξνρήο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ πέξαλ απηνχ γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε, ε ιήςε κε 
θαηακεηξνχκελνπ λεξνχ απφ θξνπλνχο ππξφζβεζεο θαη απφ παξνρέο ή θξνπλνχο πνηίζκαηνο δεκνηηθψλ ή 
δεκνζίσλ ρψξσλ πξαζίλνπ.  
Απφδεημε θινπήο λεξνχ ζεσξείηαη θαη ε πξφθιεζε βιάβεο ζηνλ πδξνκεηξεηή απφ ηνλ πδξεπφκελν, ηέηνηαο 
πνπ λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ιήςε ελδείμεσλ.  
Γεληθά απφδεημε θινπήο λεξνχ απνηειεί θάζε επέκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξαβίαζεο ηεο 
ζθξαγίδαο ηνπ πδξνκεηξεηή ή ηεο ζθξαγίδαο ππξνζβεζηηθήο θσιηάο ηνπ εζσηεξηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ 
ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ιήςε κε ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ ή ζηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ απηνχ.  
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ακέζσο ηελ παξνρή χδξεπζεο, ρσξίο επζχλε 
γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθχςεη απφ ηε δηαθνπή απηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιαζξαίνπ πδξνιήπηε θαη λα 
επηβάιεη πξφζηηκν ην νπνίν ηζνχηαη κε ην νθηαπιάζην ηεο ηεθκαξηήο ιαζξαίαο θαηαλάισζεο ή ζε 
πεξηπηψζεηο αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ, κε πνζφηεηα λεξνχ ίζε πξνο ην 100% ηνπ φγθνπ ηεο νηθνδνκήο. 

2. Παπάνομη σοπήγηζη νεπού. 

Απαγνξεχεηαη ζηνπο πδξεπφκελνπο ε δσξεάλ ή ε επί πιεξσκή ρνξήγεζε λεξνχ ζε ηξίηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ πδξνδφηεζή, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο επζχλε γηα 
νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί απφ ηε δηαθνπή απηή, ζηνλ πδξεπφκελν ή ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα επηβάιεη 
πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Λοιπέρ απαγοπεύζειρ 

Απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. Ο παξαβάηεο δηψθεηαη θαηά ην άξζξν 
458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Αλ πξνθιεζεί βιάβε απφ ηελ επέκβαζε απηή, ν δξάζηεο δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 381 θαη 382 (παξάγξαθνη 1 θαη 2) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
 
Άπθπο 17

ο
  

Σν ηέινο γηα ην δηθαίσκα χδξεπζεο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Αλ ν αηηψλ έρεη πξνθαηαβάιεη ηε δαπάλε δηθαηψκαηνο χδξεπζεο θαη δεηήζεη ηε καηαίσζε ηνπ έξγνπ 
ζχλδεζεο, έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ηνπ επηζηξαθεί φιν ην πνζφ ησλ ηειψλ ζχλδεζεο κφλν εθφζνλ δελ 
έρνπλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεο παξνρήο χδξεπζεο. 
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη φηαλ ε καηαίσζε ηνπ έξγνπ ζχλδεζεο νθείιεηαη ζε απξφβιεπηα εκπφδηα. 
 
Άπθπο 18

ο
  

Ζ ηηκή ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ κπνξεί 
λα ηελ απμνκεηψλεη αλάινγα κε ηηο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο. 
Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε γηα επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο, θηιαλζξσπηθά 
ηδξχκαηα, δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θιηληθέο θαζψο θαη γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ φπσο νηθνλνκηθά 
αδχλαηεο θαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη,  Α.Μ.Δ.Α., άηνκα πνπ θαηαλαιψλνπλ 
εκεξεζίσο κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηαηξηθνχο – ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο,  θ.ιπ.).  
Σν εθάζηνηε θφζηνο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα ην Γήκν ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο αλά θπβηθφ (m

3
)
 
απφ 

ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π., ην θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε δαπάλε ζπληήξεζεο δηθηχνπ θαη αληιηνζηαζίσλ θαη κπνξεί 
λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ πνπ ην 
θαζνξίδνπλ. 
 
Άπθπο 19

ο
  

Γηα ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηειψλ ζα εθαξκφδνληαη 
ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππ’ αξηζ. 24-9/20-10-1958 Β.Γ/ηνο «πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ», ηνπ ΑΝ 344/1968 «πεξί δηαηάμεσλ ηηλψλ αθνξνπζψλ εηο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», 
ηνπ ππ’ αξηζ. 318/1969 Ν.Γ/ηνο «πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» θαζψο θαη νη ηπρφλ άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα  ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ην ζέκα απηφ. 
 



Άπθπο 20
ο
  

Ζ θαηακέηξεζε ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ γίλεηαη θάζε ηεηξάκελν γηα θάζε πδξνιήπηε. 
ε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πδξεπφκελνη ην επηζπκνχλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε 
ην Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηξεηο (3) θνξέο αλά 
έηνο, ζε ηαθηέο εκεξνκελίεο (εληφο ηνπ 1

νπ 
δεθαπελζήκεξνπ κελψλ Ηαλνπαξίνπ, Μαΐνπ θαη επηεκβξίνπ), 

απηφβνπιεο ελεκέξσζεο γηα ηελ έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπο θαηφπηλ θαηακέηξεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 
νη ίδηνη.  
ηελ πεξίπησζε απηή εθηφο ηεο έλδεημεο δειψλνληαη επίζεο α) ην φλνκα ηνπ νθεηιέηε χδξεπζεο θαη  β) ν 
αξηζκφο πδξνκεηξεηή.  
Ζ ζπγθεθξηκέλε έλδεημε ηειεί ζε θάζε πεξίπησζε ππφ ηελ αίξεζε ηεο θαηακέηξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 
αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
Μεηά ηελ θαηακέηξεζε, εθδίδεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε (ινγαξηαζκφο) ε νπνία αλαθέξεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 
λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε θαη ην αληίζηνηρν πνζφ. 
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ινγαξηαζκνχο επί απνδείμεη, αιιά κε απιή ηαρπδξνκηθή απνζηνιή 
ή νπνηνδήπνηε άιιν κέζν θαζνξηδφκελν απ’ απηφλ. 
ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν θαηαλαισηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απεπζχλεηαη ζην Σκήκα 
Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί 
αληίγξαθν θαξηέιαο νθεηιέηε ζηελ νπνία θαη αλαθέξεηαη ε νθεηιή. 
ε θάζε πεξίπησζε ε κε παξαιαβή ηνπ ινγαξηαζκνχ, δελ απαιιάζζεη ηνλ πδξεπφκελν απφ ηηο λφκηκεο 
ζπλέπεηεο ηεο κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζήο ηνπ.  
Ζ εμφθιεζε πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε (ινγαξηαζκφο) ζην ηακείν 
ηνπ Γήκνπ ή ζηα Σακεία ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε απηφλ, θνξέσλ. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ θαηακέηξεζε αδπλακία θαηαγξαθήο ηεο έλδεημεο ηνπ 
πδξνκεηξεηή γηα ηελ εμαγσγή ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ ηερληθψλ, θπζηθψλ, ή άιισλ εκπνδίσλ, απφ ηελ νπνία 
θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε ιήςε αθξηβνχο έλδεημεο, ζα ππνινγίδεηαη σο θαηαλαισζείζα πνζφηεηα λεξνχ 
(ηεθκαξηή θαηαλάισζε) ε ίδηα ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, εθηφο αλ 
δηαπηζησζεί φηη θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν δελ πθίζηαηαη αλάινγε ή θακία θαηαλάισζε λεξνχ, νπφηε 
ζα ππνινγίδεηαη σο θαηαλαισζείζα πνζφηεηα λεξνχ ε ίδηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεηξακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 
ρξφλνπ. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη, κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ πδξνκεηξεηή, φηη ε θαηαγεγξακκέλε 
θαηαλαισζείζα πνζφηεηα λεξνχ ππεξβαίλεη απηή πνπ είρε ππνινγηζζεί σο ηεθκαξηή θαηαλάισζε, ηφηε ζε 
φζνπο ινγαξηαζκνχο έρνπλ εθδνζεί κε ηεθκαξηή έλδεημε, επηκεξίδεηαη θαη’ αλαινγία ε ππεξβάιινπζα 
πνζφηεηα θπβηθψλ πνπ δηαπηζηψζεθε κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ κεηξεηή θαη επαλαυπνινγίδεηαη ε ρξέσζε 
ζχκθσλα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ θαη ην ππεξβάιινλ πνζφ πνπ πξνθχπηεη, 
ρξεψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία πξνβαίλεη ζε 
επαλππνινγηζκφ ηεο νθεηιήο κε επζχλε ηεο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη, κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ πδξνκεηξεηή, φηη ε θαηαγεγξακκέλε 
θαηαλαισζείζα πνζφηεηα λεξνχ ππνιείπεηαη απηήο πνπ είρε ππνινγηζζεί σο ηεθκαξηή θαηαλάισζε ηφηε, απφ 
φζνπο ινγαξηαζκνχο έρνπλ εθδνζεί κε ηεθκαξηή έλδεημε αθαηξείηαη θαη’ αλαινγία ε ππνιεηπφκελε πνζφηεηα 
θπβηθψλ θαη επαλαυπνινγίδεηαη ε ρξέσζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 
ηηκνινγίνπ. Δπαλππνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο ππνβάιεη αίηεζε επαλππνινγηζκνχ ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Καηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 
αθνινπζεί ιήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνχ θαη ε δηαθνξά επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή χζηεξα απφ 
λεφηεξε αίηεζε ηνπ γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη ηζηνξηθφ θαηακέηξεζεο, εθδίδεηαη επφκελνο ή επφκελνη 
ινγαξηαζκνί κεδεληθήο θαηαλάισζεο. Μεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ κεηξεηή, ε θαηαγεγξακκέλε θαηαλαισζείζα 
πνζφηεηα λεξνχ επηκεξίδεηαη θαη’ αλαινγία ζε φζνπο ινγαξηαζκνχο έρνπλ εθδνζεί κε κεδεληθή έλδεημε 
θαηαλάισζεο. Αθνινπζεί επαλππνινγηζκφο ηεο ρξέσζεο ζχκθσλα κε ηελ θιηκάθσζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 
ηηκνινγίνπ θαη ην ππεξβάιινλ πνζφ ρξεψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ επφκελνπ ινγαξηαζκνχ 
χδξεπζεο. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία πξνβαίλεη ζε επαλππνινγηζκφ ηεο νθεηιήο κε επζχλε ηεο θαη θαη’ εθαξκνγή 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
Αλ δηαπηζησζεί θαηφπηλ ηερληθνχ ειέγρνπ (νγθνκέηξεζε) φηη ν πδξνκεηξεηήο έπαςε λα ιεηηνπξγεί (ζηάζηκνο 
πδξνκεηξεηήο) ή ιεηηνπξγεί ειαηησκαηηθά, ζα ππνινγίδεηαη, κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ, σο θαηαλαισζείζα 
πνζφηεηα λεξνχ (ηεθκαξηή θαηαλάισζε) ε ίδηα ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 
ρξφλνπ, εθηφο αλ δηαπηζησζεί φηη θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε απηή πεξίνδν δελ πθίζηαηαη αλάινγε ή θακία 
θαηαλάισζε λεξνχ, νπφηε ζα ππνινγίδεηαη σο θαηαλαισζείζα πνζφηεηα λεξνχ ε ίδηα ηεο ακέζσο 
πξνεγνχκελεο ηεο βιάβεο πεξηφδνπ. 
 
Άπθπο 21

ο
  

Ο θαηαλαισηήο γηα θάζε ακθηζβήηεζε ηεο ρξέσζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε αίηεζή ηνπ, εληφο δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη κέρξη δέθα (10) εκέξεο 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο.  
Σν Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαηφπηλ δηελέξγεηαο απηνςίαο 
απφ ην Σκήκα πλεξγείσλ πληήξεζεο Τπνδνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηνο, Πεξηβάιινληνο θαη 



Πνηφηεηνο Εσήο, αλ απαηηείηαη θαη εάλ δηαπηζηψζεη φηη πξάγκαηη ππάξρεη πξνθαλήο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί 
κείσζε ηεο ρξέσζεο, εηζεγείηαη ηε δηαγξαθή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο.  
Ωο πξνθαλείο ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ κεηψζεηο ζεσξνχληαη θπξίσο πεξηπηψζεηο:  

α)   αθαλνχο δηαξξνήο,  
β)  ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο πδξνκεηξεηή δηαπηζησκέλεο θαηφπηλ ηερληθνχ ειέγρνπ (νγθνκέηξεζε),  

    γ)   ιαλζαζκέλεο ιήςεο έλδεημεο κεηξεηή χδξεπζεο  
    δ)   ιαλζαζκέλεο θαηαρψξηζεο θαηά ηε ρξέσζε ησλ ηειψλ θαη  
    ε)   νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο (π.ρ. κεραλνγξαθηθφ ζθάικα). 
ηηο πεξηπηψζεηο γ), δ) θαη ε) θαη κεηά ηε δηφξζσζε ηεο έλδεημεο θαηακέηξεζεο χδξεπζεο, αθνινπζεί 
επαλππνινγηζκφο ηεο ρξέσζεο ηεο θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο λεξνχ βάζεη ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ 
χδξεπζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ 
ηειψλ χδξεπζεο.  
ηελ πεξίπησζε β) θαη βάζεη ηνπ πνζνζηνχ απφθιηζεο απφ ηελ νξζή ιεηηνπξγία φπσο απηφ δηαπηζηψζεθε 
θαηφπηλ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ζην κεηξεηή χδξεπζεο, αθνινπζεί επαλππνινγηζκφο ηεο ρξέσζεο ηεο 
θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο λεξνχ ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηηκνιφγην χδξεπζεο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε 
ηελ αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ χδξεπζεο. 
Σν πιήζνο ησλ θπβηθψλ γηα ην λέν ππνινγηζκφ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:  
 

καταγεγραμμένη ποσότητα κσβικών – (καταγεγραμμένη ποσότητα κσβικών x ποσοστό απόκλισης) 

 
εκεηψλεηαη φηη κείσζε ινγαξηαζκψλ ιφγσ ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κεηξεηή χδξεπζεο ζα γίλεηαη γηα ην 
πξνεγνχκελν ηεηξάκελν απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο θαη έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν ηερληθφο έιεγρνο. 
Ζ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πεξί 
επαλππνινγηζκνχ ηεο ρξέσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο β), γ), δ) θαη ε) ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ βεβαίσζε ηνπ 
αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ πνπ δηαπίζησζε ην ιφγν πνπ δηθαηνινγεί ηε κείσζε.  
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πδξνιήπηε, βξεζεί φηη ν 
πδξνκεηξεηήο ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ πδξνιήπηε απνδεηρζνχλ απφ ηνλ ιφγν απηφ 
αλαθξηβείο, απηφο ππνρξεψλεηαη λα πιεξψζεη έμνδα ειέγρνπ ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Κπιηήπια μείυζηρ λογαπιαζμού ύδπεςζηρ λόγυ ςπεπβολικήρ καηανάλυζηρ εξαιηίαρ αθανούρ 
διαπποήρ: 

 
Σν Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα πξνβαίλεη ζε εηζήγεζε γηα 
κείσζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο κφλν ζε πεξίπησζε αθαλνχο δηαξξνήο πνπ δηαπηζηψζεθε ζην εζσηεξηθφ 
πδξαπιηθφ δίθηπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαηαλαισηή. 
Ο θαηαλαισηήο ν νπνίνο έρεη ππνζηεί ηε δηαξξνή, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα έιεγρν θαη απηνςία απφ 
ην Γήκν, κε ζπλεκκέλε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεη ην ζεκείν ηεο αθαλνχο 
δηαξξνήο, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, εληφο δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη φρη πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ αληηζηνίρνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο.  
ηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ πδξνκεηξεηή, θαζψο επίζεο ην ηεηξάκελν ζην νπνίν 
εκθαλίζηεθε ε δηαξξνή.  
Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πιεξσκήο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο θακηά άιιε δηαδηθαζία. 
Αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ επαλππνινγηζκφ ρξέσζεο ιφγσ αθαλνχο δηαξξνήο νη νπνίεο ππνβάιινληαη απφ 
ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ έρνπλ θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο χδξεπζεο, ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο θακηά άιιε 
δηαδηθαζία.  
Μείσζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ αθαλνχο δηαξξνήο ζα γίλεηαη μόνο γηα ην ηεηξάκελν αλαθνξάο θαη ην 
επφκελν απηνχ, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ απνθαηαζηάζεθε ε βιάβε, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε έθδνζεο επφκελνπ ινγαξηαζκνχ.  
Αίηεζε κείσζεο γηα ηα ππφινηπα ηεηξάκελα δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 
Δθ λένπ αίηεκα γηα κείσζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ αθαλνχο δηαξξνήο, πνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην αθίλεην 
δελ ηθαλνπνηείηαη πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ πξνεγνχκελε κείσζε. Δμαηξνχληαη εθείλεο νη 
πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο ζπλεξγείσλ δηαθφξσλ εξγνιαβηψλ θνηλήο σθέιεηαο ή 
θαη ζπλεξγείσλ ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ θαηάζεζεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζπλνδεπνκέλεο απφ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ 
Σκήκαηνο πλεξγείσλ πληήξεζεο Τπνδνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο 
Εσήο ή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
Σν Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα πξνβαίλεη ζε εηζήγεζε γηα 
κείσζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο κφλν ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αθαλνχο, κε νξαηήο δηαξξνήο θαη κφλν 
εθφζνλ απηή έρεη εκθαλψο επεξεάζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηεηξακήλνπ. 
Ο Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη θακηά νξαηή δηαξξνή επί ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ 
θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε δηαξξνή επί αξδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  
Ζ δηαξξνή απνδεηθλχεηαη κε απηνςία πνπ πξαγκαηνπνηεί ηξηκειήο (3) επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκάξρνπ. 
Δάλ απφ ηελ απηνςία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηηξνπή πξνθχπηεη φηη ππάξρεη αθαλήο, κε νξαηή δηαξξνή, ηφηε 
ν θαηαλαισηήο θαιείηαη θαη ππνβάιεη αίηεζε επαλππνινγηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ζην Σκήκα 
Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 



Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο δεκηνπξγείηαη θάθεινο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα δηελέξγεηα απηνςίαο χπαξμεο αθαλνχο δηαξξνήο.  
2. Τπεχζπλε  Γήισζε  ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ην ζεκείν πνπ εθδειψζεθε ε δηαξξνή. 
3. Έθζεζε απηνςίαο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο. 
4. Αίηεζε επαλππνινγηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ αθαλνχο δηαξξνήο. 
5. Νφκηκε απφδεημε ή ηηκνιφγην πηζηνπνηεκέλνπ πδξαπιηθνχ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε δηαξξνή 

επηζθεπάζηεθε.  
6. Οπνηαδήπνηε άιιε απφδεημε ή αηηηνιφγεζε. 

Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαξξνή έρεη εκθαλψο επεξεάζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηεηξάκελνπ ζα πξέπεη λα 
ηζρχνπλ ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα: 

1. Ζ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ λα ππεξβαίλεη ηα 90 m
3
 αλά ηεηξάκελν. 

2. Ζ θαηαλάισζε λεξνχ λα είλαη απμεκέλε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ηεο 
αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ ή ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ ηεηξάκελνπ 
ηνπ ηξέρνληνο ρξφλνπ ζε πεξίπησζε λένπ ηδηνθηήηε ή ελνίθνπ. 

Αλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ππεξθαηαλάισζε γίλεη απνδεθηή, ηφηε ην Σκήκα 
Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζα πξνβαίλεη ζε εηζήγεζε γηα 
κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο θαη ε δαπάλε ηεο θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο λεξνχ ζα ππνινγίδεηαη σο 
εμήο:  

 Γηαπίζησζε αθαλνχο δηαξξνήο απφ ηνλ πδξνκεηξεηή κέρξη ην θηίξην (κφλν επί ηνπ εζσηεξηθνχ 
δηθηχνπ πδξνιεςίαο): 

Πνζνζηφ έθπησζεο 40% επί ηεο βεβαησκέλεο νθεηιήο. 
Ειδικέρ πεπιπηώζειρ 

Ωο εηδηθέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ην πξναλαθεξφκελν θξηηήξην ηεο 
απνδεδεηγκέλεο αθαλνχο δηαξξνήο πνπ έρεη εκθαλψο επεξεάζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηεηξάκελνπ 
ζεσξνχληαη νη εμήο: 

 Ζ αθαλήο δηαξξνή νθείιεηαη ζε αζηνρία πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην Γήκν γηα ηελ 
πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ (φπσο π.ρ. δηαξξνή ιφγσ ειαηηψκαηνο ηνπ πδξνκέηξνπ ή ηνπ ζπλδεηηθνχ 
ξαθφξ).  

 Ζ αθαλήο δηαξξνή δελ νθείιεηαη ζε ηπραίν αίηην (φπσο π.ρ. αζηνρία πιηθνχ) αιιά ζε ελέξγεηεο ή 
άιιεο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο πνπ ππέζηε ηε δηαξξνή δελ έρεη θακία ζρέζε, φπσο γηα 
παξάδεηγκα δηαξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο ζπλεξγείσλ δηαθφξσλ εξγνιαβηψλ θνηλήο 
σθέιεηαο ή θαη ζπλεξγείσλ ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ.  
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ θαηαζέζεσο πιήξνπο αηηηνιφγεζεο θαη αμηφπηζησλ 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αηηνχληα, ην Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα πξνβαίλεη θαηφπηλ θαη έθζεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ή ηνπ Σκήκαηνο 
πλεξγείσλ πληήξεζεο Τπνδνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηνο, Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηνο 
Εσήο ζε εηζήγεζε, γηα κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο θαη ζα ππνινγίδεηαη σο θαηαλαισζείζα 
πνζφηεηα λεξνχ ε ίδηα ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ  ρξφλνπ (ηεθκαξηή 
δαπάλε), εθηφο εάλ δηαπηζησζεί φηη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν δελ πθίζηαηαη αλάινγε ε θακηά 
θαηαλάισζε λεξνχ, νπφηε ζα ππνινγίδεηαη σο θαηαλαισζείζα πνζφηεηα λεξνχ ε ίδηα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηεηξακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 
Άπθπο 22

ο
  

 

Τγειονομικόρ έλεγσορ ηος νεπού 

Ο Γήκνο θξνληίδεη ψζηε ην λεξφ πνπ παξέρεη ην Γεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο λα έρεη ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  
Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
λεξνχ. 
 
Άπθπο 23

ο
  

Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 
εθηφο απφ ηα επείγνληα δεηήκαηα γηα ηα νπνία απνθαζίδεη ν Γήκαξρνο ή ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, 
ππνβάιινληαο ηελ απφθαζε απηή γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή φζσλ 

νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο ηεο Δ.Τ.Γ.Α.Π. Α.Δ. (ΦΔΚ 552/Β/26-03-2009). 
 
Άπθπο 24

ο
  

Κάζε αηηνχκελνο παξνρή πδξνιεςίαο απφ ην Γήκν νθείιεη λα ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο 
θαλνληζκνχ θαη λα ηνπο απνδερζεί αλεπηθχιαθηα πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπ. 
 
Άπθπο 25

ο
    

Με ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαηαξγνχληαη νη αληίζηνηρνη Καλνληζκνί Ύδξεπζεο ησλ πξψελ 
Ο.Σ.Α. Αλζνχζαο, Γέξαθα, Παιιήλεο θαζψο θαη νη κε αξηζκνχο 034/2015 θαη 184/2015 πξνεγνχκελεο 
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλελσκέλνπ Γήκνπ Παιιήλεο. 
 

 
 



 
 
 

ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΔΘΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

 
Άπθπο 1

ο
 

Ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πνπ πξνβιέπνληαη 
ηφζν ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ζηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ 
Απνρέηεπζεο ηεο Δ.Τ.Γ.Α.Π. Α.Δ. (ΦΔΚ 846/Β/06-05-2009). 
 
Άπθπο 2

ο 

χκθσλα κε ην Ν.1068/80 θαη ην Π.Γ. 6/86 ηα έξγα απνρέηεπζεο είλαη αληαπνδνηηθά δειαδή ν σθεινχκελνο 
ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηέινο ζην θνξέα θαηαζθεπήο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηε δαπάλε πνπ 
πξνέθπςε γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. Σν Π.Γ. 6/86 θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο 
ππνινγηζκνχ θαη είζπξαμεο ησλ ηειψλ. 
Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ε ηηκή κνλάδνο ηφζν γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ φζν θαη γηα 
ηε δηαθιάδσζε ηεο ζχλδεζεο κε ηηο θαηνηθίεο θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη. 
 
Άπθπο 3

ο
 

ε θάζε νδφ πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί αγσγφο ηνπ νξηζηηθνχ δηθηχνπ αθαζάξησλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ 
παξφδησλ αθηλήησλ, ππνρξενχληαη βάζεη λφκνπ (παξ.1 ηνπ άξζ.2 ηνπ Π.Γ.6/1986, ΦΔΚ 3/Α/17-01-1986, 
παξ.1 ηνπ άξζ.6 ηεο Τ.Α. Γ16γ/010/178/Γ/2009, ΦΔΚ 846/Β/06-05-2009 θαζψο θαη αξζ. 3 ηεο Τ.Α. 
Γ16γ/381/5/44/Γ/2012, ΦΔΚ 286/Β/13-02-2012) λα κεξηκλνχλ κε αίηεζή ηνπο γηα ηε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ 
δηθηχσλ αθαζάξησλ ησλ αθηλήησλ ηνπο κε ηνλ αγσγφ απηφ.  
 
Άπθπο 4

ο 

Οη ηδηνθηήηεο ησλ παξφδησλ αθηλήησλ ησλ απνρεηεπφκελσλ πεξηνρψλ απεπζχλνληαη ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ 
Γήκνπ Παιιήλεο θαη θαηαζέηνπλ αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ:  

α) αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο ή αληίγξαθν θηεκαηνινγηθνχ θχιινπ θαη απφζπαζκα 
θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο,  

β) αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο ή απνδεηθηηθφ λνκηκνπνίεζεο ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ πνιενδνκία,  
γ) αληίγξαθν ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη ε πξφζνςε ηνπ αθηλήηνπ ζην δξφκν 

πνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε θαζψο θαη ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ,  
δ) αληίγξαθν δηαγξάκκαηνο θάιπςεο θαζψο θαη  
ε) αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο. 

Κακία αίηεζε ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν δελ ζα είλαη ηζρπξή ρσξίο ηελ επηζχλαςε επί ηνπ ζψκαηνο 
απηήο ησλ παξαπάλσ α), β), γ) θαη δ) αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, ηπρφλ δε γελφκελε ζχλδεζε θαηά παξάβαζε 
ησλ αλσηέξσ νξηδφκελσλ ζα δηαθφπηεηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 
Μεηά ηελ θαηάζεζε αίηεζεο ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν δηελεξγείηαη απηνςία απφ αξκφδην ππάιιειν 
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  
Σα παξαπάλσ α), β), γ) θαη δ) αλαθεξφκελα ζηνηρεία θαζψο θαη ε έθζεζε απηνςίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ θαηαζθεπήο δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη θαηαζθεπήο 
ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απηφ.  
 
Άπθπο 5

ο 

Οη ηδηνθηήηεο απνρεηεπφκελσλ αθηλήησλ θξνληίδνπλ ψζηε ην εζσηεξηθφ δίθηπν αθαζάξησλ ησλ αθηλήησλ ηνπο 
λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνρέηεπζε φκβξησλ πδάησλ. Γηα ηελ απνρέηεπζε απηψλ (φκβξησλ) νθείινπλ λα 
ζπκκνξθσζνχλ απφιπηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 6/86 (Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γηθηχσλ 
Τπνλφκσλ-Αθαζάξησλ θαη Βξφρηλσλ Νεξψλ). Ωο εθ ηνχηνπ είλαη απφιπηα ππεχζπλνη γηα θάζε δεκηά, πνπ ζα 
πξνθχςεη ζε εθείλνπο ή ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ εμ αηηίαο ηεο κε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ δηαρσξηζκνχ φκβξησλ 
πδάησλ. 
 
Άπθπο 6

ο  

ε εθείλνπο ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ νη νπνίνη δελ κεξίκλεζαλ γηα ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ ηνπο κε ην δίθηπν 
αθαζάξησλ εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ πνπ εμππεξεηεί ην 
αθίλεην ηνπο, ν Γήκνο Παιιήλεο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ρξέσζε θαηφπηλ απηνςίαο ηφζν ηεο 
αλαινγνχζαο δαπάλεο θαηαζθεπήο δηθηχνπ απνρέηεπζεο φζν θαη ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ζχλδεζεο κε ην 
δίθηπν απηφ. 
Ηδηνθηήηεο αδφκεησλ νηθνπέδσλ έκπξνζζελ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη αγσγφο αθαζάξησλ ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ 
ζηελ αλαινγνχζα δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 
1068/80 θαη ην ΠΓ 6/86. 
 
Άπθπο 7

ο
 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί παξάλνκε ζχλδεζε ζην δίθηπν, ν Γήκνο κπνξεί λα πξνβεί ζε απνζχλδεζε απφ ην 
απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη ην δίθηπν χδξεπζεο, εθείλσλ ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζε απηφ άλεπ αίηεζεο. 
ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 



Δπίζεο δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ θαη ην δίθηπν χδξεπζεο ησλ νπνίσλ νη 
ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ απνπιεξψζεη ή δηαθαλνλίζεη ην ππφινηπν ηεο αλαινγνχζαο νθεηιήο γηα ηε δαπάλε 
θαηαζθεπήο δηθηχνπ θαη ζχλδεζεο απνρέηεπζεο κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ. 
 
Άπθπο 8

ο
 

Μεηά ηε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ, ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα αρξεζηεχεη, κε θξνληίδα θαη 
δαπάλε ηνπ, θάζε παιηά εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ (βφζξνπο, παιηνχο ππνλφκνπο 
θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη λα απνρεηεχεηαη κέζσ ηεο θαηαζθεπαζζείζαο 
ζχλδεζεο (άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 6/86). 
Σν πεξηερφκελν ηνπ πθηζηάκελνπ βφζξνπ (απνξξνθεηηθφο, ζηεγαλφο θ.ιπ.) κεηά ηε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε 
ηνλ αγσγφ αθαζάξησλ απνκαθξχλεηαη θαη απηφο επηρσκαηψλεηαη κε θαζαξφ ρψκα ζχκθσλα κε ην 
πξναλαθεξζέλ άξζξν 8 θαη ην άξζξν 3 παξαγξ. 10 ηνπ Π.Γ. 6/86. 
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απφξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βφζξσλ ζε αγσγφ απνρέηεπζεο φκβξησλ. 
 
Άπθπο 9

ο
 

Μέζα απφ ηελ θαηαζθεπαζζείζα απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε δελ επηηξέπεηαη ε απνρέηεπζε άιινπ αθηλήηνπ 
πέξαλ απηνχ γηα ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί αίηεζε. 
 
Άπθπο 10

ο
  

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ν Γήκνο Παιιήλεο ή ε 
Δ.ΤΓ.Α.Π. θαηά πεξίπησζε, έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 
θαη ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 6/86. 
Παξαβίαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ επηζχξεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηε δηαθνπή πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ. 
 
Άπθπο 11

ο
  

Με ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηαξγείηαη ε κε αξηζκφ 269/2014 πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
 

   2. Γηαβηβάδεη ην ζέκα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο 
                       

Ζ απφθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκφ  062/2017. 
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