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     ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙ Α
     Ν ΟΜΟΣ  Α ΤΤΙ ΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ

                                    
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.25/10-11-2015 Πρακτικό   Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

                                                  Αριθμός Απόφασης 234/2015

                        Θέμα: «Τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού  Υπηρεσίας Ύδρευσης»   

Στο  Μαρκόπουλο  Ωρωπού  και  στο  Πνευματικό  Κέντρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Μαρκοπούλου  Ωρωπού, σήμερα στις δέκα (10) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού,  ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 30843/06-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον 
Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
  Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη 
απαρτία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αφού  επί  συνόλου  σαράντα  ενός  (41)  Δημοτικών 
Συμβούλων είναι παρόντες είκοσι έξι (26) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με 
την  υπ’ αριθμ. 866/14 Απόφαση   του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ήτοι:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Δέδες Κωνσταντίνος, 3-Δάβρης Γεώργιος,
4- Κιούσης Κωνσταντίνος,5- Θεοδώρου Ανδρέας,6-Τόλιας Μιχαήλ,7-Καυκόπουλος Σπυρίδων,
8- Βάθης Ιωάννης,9-Μαντάς Νικόλαος,10-Τζεβελέκος Νικόλαος,11- Πούλος  Γεώργιος,
12-Γκικάκης Στέργιος,13- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα, 14-Σιδέρης Γεώργιος,15- Πάντος
Γεώργιος,16- Παρδάλης Δημήτριος,17-Σιδέρης Χρήστος,18-Σταύρου Ιωάννης,19-Oικονομάκος
 Ιωάννης,20- Τσεκρεζής  Χρήστος,21- Πέππας Παναγιώτης,22- Αρμυριώτης Γεώργιος,23- Δέδες 
Πέτρος,24-Παπαγιάννης  Γεώργιος,25- Ράπτης Σπυρίδων,26-Χασιώτης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Τζεβελέκος Δημήτριος, 2- Γαζβινιάν Ανδρέας, 3- Δάβρης  Στέφανος,
4-Μαραβέλια –Σαρκίρη  Αναστασία,5- Μαντάς Γεώργιος,6- Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα,
7- Λιόντου Γιαννούλα,8-Σωτήρχος Δημήτριος,9- Λέκκας Ανδρέας,10- Πάντος Ευάγγελος,
11-Ανυφαντής Κωνσταντίνος,12- Γιασημάκης Γεώργιος,13- Χατζηιωάννου Άγγελος,
14-Δημητρίου Επαμεινώνδας (δικαιολογημένα απών)15- Χασιώτης Παναγιώτης, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι που αν και νόμιμα  κλήθηκαν δε  προσήλθαν.
 Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1- Φαφούτης Ιωάννης(Σκάλας Ωρωπού),
2-Λιθαδιώτης  Γεώργιος (Χαλκουτσίου),3- Γκουζούνης Ευάγγελος (Μαλακάσας) και 4-Ρόδης 
Λάμπρος(Ωρωπού) 
 Προσελεύσεις:  Κατά  την διαδικασία των ανακοινώσεων   προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος 
κ.  Λιόντου  Γιαννούλα  και  κατά  την  συζήτηση  του  1ου θέματος  της  ημερησίας  διάταξης 
προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαντάς Γεώργιος
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των 
πρακτικών. 

                 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  μετά την εκφώνηση του  1ου θέματος της
              ημερήσιας διάταξης που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού της υπηρεσίας ύδρευσης,  έδωσε 
              το λόγο στον Δήμαρχο κ. Θωμά Ρούσση  ο οποίος  έκανε την παρακάτω εισήγηση: 
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                  Μετά από ένα χρόνο στη διοίκηση του Δήμου , εισηγούμαστε στο Σώμα την τροποποίηση του
               κανονισμού  της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού. Ο παρών κανονισμός καθορίζει  τις 
                προϋποθέσεις  υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, τις σχέσεις 
                ύδρευσης του Δήμου με τους καταναλωτές, καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 
                σχέσεις αυτές.

          Το κριτήριο για τις τροποποιήσεις που προτείνονται σε αυτό τον  κανονισμό, είναι να γίνει 
κατανοητός και να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την Υπηρεσία Ύδρευσης, για τη Δημοτική 
Αρχή ,αλλά κυρίως για τους δημότες μας οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πως καθορίζονται  τα 
σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών και ότι το 

    πόσιμο  νερό  είναι  κοινωνικό  αγαθό  του  οποίου  η  χρήση  πρέπει  να  γίνεται  με  σύνεση  . 
Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι τροποποιήσεις που προτείνονται με τον παρόντα κανονισμό, 
σας παρουσιάζουμε πρώτα τα άρθρα που τροποποιούνται όπως αυτά ίσχυαν με την αριθμ. 6/2012 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

      Στο άρθρο 1 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5.
1.3.Το Νερό  προέρχεται από τα Δημοτικά Αντλιοστάσια από τις Δημοτικές  Γεωτρήσεις και από κάθε  
άλλη πηγή (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και συγκεντρώνεται στις Δημοτικές Δεξαμενές, διατίθεται στους κατοίκους  
του Δήμου μέσω του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και προορίζεται για οικιακή και επαγγελματική  
χρήση.  Η ευθύνη του Δήμου για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εξαντλείται στο σημείο που  
αρχίζουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις Ύδρευσης του υδρολήπτη
1.4. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις διατίθεται σε αστικά ή αγροτικά ακίνητα, μόνον εφ΄ όσον  
υπάρχει επάρκεια μετά από σύμφωνη Απόφαση του Δημάρχου. 
1.5. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με  
ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει  
με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος  δεν έχει καμία  
ευθύνη,  ούτε  υποχρέωση  αποζημίωσης  για  οποιαδήποτε  ζημιά  τυχόν  προκληθεί  από  την  
ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010,
και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
-Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
-Του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
-Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 "Περί προσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων"
-Του άρθρου 11 του Ν.Δ 318/69 περί "Βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων
των Δήμων και Κοινοτήτων" και του Π.Δ 923/77 "Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του απο 17/5-15/6/1959 Β.Δ"
-Του Ν. 1512/85 και της 28116/29-3-91 Διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
-Των Υγειονομικών Διατάξεων που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

Στο  άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4   ως ακολούθως:
 Ο Δήμος έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης, τις μονάδες επεξεργασίας νερού, τις δεξαμενές  
αποθήκευσης,  τις  γεωτρήσεις,  τα  αντλιοστάσια  και  είναι  αρμόδιος  για  την  μελέτη,  κατασκευή,  
συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Οι  
διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και  
λοιπές  κατασκευές  ανήκουν  το  Δήμο,  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  κατασκευής  τους  και  τη  
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χρηματοδότησή τους,  έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των  
ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου. 
Οι  υδρολήπτες  έχουν  μόνο  δικαίωμα  χρήσης.  Σε  περίπτωση  μεταβίβασης  των  ιδιοκτησιών  που  
υδροδοτούνται  με  τον τρόπο αυτό,  οι  νέοι  ιδιοκτήτες  υπεισέρχονται  και  αποκτούν αυτομάτως τα  
δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.
Το  άρθρο  4  αναριθμείται  σε  άρθρο  17  και  τροποποιούνται  οι  παράγραφοι  5,  6  και 
αναριθμείται η παράγραφος 7 σε 6 ως ακολούθως:
17.5. Η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται με σφράγιση του μηχανισμού διακοπής της  
παροχής ή αφαίρεση του υδρομετρητή  
Ο Δήμος προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης στις παρακάτω περιπτώσεις:
17.5.1.  μετά από αίτηση του υδρολήπτη εφόσον έχει γίνει εξόφληση στις μέχρι τότε οφειλές ή έχει  
υπαχθεί  σε  ρύθμιση,   απαλλασσόμενος  από  τις  τις  οικονομικές  και  άλλες  υποχρεώσεις  του  και  
ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης. Ο Δήμος  
υποχρεούται  όπως  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  υποβολή  της  σχετικής  αίτησης  να  
πραγματοποιήσει την διακοπή αυτή. 
17.5.2.   Σε περίπτωση μη εξόφλησης των λογαριασμών.
17.5.3.   Σε περίπτωση παρέμβασης του ιδιοκτήτη ή τρίτων στον υδρομετρητή.
Στη  περίπτωση  που  ο  Δήμος  προβεί  στην  διακοπή  της  σύνδεσης,  για  λόγους  μη  εξόφλησης  
λογαριασμών ή παρέμβασης από τον υδρολήπτη ή τρίτων στον υδρομετρητή, για την επανασύνδεση  
υποβάλλεται σχετική αίτηση και καταβάλλεται από τον υδρολήπτη Τέλος Επανασύνδεσης, το ύψος  
του οποίου καθορίζεται στα 50,00€.  Στην περίπτωση διακοπής της σύνδεσης λόγω ανεξόφλητων  
λογαριασμών για να γίνει η επανασύνδεση πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς η οφειλή ή να έχει γίνει  
ρύθμιση, εξ αιτίας της οποίας διακόπηκε η σύνδεση.                                                                
17.5.4. Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές. 
17.5.5. Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας ή εναλλακτικής υδροληψίας για τις ανάγκες ενός και  
μόνο εσωτερικού δικτύου.
17.5.6.  Σε  περίπτωση  τοποθέτησης  σωληνώσεων  αποχέτευσης  ή  καυσίμων  κοντά  στα  φρεάτια  
υδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων  
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού .
17.5.7. Σε  μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.
17.5.8.  Σε περίπτωση εμπορίας και κλοπής νερού . 
17.5.9. Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας  
κατά νόμο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον ζητήσει τούτο η αρμόδια Πολεοδομική  
Υπηρεσία. 
17.5.10.  για  λόγους  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας.
17.6. Όταν  πρόκειται  για  προγραμματιζόμενες  διακοπές  ,  η  αρμόδια  υπηρεσία  φροντίζει  να  
ενημερώνει  έγκαιρα  και  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  τους  καταναλωτές.  Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  
ευθύνεται ο Δήμος Σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκάλεσαν στους καταναλωτές οι  
διακοπές ύδρευσης.

Το άρθρο 5 αναριθμείται σε άρθρο 21 και προστίθενται παράγραφοι  ως ακολούθως : 
21.2.  Έκπτωση από την κατανάλωση νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ' αρχήν, εκτός από τις παρακάτω  
περιοριστικά  αναφερόμενες  περιπτώσεις  και  πάντοτε  ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου  
καταναλωτή και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Όταν από διαπιστούμενη από την Υπηρεσία  υπόγεια διαρροή, μη ορατή, πριν από τη βεβαίωση του  
λογαριασμού,  που ξεπερνά το 2/πλάσιο του μεγαλύτερου λογαριασμού πραγματικής κατανάλωσης  
των δύο  (2) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επί πλέον πέρα του 2/πλάσιου ποσότητα νερού που  
καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%. 
Στην περίπτωση αυτή κατά τον  υπολογισμό της  μεγαλύτερης καταναλώσεως των τελευταίων δύο  
λογαριασμών,  δεν  θα λαμβάνεται  υπόψη ο  λογαριασμός  που επηρεάστηκε από την συγκεκριμένη  
διαρροή. 

3



                                                                                                                               

                                                                                                                        ΑΔΑ: Ω2Χ3Ω0Π-9ΨΖ
Σε  περίπτωση  που  για  τον  υπολογισμό  της  μεγαλύτερης  κατανάλωσης  των  τελευταίων  δύο   (2)  
λογαριασμών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, για τον συγκεκριμένο καταναλωτή που  
επιζητεί  την  έκπτωση,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  αναλογικά  η  μεγαλύτερη  κατανάλωση   όσων  
λογαριασμών έχουν εκδοθεί επ' ονόματί του. 
 21.3. Δεν  εκδίδονται  λογαριασμοί  ύδρευσης  σε  εκκλησίες,  Μοναστήρια,  Σχολεία,  Κοιμητήρια,  
Γήπεδα,  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι,  Συνεταιρισμοί,  Κ.Α.Π.Η.,  Παιδικοί  Σταθμοί  και  Κοινόχρηστες  
Εγκαταστάσεις  του  Δήμου.  Στα  ανωτέρω  ακίνητα  ανεξάρτητα  της  μη  έκδοσης  λογαριασμών  
τοποθετούνται  υποχρεωτικά  υδρόμετρα  προκειμένου  να  γίνεται  δυνατός  ο  εντοπισμός  λαθραίων  
υδροληψιών, διαρροών, υπερβολικών καταναλώσεων κ.λ.π. 
21.4.   Κάθε είδους χρέη προς την Υπηρεσία Υδρευσης  μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει:  
    α. .  Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες  
που έγιναν επί πενταετία για εύρεση της διαμονής τους δεν έφεραν αποτέλεσμα. 
    β. .  Όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης έγινε κατά κάποιο  
τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου. 
Η διαγραφή του χρέους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
21.5. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στην Υπηρεσία Ύδρευσης για κάθε  
λανθασμένη κατ' την γνώμη τους χρέωση ή παράβλεψη ή αμέλεια των οργάνων της Υπηρεσίας. Το  
δικαίωμα της ενστάσεως παρέχεται  για όλο το χρονικό διάστημα της προθεσμίας  εξόφλησης που  
αναγράφεται πάνω στους λογαριασμούς ύδρευσης και για επιπλέον 30 ημερολογιακές ημέρες πέραν  
αυτής. Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ενστάσεις απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Επί των  
ενστάσεων αποφασίζει τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Υδρευσης  η  
οποία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα αυτοψίας.  
Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους. 
Αν  κάποια  Υπηρεσία  του  Δήμου διαπιστώσει  εσφαλμένη  χρέωση από δική  της  υπαιτιότητα,  τότε  
άμεσα  εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  αποκατάσταση  του  σφάλματος  χωρίς  να  
απαιτούνται ενέργειες εκ μέρους του καταναλωτή.
Εάν από την  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  δικαιώνεται  ο  ενιστάμενος  καταναλωτής τότε  
αυτός υποχρεούται εντός μηνός από την κοινοποίηση της Απόφασης να καταβάλλει στην Ταμειακή  
Υπηρεσία του Δήμου το ποσό που αναγράφεται  στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς  
καμία επιβάρυνση για τόκους υπερημερίας. 
Σε  περίπτωση  που  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  απορρίψει  την  ένσταση  του  καταναλωτή  τότε  ο  
λογαριασμός  Ύδρευσης  που  θα  κληθεί  να  πληρώσει  ο  τελευταίος  θα  επιβαρυνθεί  με  τόκους  
υπερημερίας  για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  λήξη  της  προθεσμίας  εξόφλησης  του  αρχικού  
λογαριασμού  της  Υπηρεσίας  (επί  του  οποίου  ο  καταναλωτής  είχε  υποβάλλει  ένσταση)  έως  την  
ημερομηνία εξόφλησης. του. 
Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  καταναλωτές  που  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  ένσταση  επί  εκδοθέντος  
λογαριασμού, έχουν το δικαίωμα (προκειμένου να μειώσουν την έντοκη επιβάρυνση τους εάν τελικά  
απορριφθεί η ένσταση) να καταβάλλουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το ποσό το οποίο οι  
ίδιοι θεωρούν ως ορθή χρέωση πριν την εκπνοή της προθεσμίας που αναγράφεται στον λογαριασμό.  
Με τον τρόπο αυτό οι τόκοι υπερημερίας (σε περιπτώσεις απόρριψης της ένστασης) θα βαρύνουν τη  
διαφορά  που  προκύπτει  από  το  ποσό  που  αναγράφεται  στον  λογαριασμό  μείον  το  ποσό  που  
κατέβαλαν εμπρόθεσμα στον Δήμο. 
21.6. Σε καμιά περίπτωση το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δεν θα είναι  
μικρότερο από το κόστος που επιβάρυνε τον Δήμο  για την κατανάλωση αυτή. Το κόστος του νερού  
για το Δήμο καθορίζεται  από τις  κατ’ έτος δαπάνες ύδρευσης (κόστος αγοράς νερού,  ηλεκτρικής  
ενέργειας, συντήρησης δικτύου και αντλιοστασίων, μισθοδοσία προσωπικού, καύσιμα κλπ.) και τον  
όγκο του διανεμόμενου νερού. Το κόστος αυτό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, λόγω της μεταβολής των  
τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων που το καθορίζουν. 
21.7. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης μείωσης του ποσού του λογαριασμού, εφόσον αυτός έχει ήδη  
εξοφληθεί,  το ποσό που επιστρέφεται,  συμψηφίζεται άτοκα με επόμενους λογαριασμούς εφόσον ο  
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καταναλωτής εξακολουθεί να υδρεύεται από το Δήμο Ωρωπού. Αν έχει διακοπεί η σχέση αυτή, τότε  
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο επιστροφής του ποσού.
Ενστάσεις και αιτήματα που δεν έχουν εξεταστεί κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού,  
μεταβιβάζονται στη δικαιοδοσία του παρόντος και θα εξετάζονται με βάση τα όσα καθορίζονται σε  
αυτόν.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς το Δήμο που  
υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από  
κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.

Το άρθρο 6 καταργείται  

Το άρθρο 7  αναριθμείται  σε  άρθρο 4,  στο  οποίο  καταργείται  η  δεύτερη  παράγραφος  και 
προστίθενται 3 παράγραφοι ως ακολούθως
4.2. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από την  
υπηρεσία  ύδρευσης  διακλάδωση  του  δικτύου  από  τη  ρυμοτομική  γραμμή  μέχρι  και  τη  θέση  του  
αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος  
να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. 
4.3. Οι παροχές διακρίνονται:
α)  Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι ¾ της ίντσας, που χρησιμοποιούνται για οικιακή  
χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β)  Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των  1 ½ "  ιντσών, που χρησιμοποιούνται  
για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες,  
εκπαιδευτήρια  και  άλλα  κοινωφελή  ιδρύματα,  τουριστικές  και  γεωργικές  μονάδες  και  άλλες  
παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
γ)  Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται  
μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών.  Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για  
ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη  
κλοπής  νερού.  Κάθε  ιδιωτική  πυροσβεστική  παροχή   έχει  το  δικό  της  υδρόμετρο  και  συνδέεται  
απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

Το άρθρο 8 αναριθμείται σε άρθρο 5 

Τα άρθρα 9 και 10 καταργούνται 

το άρθρο 11 αναριθμείται σε άρθρο 14 και συμπληρώνεται 
14.1. Η σύνδεση με το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης γίνεται με εγκεκριμένο υδρομετρητή, ο οποίος  
καλύπτει τους κανόνες ορθής λειτουργίας και τοποθετείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10  
του παρόντος. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται νερό εάν δεν έχει τοποθετηθεί υδρομετρητής.  Η  
δαπάνη της αγοράς των υλικών βαρύνει τον υδρολήπτη.
14.2. Ο υδρομετρητής συνοδεύεται με φρεάτιο, σφαιρικό διακόπτη, βαλβίδα αντεπιστροφής, και όλα  
τα απαραίτητα για την τοποθέτηση υλικά και τοποθετείται έξω από την περιτοίχιση του ακινήτου, επί  
του  πεζοδρομίου.  Σε  ειδικές  και  μόνο  περιπτώσεις,  όταν  δεν  υπάρχει  κοντά  αγωγός  ύδρευσης  
τοποθετείται σε άλλο σημείο που απέχει από το ακίνητο,  αρκεί να εκπληρώνονται οι όροι καλής  
λειτουργίας   και  τέλειας  προφύλαξης  των  εγκαταστάσεων.  Σ΄  αυτές  τις  περιπτώσεις  ο  Δήμος  
αναλαμβάνει την ευθύνη μέχρι το σημείο που τοποθετείται ο υδρομετρητής.
14.3. Η παροχή νερού γίνεται από το πιο κοντινό προς τον υδρολήπτη σημείο του δικτύου διανομής,  
με σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Φ22. Στις ήδη υπάρχουσες παροχές η διατομή παραμένει ως έχει.  
Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει άλλο σημείο, στις περιπτώσεις που το κοντινό δίκτυο  
είναι υπερφορτωμένο.
14.4. Ο υδρομετρητής μετά την τοποθέτησή του, σφραγίζεται από τον Δήμο και απαγορεύεται κάθε  
παρέμβαση σ΄αυτόν,  καθώς επίσης και  η  μετατόπισή  του.  Κατά την  τοποθέτηση  του  υδρομέτρου  
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τοποθετείται ασφάλεια, από συνεργείο του Δήμου. Η ασφάλεια θα είναι από πλαστικό υλικό, θα φέρει  
διακριτικό  του  Δήμου  και  θα  τοποθετείται  επάνω  στο  ρακόρ  σύνδεσης.  Τυχόν  παραβίαση  της  
ασφάλειας αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού, επιφέρει  πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται στην  
περ. 12 του παρόντος άρθρου και άμεση αφαίρεση του υδρομετρητή.  Σε περίπτωση που απαιτείται  
μετατόπιση  του  υδρομετρητή,  αυτή  γίνεται  από  την  Υπηρεσία  Υδρευσης,  μετά  από  αίτηση  του  
υδρολήπτη και θα καταβάλλεται ποσό 50,00 Ευρώ πλέον του κόστους των υλικών.  Ο υδρολήπτης  
υποχρεούται να επιτρέπει στα όργανα του Δήμου οποιονδήποτε έλεγχο στο δίκτυο της ιδιοκτησίας του  
ανά πάσα στιγμή,  σε περίπτωση δε  αδικαιολόγητης άρνησης του  διακόπτεται η υδροδότηση.     
14.5. Η Ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομετρητών ανήκει στον Δήμο, ο οποίος επεμβαίνει  
είτε  αυτεπάγγελτα  είτε  μετά  από  αίτηση  του  καταναλωτή  .Η  δαπάνη  βαραίνει  και  στις  δύο  
περιπτώσεις τον καταναλωτή .
14.6.  Κάθε υδρολήπτης  έχει χρέος να προσέχει και να προστατεύει τον υδρομετρητή  του. Η κάλυψη  
του φρεατίου των υδρομετρητών  με χώματα, απορρίμματα ή με οποιαδήποτε υλικά απαγορεύεται. Η  
απομάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται με την φροντίδα του υπαιτίου κατόχου του ακινήτου ή  
από το Δήμο που χρεώνει σε βάρος του υπαιτίου τα έξοδα απομάκρυνσης των υλικών. 
14.7.  Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει  τις ΜΙΑ (1) η σύνδεση με τον αγωγό  
γίνεται  μέσω  τοπικής  διακλάδωσης.  Ο  τρόπος  αυτός  λέγεται  ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector).  Σε  κάθε  
διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου  
με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα υδρόμετρο.
14.8. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο  
ή  περισσοτέρων  ακινήτων  με  το  ίδιο  υδρόμετρο  είναι  παράνομη  και  η  Υπηρεσία  Υδρεύσεως,  
επιβάλλει πρόστιμο 1000,00 ευρώ. 
14.9.  Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει καμιά απώλεια των εσωτερικών εγκαταστάσεων, του υδρευόμενου  
ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε. 
14.10. Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση διακοπής που  
έγινε λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες αυτού του κανονισμού ή πριν την τοποθέτηση  
υδρομετρητή  διώκεται κατά τον Νόμο και του επιβάλλεται πρόστιμο 5000,00 ευρώ.  Σε περίπτωση  
υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται . 
14.11. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομετρητών  να  
αντικαθιστά αυτά με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλους  για επικουρικό έλεγχο και  
συντάσσεται σχετική πράξη ελέγχου παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της αρμόδιας υπηρεσίας. Η αξία  
των υδρομέτρων και η δαπάνη τοποθέτησής τους ενσωματώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης.
 Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία μόλις διαπιστώσει διαρροή νερού  
μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου. 
14.12.  Οποιαδήποτε  επέμβαση  στο  υδρόμετρο,  που  αποσκοπεί  στην  ανατροπή  ή  στην  διαγραφή  
καταναλωθείσης ποσότητας, αποτελεί κλοπή ύδατος, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και  
την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη, εκτός της προβλεπόμενης ποινικής δίωξης, και προστίμου ίσου  
με το 10πλασιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δυο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης, ή της  
τελευταίας περιόδου καταμέτρησης αν δεν υπάρχει προηγούμενη ή 5.000.00 ευρώ αν δεν υπάρχει  
καμία καταμέτρηση.  Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται 

Τα άρθρα 12 και 13 καταργούνται 

Το άρθρο 14 αναριθμείται σε άρθρο 11 προστίθεται η φράση σε οικισμούς προ του 1923
ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή σε οικισμούς προ του 1923 μπορούν 
να  υδροδοτηθούν  εφόσον  προσκομιστούν  στην  Υπηρεσία  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και 
στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά. 

Το άρθρο 15 αναριθμείται σε άρθρο 12 και διαγράφεται η λέξη αποκλειστικά 
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Άρθρο 12: ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται  σε περιοχές εντός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά.

Το άρθρο 16 αναριθμείται σε άρθρο 13, στην παράγραφο 3 προστίθενται οι λέξεις “κάτοψη, 
αδεια οικοδομής”,  προστίθεται παράγραφος 4 “Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων οριζόντιων  
ιδιοκτησιών σε ένα ακίνητο, δύναται να χορηγηθεί και κοινόχρηστη παροχή”, αναριθμούνται οι παρ.  
4 και 5 σε 5 και 6 αντίστοιχα,  στην παρ.  5 και διαγράφεται  η φράση “Η κατ’ εξαίρεση παρά την  
ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου”  και στην  
παρ. 6 προστίθεται η φράση “από την υπηρεσία ύδρευσης και τον”

Το  άρθρο 17 αναριθμείται σε άρθρο 7 και προστίθενται στην πρώτη παράγραφο η φράση 
“εκτός  της  περιτοίχισης”,  στη  δεύτερη  παράγραφο  η  φράση  “εκτός  από  τις  ακόλουθες  
περιπτώσεις και με δαπάνες του ιδιοκτήτη” και εδάφια α και β, καθώς και παράγραφοι 3, 4,5. 
α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες  
παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. 
β)   Σε  περίπτωση  που,  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης,  επιβάλλεται  η  μεταφορά  της  
παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος. 
3.    Ο  Δήμος  είναι  υποχρεωμένος  να  μεταφέρει,  με  δικές  του   δαπάνες,  την  παροχή  από  το  
καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία. 
7.4.  Η υπηρεσία Ύδρευσης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο  
οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του  
εγκαταστάσεων. Η Υπηρεσία Ύδρευσης δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη  
προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο. 
7.5.  Στις  περιπτώσεις  που  η  μεταφορά  της  παροχής  γίνεται  αυτεπάγγελτα  από  την   Υπηρεσία  
Ύδρευσης με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή  συμπεριλαμβάνεται  
στο λογαριασμό κατανάλωσης ύδατος  αυτού.  

Το άρθρο 18 αναριθμείται σε άρθρο 8 και στην πρώτη παράγραφο διαγράφεται  η φράση 
“βαρύνει  τον  υδρολήπτη”  και  προστίθεται  η  φράση  “βαρύνει  τον  υπεύθυνο  για  την 
μεταβολή”, ενώ αντικαθίσταται η δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως :
ΑΡΘΡΟ 8: ΑNΥΨΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
8.1. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του 
φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης, βαρύνει τον υπεύθυνο για την  
μεταβολή. 
8.2. Το κόστος της μεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη όταν  
γίνεται κατόπιν αιτήσεώς του, εκτελείται από την Υπηρεσία Ύδρευσης αφού καταβάλλει ο υδρολήπτης  
το ποσό των 50,00 ευρώ πλέον του κόστους των υλικών.  

 Το άρθρο 19 καταργείται 

Το άρθρο 20 αναριθμείται σε άρθρο  6 και από την παράγραφο 4 απαλείφεται η φράση “και  
να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ”. 
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Εισάγεται νέο άρθρο  20  ως ακολούθως 
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

20.1.  Οι λογαριασμοί ύδρευσης εκδίδονται μηχανογραφικά και περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής  
στοιχεία: 
1. πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπωνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
2. διεύθυνση αποστολής λογαριασμού
3. αριθμός  λογαριασμού 
4. αριθμος υδρομέτρου 
5. αριθμό μητρώου υδρολήπτη 
6. πλήρη αναλυση κατανάλωσης 
7. δημοτική ή τοπική κοινότητα 
8. προθεσμία πληρωμής 
Στους λογαριασμούς μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οφειλές από προηγούμενες
καταναλώσεις που επαναβεβαιώνονται για να συνεισπραχθούν με τους τρέχοντες
λογαριασμούς.   Στους λογαριασμούς μπορεί να συμπεριλαμβάνονται άλλες οφειλές όπως ανεξόφλητα  
τέλη ή πρόστιμα που μπορούν να ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ύδρευσης όπως καθορίζονται  
στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος.
20.2. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης κάθε δαπάνη που βαρύνει  
τον υδρολήπτη και προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και να την εισπράτει μαζί με την αξία  
του καταναλισκόμενου νερού.
Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στο  
αρμόδιο Γραφείο του Δήμου προκειμένου να του χορηγηθεί κίνηση λογαριασμού.  Σε κάθε περίπτωση  
ή μη παραλαβή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις νόμιμες συνέπειες της μη  
εμπρόθεσμης εξόφλησής του.     
Σε περιπτώση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης, οι λογαριασμοί από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα  
στον  οποίο  λήγει  η  προθεσμία  πληρωμής  τους,  επιβαρύνονται  με  τις  νόμιμες  προσαυξήσεις  και  
ενδέχεται να οδηγήσουν στην διακοπή υδροδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17. 
20.3. Οι λογαριασμοί εξοφλούνται με τους εξής τρόπους:
(α) Στo ταμείο του Δήμου.
(β) Στο δίκτυο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ πανελλαδικά.
(γ) Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και με τρόπο που παρέχει κάθε Τράπεζα και επιλέγει ο  
υπόχρεος.
Ο καταναλωτής έχει τη ευθύνη της ορθής και πλήρους δήλωσης των στοιχείων του. Ο Δήμος δεν  
φέρει καμία ευθύνη για αποστολή λογαριασμών σε λάθος ταχυδρομική διεύθυνση ή απώλεια των  
ειδοποιητηρίων από τον καταναλωτή.

Το άρθρο 21 αναριθμείται σε άρθρο 15 διαγράφεται από την παρ. 1 η λέξη “καταναλωτή” και  
προστίθεται η λέξη “Δήμου” 

Tο  άρθρο  22  αναριθμείται  σε  άρθρο  9  προστίθεται  τίτλος  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ και από την τελευταία παράγραφο τροποποιείται και τίθεται η 
φράση “με  ευθύνη  για  ολόκληρη  την  οφειλή  εις  ολόκληρον  του  παλαιού  και  νέου  ιδιοκτήτη”  
διαγράφεται η φράση “με τις στα προηγούμενα άρθρα συνέπειες”

Το άρθρο 23 καταργείται 

Το άρθρο 24 αναριθμείται σε άρθρο 10 και συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:
10.1.Για τη σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: 
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Α)   Οικοδομική άδεια, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση, ή  
αντίστοιχα βεβαίωση νομιμοποίησης/τακτοποίησης σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος.
Β )Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή  Διάγραμμα κάλυψης.
Αν  η  νέα  σύνδεση  αφορά  σε  κοινόχρηστη  παροχή  που  εξυπηρετεί  και  πλήρωση  δεξαμενής  
πυρόσβεσης  ή  boiler,  θα  πρέπει  να  υποβάλλονται  επιπλέον,  τα  αντίστοιχα  μηχανολογικά  σχέδια  
ύδρευσης και πυρόσβεσης.
Για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουναπαρκ, τσίρκο και  
λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (γήπεδα,  
αγροτεμάχια κ.λπ.) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα.
Στη συνέχεια, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξετάζει τη δυνατότητα ή μη, σύνδεσης με το δίκτυο  
Ύδρευσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο.
 Μετά  τον  έλεγχο  καλείται  ο  υδρολήπτης  για  την  οικονομική  τακτοποίηση.   Εάν  ο  αιτών  δεν  
προσέλθει να εξοφλήσει την δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία  
έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά  
την  πάροδο του εξαμήνου  απαιτείται  νέα  αίτηση για  τη  σύνδεση  του ακινήτου  του  με  το δίκτυο  
Ύδρευσης.  Η  καταβολή  του  τέλους  δικαιώματος  σύνδεσης  και  παροχής  νερού,  δύναται  με  
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου να καταβληθεί σε δόσεις, η δε καταβολές πραγματοποιούνται  
στο Ταμείο του Δήμου.  Η σύνδεση με το δίκτυο Ύδρευσης εκτελείται είτε από το Δήμο μέσα σε δέκα  
πέντε ημέρες από την εξόφληση ή την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης, είτε μετά την πάροδο  
της προηγούμενης προθεσμίας απο ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής του υδρολήπτη με την επίβλεψη της  
Υπηρεσίας  Υδρευσης  και  χωρίς  καμμία  επιπλέον  επιβάρυνση  προς  την  Υπηρεσία.    Ο  Δήμος  
κατασκευάζει  τις  παροχές νερού από το δίκτυό του μέχρι το φρεάτιο στο όριο του ακινήτου.   Η  
Υπηρεσία  Ύδρευσης  έχει  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  να  καθορίζει  τη  θέση  του  μετρητή  και  τη  
διακλάδωση από το δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της θέσης  
από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό  
και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, εκτός αν αυτή καταβάλλεται προκαταβολικά  
από τον αιτούντα.  Οταν  ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί τα υλικά σύνδεσης, τοτε ο  
υδρολήπτης καταβάλλει για αυτά το ποσό των εκατό ευρώ. 

Το άρθρο 25 αναριθμείται σε άρθρο 18 και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
Η δαπάνη των υλικών για σύνδεση της παροχής εν γένει, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ανέρχεται στο  
ποσό των  100,00 ευρώ. Οι εργασίες σύνδεσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10  
του παρόντος.   
18. 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του δικτύου  
Ύδρευσης, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος. 
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός σχεδίου,  ή σε  
οικισμούς  προ  του  1923,  η  εργασία  εκτελείται  απολογιστικά  ή  με  εργολάβο  από  την  Υπηρεσία  
Υδρεύσεως  και  η  δαπάνη  κατανέμεται  ισομερώς  και  ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  παροχής,  στους  
εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Το τμήμα του αγωγού, που τοποθετείται, περιέχεται στην κυριότητα της  
Υπηρεσίας Υδρεύσεως, που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων  
ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καμία περίπτωση  δε γίνεται  με δαπάνη του Δήμου εκτός και  
αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισμένος οικισμός που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως. 
18. 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Απαγορεύεται στους ιδιώτες να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις των δικτύων  
υδροδότησης  κατά  την  εκτέλεση  δημόσιων  ή  ιδιωτικών  έργων  ή  κατά  την  εκσκαφή  ή  ανέγερση  
οικοδομών.  Για  το  λόγο  αυτό  υποχρεώνονται  να  πάρουν  όλα  τα  αναγκαία  και  πρόσφορα  μέτρα  
εντοπισμού  και  προστασίας  των  αγωγών,  διακλαδώσεων  και  υδρευτικών  κατασκευών  επί  των  
πεζοδρομίων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα τους παράσχει  
τις  σχετικές  υποδείξεις.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  υπαίτιος  της  ζημιάς,  πέρα  από  τις  ενδεχόμενες  
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ποινικές  του  ευθύνες,  υποχρεώνεται  και  στην  αποπληρωμή  της  αποκατάστασης  της  ζημιάς  
(κοστολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία πλέον 20% για γενικά έξοδα).  

το άρθρο 26 καταργείται 

το άρθρο 27 καταργείται 

το άρθρο 28 αναριθμείται σε άρθρο 22

το άρθρο 29 καταργείται 

Το άρθρο 30 καταργείται

Τα άρθρα 31 και 32 αναριθμούνται σε άρθρο 19 και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
Οι κατηγορίες  των τιμολογίων ορίζονται  με απόφαση του ΔΣ και  εφαρμόζονται  χωρίς  ιδιαίτερη 
ειδοποίηση των υδροληπτών.  Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον τρόπο κατά τον οποίο υδροδοτείται  
κάθε  δημοτική  ή  τοπική  κοινότητα  και  οικισμοί  αυτών,  όταν  το  καθεστώς  υδροδότησης  είναι  
διαφορετικό. 

το άρθρο 33 καταργείται 

Το άρθρο 34 αναριθμείται σε άρθρο 16 και προστίθενται παράγραφοι 3,4 και 5 ως ακολούθως:
Ο Δήμος δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του  άρθρου  21 του  
παρόντος κανονισμού.
16.2. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ογκομέτρηση για την καλή λειτουργία του υδρομέτρου  
του. Για να πραγματοποιηθεί  ο έλεγχος αυτός ο υδρολήπτης  πρέπει να προκαταβάλει την δαπάνη  
ελέγχου που ορίζεται στο ποσό των 50,00 ευρώ. Ο έλεγχος του υδρομέτρου γίνεται με την παρουσία του  
και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον τεχνίτη που  
διενήργησε τον έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή του υδρολήπτη. Στην  
περίπτωση  που  βρεθεί  απόκλιση  των  μετρήσεων  του  υδρομέτρου  εις  βάρος  του καταναλωτή  
διενεργείται ανάλογη μείωση στον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το  
υδρόμετρο. Το υδρόμετρο  αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει με απόκλιση και  εις βάρος  
του Δήμου
16.3. Ο Δήμος  δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή,  
από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης  
υποχρεούται  στην  καταβολή  της  αξίας  του  νερού  που  καταγράφηκε  από  τον  υδρομετρητή.  Το  
προσωπικό του Δήμου όταν διαπιστώνει  διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί  να  
διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να  προειδοποιήσει τον υδρολήπτη αν αυτός  
απουσιάζει τη στιγμή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος αφήνει ενημερωτικό  
σημείωμα στη διεύθυνσή του υδρολήπτη  για τη διακοπή ή την εμφανή απώλεια.
16. 4. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου  ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει μετά το  
διακοπτη του υδρομετρητή και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση και η οποία κατασκευάζεται  
για λογαριασμό του και με δαπάνες του. Το τμήμα της διάταξης από το (ρακόρ μετά το υδρόμετρο) και  
προς  την  εσωτερική  εγκατάσταση  συντηρείται  και  επισκευάζεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  
ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον αγωγό διανομής μέχρι και το (ρακόρ μετά το υδρόμετρο)  
συντηρείται και επισκευάζεται από την Υπηρεσία Υδρευσης.   
16.5.  Η  δαπάνη  για  την  αντικατάσταση  μετρητή  που  παρουσιάζει   βλάβη   δεν  χρεώνεται  στους  
υδρολήπτες,  αλλά  αποτελεί  υποχρέωση  του  Δήμου   Αν  όμως,  ζητηθεί  από  τον  καταναλωτή  η  
αντικατάσταση του υδρομετρητή, ο οποίος δεν παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα, αλλά λόγω δυσπιστίας  
αυτού, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή  με το ποσό των 50,00 ευρώ. 
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Το άρθρο 35 καταργείται 

το άρθρο  36  καταργείται 

Το άρθρο 37 αναριθμείται σε άρθρο 23 και συμπληρώνεται με τη φράση  “με διπλάσια με την 
προηγούμενη κατανάλωση”

Το άρθρο 38 αναριθμείται σε άρθρο 24 

Το άρθρο 39 καταργείται 

Το άρθρο 40 αναριθμείται σε άρθρο 25 

Το άρθρο 41 αναριθμείται σε άρθρο 26 και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
Για τις κάθε είδους οφειλές προς την υπηρεσία Υδρεύσεως ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον  
έκαστος,  ο  εκάστοτε  υδρολήπτης  και  ο  ιδιοκτήτης  του  υδρευόμενου  ακινήτου.    Στην  περίπτωση  
μισθωμένου ακινήτου δύναται τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο μισθωτής να ζητήσουν την καταμέτρηση  
του υδρομέτρου.   Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας (που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή  
ονόματος  του  καταναλωτή)  γίνεται  :  Με  υπογραφή  κοινής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην  Υπηρεσία  
Ύδρευσης, τόσο από αυτόν που εκχωρεί τα δικαιώματά του, όσο και από αυτόν που υπεισέρχεται σ'  
αυτά, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.   Στην περίπτωση που ο μισθωτής  
προχωρήσει  σε  διακανονισμό  της  οφειλής  απαιτείται  και  η  συναίνεση  του  ιδιοκτήτη.   Ο  Δήμος  
υποχρεούται  να  ενημερώνει  εκτός  από  τον  υδρολήπτη  μισθωτή  και  τον  ιδιοκτήτη  για  τους  
λογαριασμούς  καθώς  και  για  κάθε  κίνηση  της  παροχής  (διακοπή,  επανασύνδεση,  αφαίρεση,  
επανατοποθέτηση μετρητή)
Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτήτη σε υδροδοτούμενο ακίνητο το οποίο έχει οποιεσδήποτε οφειλές  
(ύδρευσης κ.λ.π.), ο νέος καταναλωτής, με την υπογραφή της νέας σύμβασης, οφείλει να ενημερωθεί  
για  πιθανές  οφειλές  και  αναλαμβάνει  υποχρεωτικά  τις  αντίστοιχες  υποχρεώσεις.  Σε  διαφορετική  
περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο την καταβολή των οφειλών  
και να προβεί στη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου μέχρι την πλήρη εξόφληση τους.  
Στην περίπτωση κοινόχρηστης παροχής οι συνιδιοκτήτες της οικοδομής, ορίζουν με γραπτή δήλωση  
τους προς το Δήμο που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν,  
ευθυνόμενοι  όμως από κοινού και εις  ολόκληρον ο καθένας για τις οφειλές  που προέρχονται από  
αυτήν.

Το άρθρο 42 αναριθμείται σε άρθρο 27 και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
....και  επιβάλλεται   σε  βάρος  του  υδρολήπτη,   πρόστιμο   ίσο  με  το  10πλασιο  του  μέσου  όρου  
κατανάλωσης των δυο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης, ή της τελευταίας περιόδου καταμέτρησης  
αν δεν υπάρχει προηγούμενη ή 5.000.00 ευρώ αν δεν υπάρχει καμία καταμέτρηση.  Σε περίπτωση  
υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται 
 Απόδειξη  κλοπής  νερού  αποτελεί  επίσης  η  σύνδεση  πυροσβεστικής  παροχής  ή  του  εσωτερικού  
πυροσβεστικού  δικτύου  του  ακινήτου,  με  τις  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  Ύδρευσης  αυτού,  η  χρήση  
πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκε, η λήψη  
μη  καταμετρούμενου  νερού  από  κρουνούς  πυρόσβεσης  και  από  παροχές  ή  κρουνούς  ποτίσματος  
δημοτικών,  κοινοτικών  ή  δημοσίων  χώρων  πρασίνου.  Απόδειξη  κλοπής  νερού  θεωρείται  και  η  
πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη  
ενδείξεων.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  υδρευόμενος  χρεώνεται  επιπλέον  και  με  το  πενταπλάσιο  της  
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δαπάνης  επισκευής  της  βλάβης.  Γενικά  απόδειξη  κλοπής  νερού  αποτελεί  κάθε  επέμβαση,  
συμπεριλαμβανομένης και της παραβίασης της σφραγίδας του υδρομετρητή, η οποία αποσκοπεί στην  
λήψη μη τιμολογούμενου νερού ή στην μείωση των ποσοτήτων αυτού. Ως λαθραία υδροληψία νοείται  
και η υδροδότηση περισσοτέρων της μιας ιδιοκτησίας από έναν υδρομετρητή, καθώς και η απώλεια  
νερού  µε  αντίστροφη  τοποθέτηση  του  υδροµέτρου  από  πρόθεση,  η  οποία  έχει  σαν  συνέπεια  τη  
διαγραφή της καταναλωθείσας ποσότητας.  Στις  περιπτώσεις αυτές ο Δήμος διακόπτει αμέσως την  
Ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του  
λαθραίου  υδρολήπτη  και  καταλογίζει  πρόστιμο,  κατά  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  του  παρόντος.  
Οποιοσδήποτε  τρίτος  (µη  καταναλωτής)  επιχειρήσει  λαθραία  υδροληψία,  διώκεται  ποινικώς  για  
παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της  
ζηµίας που προκάλεσε στο Δήμο.
2.    Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη  
υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που  
σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη  
περίοδο  καταμέτρησης  και  εάν  δεν  υπάρχει  προηγούμενη  με  την  επόμενη.
3.    Απαγορεύεται απόλυτα, η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου,  
χωρίς τοποθέτηση νέας παροχής, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την  
επίβλεψη του Δήμου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος και  
πρόστιμο 1.000.00€
Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους: (α) να επεμβαίνουν στους υδρομετρητές τους, τη  
συντήρηση και  λειτουργία  των οποίων αναλαμβάνει  εξ  ολοκλήρου ο Δήμος.   (β)  να συνδέουν  τις  
εσωτερικές  σωληνώσεις  του  ακινήτου  που  υδροδοτείται  από το  Δήμο µε  σωλήνες  από τις  οποίες  
διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης, έστω και αν µεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδες ή διακόπτες.  
(γ) να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων µέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. (δ) να  
τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων πάνω από τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης. (ε) η χρήση  
πυροσβεστικών,  παροχών  κοινόχρηστων  χώρων  ακινήτων,  παροχών  υδροδότησης  εγκαταστάσεων  
θέρμανσης  νερού  (boiler)  ακινήτων,  παροχών άρδευσης δημόσιων ή  δημοτικών χώρων,  για  άλλο  
σκοπό, πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν. (στ) άλλη χρήση από τους κρουνούς των σχολείων και  
εκκλησιών του Δήμου πλην των αναγκών τους. (ζ) η χορήγηση νερού σε τρίτους και για οποιαδήποτε  
αιτία. (η)  η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή επέµβασης στο δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης έξω από την  
ρυµοτοµική γραµµή χωρίς γραπτή άδεια από το Δήμο. (θ) η απ' ευθείας σύνδεση µε τους σωλήνες  
Ύδρευσης, αντλητικών µηχανηµάτων. (ι) η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί  
των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το δίκτυο του Δήμου  
δεν  εξασφαλίζει  µεταλλική  συνέχεια,  δεδοµένου  ότι  οι  αγωγοί  και  άλλα  ειδικά  εξαρτήµατα  κατά  
µεγάλο ποσοστό  δεν  είναι  από υλικό αγώγιµο.  Οι  υδρολήπτες  είναι  αποκλειστικά  και  προσωπικά  
υπεύθυνοι  για  την  µη  τήρηση  της  απαγόρευσης  αυτής  και  τα  τυχόν  ατυχήµατα  που  ενδεχοµένως  
προκληθούν στο προσωπικό του Δήμου ή σε τρίτους, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί  
στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Για τους παραβάτες των ανωτέρω περιπτώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο  
και διακοπή της υδροληψίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα του παρόντος
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση των ακινήτων σε  
περιοχές που έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. 

Το άρθρο 43 καταργείται
το άρθρο 44 καταργείται
το άρθρο 45 καταργείται 
το άρθρο 46 αναριθμείται σε άρθρο 28
Το άρθρο 47 αναριθμείται σε άρθρο 29
Το άρθρο 48 αναριθμείται σε άρθρο 30
Εισάγεται νέο άρθρο  31 ως ακολούθως :
Ο παρών Κανονισμός καλύπτει  τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται  να  
κατασκευασθούν και όλους τους υδρολήπτες  του Δήμου  που συνδέονται με το δίκτυο Ύδρευσης. Κάθε  
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αιτούμενος  παροχής  υδροληψίας  οφείλει  να  λάβει  γνώση  των  όρων  του  παρόντος  Κανονισμού  
Ύδρευσης και να δηλώσει ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα πριν την έγκριση της αίτησής του. Κάθε  
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό καθώς και  κάθε αμφιβολία που θα 

γεννηθεί κατά την εφαρμογή του Κανονισμού επιλύεται μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ισχύς του  
θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκρισή του. 
         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά.  
         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου

1- Την υπ΄αριθμ. 341/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
2- Την υπ΄αριθμ.27/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

3-Τις διατάξεις των άρθρων 75  και 79 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

 Μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  όπως  αυτή  κατεγράφη  στα  ταυτάριθμα  μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά   του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  μειοψηφούντων  των  Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ. 
Οικονομάκου  Ιωάννη  ,  Πέππα  Παναγιώτη,  Αρμυριώτη  Γεωργίου,  Δέδε  Πέτρου  και  Χασιώτη 
Μιχαήλ, για τους  λόγους που ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
                              ( με 23 ψήφους  υπέρ και 5 ψήφους κατά )

 Α. Εγκρίνει τον επισυναπτόμενο στην παρούσα Νέο Κανονισμό Υπηρεσίας Ύδρευσης  Δήμου 
Ωρωπού 
Β. Ακυρώνει κάθε προγενέστερη σχετική του θέματος απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

                                  Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  234/2015.
                                 Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
                             Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                    Η Γραμματέας         
                                  Στέργιος Γκικάκης                                                  Λιόντου Γιαννούλα                

                                                                   
                                                                        Τα  Μέλη

1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Δέδες Κωνσταντίνος, 3-Δάβρης Γεώργιος,4- Κιούσης Κωνσταντίνος,5- Μαντάς 
Γεώργιος,6-Θεοδώρου Ανδρέας,7-Τόλιας Μιχαήλ,8-Καυκόπουλος Σπυρίδων,9- Βάθης Ιωάννης,10-Μαντάς 
Νικόλαος,11-Τζεβελέκος Νικόλαος,12- Πούλος  Γεώργιος,13- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα, 14-Σιδέρης 
Γεώργιος,15- Πάντος Γεώργιος,16- Παρδάλης Δημήτριος,17-Σιδέρης Χρήστος,18-Σταύρου Ιωάννης, 
19- Οικονομάκος Ιωάννης,20- Τσεκρεζής  Χρήστος,21- Πέππας Παναγιώτης,22- Αρμυριώτης Γεώργιος,
23- Δέδες Πέτρος,24-Παπαγιάννης  Γεώργιος,25- Ράπτης Σπυρίδων,26-Χασιώτης Μιχαήλ
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                                   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σελ.15 
Άρθρο 2 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ σελ.15
Άρθρο 3 – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σελ.15
Άρθρο 4 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελ.16
4.1. Αγωγοί
4.2. Παροχή
Άρθρο 5 – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ  σελ.16
Άρθρο 6 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σελ.16
Άρθρο 7 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σελ.17
Άρθρο 8 – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ σελ.17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Άρθρο 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ σελ.17
Άρθρο 10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σελ.18
Άρθρο 11 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ σελ.18
Άρθρο 12 – ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ σελ.18
Άρθρο 13- ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ σελ.19
Άρθρο 14- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ σελ.19
Άρθρο 15 -ΜΕΤΡΗΤΕΣ σελ.20
Άρθρο 16- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ σελ.20
16.1. ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
16.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 
16.3. ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ 
16.4.ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
16.5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 
Άρθρο 17- ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ σελ.21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελ.22
Άρθρο 18  - ΔΑΠΑΝΕΣ  σελ.22
18. 1. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
18.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
18.3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Άρθρο 19 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ σελ.23
Άρθρο 20- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σελ.23
20.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
20.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
20.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
Άρθρο 21 -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ σελ.23 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ-ΝΠ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 22- ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ σελ.25
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Άρθρο 23 ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ σελ.25
Άρθρο 24 – ΚΑΛΛΥΜΕΝΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ σελ.25
Άρθρο 25  - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ σελ.25
Άρθρο 26  - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σελ.26
Άρθρο 27 - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ σελ.26
Άρθρο 28 – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ σελ.27
Άρθρο 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.1.Ο  Κανονισμός  αφορά  γενικά  τους  όρους  λειτουργίας  του  δικτύου  ύδρευσης  και  τις 
προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα 
σχετικά  με  την  ύδρευση  δικαιώματα  καθώς  και  τις  υποχρεώσεις  του  Δήμου  και  των 
καταναλωτών.
1.2.Ο  τομέας  ύδρευσης  παρέχει  νερό  κατάλληλο  για  πόση  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  στην 
Ελλάδα προδιαγραφές.
1.3.Το Νερό  προέρχεται από τα Δημοτικά Αντλιοστάσια από τις Δημοτικές  Γεωτρήσεις και από 
κάθε άλλη πηγή (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και συγκεντρώνεται στις Δημοτικές Δεξαμενές, διατίθεται στους 
κατοίκους του Δήμου μέσω του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και προορίζεται για οικιακή και 
επαγγελματική χρήση. Η ευθύνη του Δήμου για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εξαντλείται 
στο σημείο που αρχίζουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις Ύδρευσης του υδρολήπτη
1.4. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις διατίθεται σε αστικά ή αγροτικά ακίνητα, μόνον εφ΄ 
όσον υπάρχει επάρκεια μετά από σύμφωνη Απόφαση του Δημάρχου. 
1.5. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με 
ευθύνη  του  υδρολήπτη.  Αν  για  τη  χρήση  αυτή  υπάρχουν  ειδικές  απαιτήσεις,  ο  υδρολήπτης 
προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος 
δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί 
από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
-Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
-Του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
-Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 "Περί προσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων"
-Του άρθρου 11 του Ν.Δ 318/69 περί "Βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων
των Δήμων και Κοινοτήτων" και του Π.Δ 923/77 "Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του απο 17/5-15/6/1959 Β.Δ"
-Του Ν. 1512/85 και της 28116/29-3-91 Διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
-Των Υγειονομικών Διατάξεων που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

ΑΡΘΡΟ  3: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
3.1.Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα 
από την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
3.2.Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις 
οικοδομές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία τoυ δήμου μέχρι του υδρομετρητή.
3.3. Ο Δήμος έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης, τις μονάδες επεξεργασίας νερού, τις 
δεξαμενές  αποθήκευσης,  τις  γεωτρήσεις,  τα αντλιοστάσια και  είναι  αρμόδιος  για την μελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.   Οι  διακλαδώσεις  παροχής  νερού,  οι  επεκτάσεις  του  κεντρικού  αγωγού,  τα  κάθε 
είδους  ειδικά  τεμάχια  και  λοιπές  κατασκευές  ανήκουν  το  Δήμο,  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο 
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κατασκευής τους και τη χρηματοδότησή τους,  έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με  
σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου. 
3.4.Οι υδρολήπτες έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που 
υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα 
δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της 
Υπηρεσίας Υδρεύσεως.  
4.2. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται 
από την υπηρεσία ύδρευσης διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη 
θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι 
υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. 
4.3. Οι παροχές διακρίνονται:
α)   Σε παροχές  ύδρευσης κοινές  με  διάμετρο  μέχρι  ¾ της  ίντσας,  που χρησιμοποιούνται  για 
οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β)   Σε  παροχές  ύδρευσης  ειδικές  με  διάμετρο  μεγαλύτερη  των   1  ½  "  ιντσών,  που 
χρησιμοποιούνται  για  ακίνητα  ειδικού  προορισμού,  όπως  νοσοκομεία,  στρατιωτικές  μονάδες, 
εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές 
μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
γ)   Σε  πυροσβεστικές παροχές  με  διάμετρο  άνω  των  2  ιντσών  (50  χιλιοστών),  που 
χρησιμοποιούνται  μόνο  για  την  κατάσβεση  πυρκαγιών.  Απαγορεύεται  απόλυτα  η  χρήση 
πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις 
είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή  έχει το δικό 
της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή 
νερού για άλλη χρήση.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με βάση τις καρτέλες 
και  για  κάθε  παροχή εκδίδεται  από τη μηχανογράφηση ατομικός  λογαριασμός ύδρευσης που 
αποστέλλεται  στους  υδρολήπτες  προκειμένου  να  καταβάλλουν  την  οφειλή  στην  Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
6.1. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων πέρα του υδρομετρητή 
(προς την πλευρά του ακινήτου) ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Υπηρεσία Ύδρευσης ευθύνεται για 
την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι τον υδρομετρητή.
6.2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου 
υλικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση 
του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις.
6.3. Η Υπηρεσία  δεν  προχωρεί  σε  σύνδεση της  παροχής  πριν  η  εσωτερική  εγκατάσταση του 
ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς το μετρητή και 
σε  τέτοια  θέση  που  να  εξασφαλίζεται  ο  εύκολος  χειρισμός  του  και  βαλβίδα  ανεπίστροφης.
6.4. Οι  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  και  συσκευές  πρέπει  να  συμφωνούν  με  τους  εκάστοτε 
ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όμως, πρέπει να 
είναι  κατασκευασμένες  από  υλικό  που  δεν  δημιουργεί  κινδύνους  μόλυνσης  του  νερού.    
6.5. Απαγορεύεται  η  απευθείας  σύνδεση  αντλητικών  μηχανημάτων,  λεβήτων  συσκευών 
καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ με τους σωλήνες ύδρευσης. Η λειτουργία τους πρέπει 
να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών 
των  εγκαταστάσεων.  Οι  θερμοσίφωνες  πρέπει  να  είναι  σύμφωνοι  με  τους  κανονισμούς  και 
εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού, λόγω 
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π.χ. υπερθερμάνσεως. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού 
είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
6.6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο 
ύδρευσης,  με  παροχή  από  οποιαδήποτε  άλλη  πηγή,  έστω  και  αν  μεσολαβούν  βαλβίδες 
ανεπίστροφης ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται 
λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
7.1.    Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό, εκτός της 
περιτοίχισης
7.2.    Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό,  εκτός από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις  και  με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
α) Στην  περίπτωση  που  τοποθετηθεί  συλλέκτης  για  την  υδροδότηση  του  ακινήτου,  όλες  οι 
υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. 
β)  Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, επιβάλλεται η μεταφορά της 
παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος. 
7.3.   Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει,  με δικές του  δαπάνες, την παροχή από το 
καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία. 
7.4. Η υπηρεσία Ύδρευσης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, 
ο  οποίος  οφείλει  να  έχει  κατά  τη  μεταφορά  τον  κατάλληλο  τεχνίτη  για  τη  σύνδεση  των 
εσωτερικών  του  εγκαταστάσεων.  Η  Υπηρεσία  Ύδρευσης  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  αν  λόγω 
αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο. 
7.5.  Στις περιπτώσεις  που η μεταφορά της παροχής γίνεται  αυτεπάγγελτα από την  Υπηρεσία 
Ύδρευσης  με  δαπάνη  του  ιδιοκτήτη  και  αυτός  αρνείται  την  καταβολή  της,  αυτή 
συμπεριλαμβάνεται  στο λογαριασμό κατανάλωσης ύδατος  αυτού.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΑNΥΨΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
8.1. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του 
φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης, βαρύνει τον υπεύθυνο για την 
μεταβολή. 
8.2.  Το κόστος της μεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη 
όταν γίνεται κατόπιν αιτήσεώς του, εκτελείται από την Υπηρεσία Ύδρευσης αφού καταβάλλει ο 
υδρολήπτης το ποσό των 50,00 ευρώ πλέον του κόστους των υλικών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
9.1. Όποιος  επιθυμεί  να  υδροδοτηθεί,  συμπληρώνει  έντυπη  δήλωση  που  παρέχεται  από  την 
υπηρεσία,  και  συνυποβάλλει  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά.  Στην  αίτηση  αναγράφονται  τα 
στοιχεία του αιτούντα  (όνομα,  επώνυμο,  διεύθυνση κ.λ.π.)  το είδος  και  η θέση του ακινήτου 
καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή  επαγγελματικές ανάγκες κλπ)
9. 2. Για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές 
όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους 
αίτηση στο τμήμα ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος μπορεί  
να ικανοποιεί το αίτημα.
9.3. Σε  περίπτωση  μεταβίβασης  (πώλησης)  του  ακινήτου  που  υδροδοτείται  από  το  Δήμο, 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες  και απαιτητές όλες οι οφειλές από κατανάλωση νερού ή άλλα τέλη 
ύδρευσης  με ευθύνη για ολόκληρη την οφειλή εις ολόκληρον του παλαιού και νέου ιδιοκτήτη. 
Στην περίπτωση αυτή  υποχρεούται  ο  ιδιοκτήτης  να ενημερώνει  το Δήμο εγκαίρως  για την 
αλλαγή που πρόκειται  να γίνει με αίτηση  στην οποία  θα αναφέρονται πλήρη στοιχεία του  νέου 
ιδιοκτήτη  και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του.

17



                                                                                                                               

                                                                                                                        ΑΔΑ: Ω2Χ3Ω0Π-9ΨΖ
Σε αντίθετη περίπτωση  ο Δήμο διακόπτει  την παροχή υδροδότησης. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
10.1. Για τη σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: 
Α)  Οικοδομική άδεια, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση, ή 
αντίστοιχα βεβαίωση νομιμοποίησης/τακτοποίησης σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος.
Β )Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή  Διάγραμμα κάλυψης.
Αν  η  νέα  σύνδεση  αφορά  σε  κοινόχρηστη  παροχή  που  εξυπηρετεί  και  πλήρωση  δεξαμενής 
πυρόσβεσης ή boiler, θα πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον, τα αντίστοιχα μηχανολογικά σχέδια 
ύδρευσης και πυρόσβεσης.
Για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουναπαρκ, τσίρκο 
και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων 
(γήπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα.
Στη συνέχεια,  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξετάζει  τη δυνατότητα ή μη, σύνδεσης με το 
δίκτυο Ύδρευσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο.
Μετά τον έλεγχο καλείται  ο  υδρολήπτης  για την οικονομική τακτοποίηση.   Εάν ο αιτών δεν 
προσέλθει  να  εξοφλήσει  την  δαπάνη  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  έξι  (6)  μηνών  από  την 
ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται  
στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου 
του με το δίκτυο Ύδρευσης. Η καταβολή του τέλους δικαιώματος σύνδεσης και παροχής νερού, 
δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου να καταβληθεί  σε δόσεις,  η δε καταβολές 
πραγματοποιούνται στο Ταμείο του Δήμου.  Η σύνδεση με το δίκτυο Ύδρευσης εκτελείται είτε 
από το Δήμο μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την εξόφληση ή την καταβολή τουλάχιστον της 
πρώτης δόσης,  είτε  μετά την πάροδο της προθεσμίας από ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής του 
υδρολήπτη με την επίβλεψη της Υπηρεσίας Ύδρευσης και χωρίς καμμία επιπλέον επιβάρυνση 
προς την Υπηρεσία.    Ο Δήμος κατασκευάζει  τις  παροχές νερού από το δίκτυό του μέχρι  το 
φρεάτιο  στο  όριο  του  ακινήτου.   Η Υπηρεσία  Ύδρευσης  έχει  το  αποκλειστικό  δικαίωμα  να 
καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης μέχρι τη 
θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της θέσης από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα 
και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για 
το Δήμο, εκτός αν αυτή καταβάλλεται προκαταβολικά από τον αιτούντα.  Όταν  ο Δήμος έχει τη 
δυνατότητα να προμηθευτεί τα υλικά σύνδεσης, τότε ο υδρολήπτης καταβάλλει για αυτά το ποσό 
των εκατό ευρώ. 
10.2. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και 
την προστασία της παροχής.
10.3. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός 
από  τους  υπαλλήλους  της  υδρεύσεως  καθώς  και  κάθε  επέμβαση  σ’  αυτό  ή  τον  κρουνό 
υδροληψίας  που  βρίσκεται  μπροστά  στο  υδρόμετρο.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  Υπηρεσία 
Υδρεύσεως  προβαίνει  αμέσως  σε  επιθεώρηση  της  παροχέτευσης  για  την  εξακρίβωση  τυχόν 
ζημιών.  Η  δαπάνη  για  την  αποκατάσταση  των  τυχόν  ζημιών  εισπράττεται  με  τον  επόμενο 
λογαριασμό, επιβάλλεται δε πρόστιμο το ύψος του οποίου είναι 100.00€.  

ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Όλα  τα  ακίνητα  που  βρίσκονται  εντός  εγκεκριμένου  σχεδίου  ή  σε  οικισμούς  προ  του  1923 
μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά. 

Άρθρο 12: ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται  σε περιοχές εντός εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά.
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ΆΡΘΡΟ 13: ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
13.1.    Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ.
13.2.    Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία 
τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα νομιμότητας του προς ύδρευση ακινήτου (Συμβόλαιο, 
κάτοψη άδεια οικοδομής ή  νομιμοποίηση αυθαιρέτου).
13.3.    Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) 
χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).
13.4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ένα ακίνητο, δύναται να 
χορηγηθεί και κοινόχρηση παροχή.
13.5.    Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού, χαρακτηριζόμενα 
σαν τέτοια με απόφαση του δημάρχου. 
13.6.    Εφόσον  δεν  υπάρχει  αγωγός  για  να  τοποθετηθεί  η  παροχή  γίνεται  προέκταση  του 
πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με 
δαπάνη  του  αιτούντα  υδρολήπτη.  Η  ύπαρξη  εμποδίων  που  αποκλείει  την  επέκταση  ως  τα 
προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από την υπηρεσία ύδρευσης και το δήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  
14.1. Η σύνδεση με το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης γίνεται με εγκεκριμένο υδρομετρητή, ο οποίος 
καλύπτει τους κανόνες ορθής λειτουργίας και τοποθετείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
10  του  παρόντος.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  παρέχεται  νερό  εάν  δεν  έχει  τοποθετηθεί 
υδρομετρητής.  Η δαπάνη της αγοράς των υλικών βαρύνει τον υδρολήπτη.
14.2. Ο υδρομετρητής συνοδεύεται με φρεάτιο, σφαιρικό διακόπτη, βαλβίδα αντεπιστροφής, και 
όλα τα απαραίτητα για την  τοποθέτηση υλικά και  τοποθετείται  έξω από την περιτοίχιση  του 
ακινήτου, επί του πεζοδρομίου. Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κοντά αγωγός 
ύδρευσης τοποθετείται σε άλλο σημείο που απέχει από το ακίνητο, αρκεί να εκπληρώνονται οι  
όροι καλής λειτουργίας  και τέλειας προφύλαξης των εγκαταστάσεων. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ο 
Δήμος  αναλαμβάνει την ευθύνη μέχρι το σημείο που τοποθετείται ο υδρομετρητής.
14.3. Η  παροχή  νερού  γίνεται  από  το  πιο  κοντινό  προς  τον  υδρολήπτη  σημείο  του  δικτύου 
διανομής,  με  σωλήνα ονομαστικής  διαμέτρου  Φ22.  Στις  ήδη  υπάρχουσες  παροχές  η  διατομή 
παραμένει ως έχει. Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει άλλο σημείο, στις περιπτώσεις 
που το κοντινό δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.
14.4. Ο υδρομετρητής μετά την τοποθέτησή του, σφραγίζεται από τον Δήμο και απαγορεύεται 
κάθε  παρέμβαση  σ΄αυτόν,  καθώς  επίσης  και  η  μετατόπισή  του.  Κατά  την  τοποθέτηση  του 
υδρομέτρου  τοποθετείται  ασφάλεια,  από  συνεργείο  του  Δήμου.  Η  ασφάλεια  θα  είναι  από 
πλαστικό υλικό, θα φέρει διακριτικό του Δήμου και θα τοποθετείται επάνω στο ρακόρ σύνδεσης. 
Τυχόν παραβίαση της ασφάλειας αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού, επιφέρει  πρόστιμο το ύψος 
του  οποίου  καθορίζεται  στην  περ.  12  του  παρόντος  άρθρου  και  άμεση  αφαίρεση  του 
υδρομετρητή.  Σε περίπτωση που απαιτείται μετατόπιση του υδρομετρητή, αυτή γίνεται από την 
Υπηρεσία Ύδρευσης, μετά από αίτηση του υδρολήπτη και θα καταβάλλεται ποσό 50,00 Ευρώ 
πλέον του κόστους των υλικών.  Ο υδρολήπτης υποχρεούται να επιτρέπει στα όργανα του Δήμου 
οποιονδήποτε  έλεγχο  στο  δίκτυο  της  ιδιοκτησίας  του  ανά  πάσα  στιγμή,   σε  περίπτωση  δε 
αδικαιολόγητης άρνησης του  διακόπτεται η υδροδότηση.     
14.5. Η  Ευθύνη  επισκευής  και  συντήρησης  των  υδρομετρητών  ανήκει  στον  Δήμο,  ο  οποίος 
επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του καταναλωτή .
14.6.  Κάθε υδρολήπτης  έχει χρέος να προσέχει και να προστατεύει τον υδρομετρητή  του. Η 
κάλυψη του φρεατίου  των υδρομετρητών  με  χώματα,  απορρίμματα ή με  οποιαδήποτε  υλικά 
απαγορεύεται.  Η απομάκρυνση  των  παραπάνω υλικών  γίνεται  με  την  φροντίδα  του  υπαιτίου 
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κατόχου του ακινήτου ή από το Δήμο που χρεώνει σε βάρος του υπαιτίου τα έξοδα απομάκρυνσης 
των υλικών. 
14.7. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις ΜΙΑ (1) η σύνδεση με τον αγωγό 
γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). Σε κάθε 
διαμέρισμα,  κατάστημα,  γραφείο,  αποθήκη κ.λ.π  και  γενικά  σε κάθε  τμήμα του υδρευόμενου 
ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα υδρόμετρο.
14.8. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου 
ή  δύο  ή  περισσοτέρων  ακινήτων  με  το  ίδιο  υδρόμετρο  είναι  παράνομη  και  η  Υπηρεσία 
Υδρεύσεως, επιβάλλει πρόστιμο 1000,00 ευρώ. 
14.9.   Ο  Δήμος  δεν  αναγνωρίζει  καμιά  απώλεια  των  εσωτερικών  εγκαταστάσεων,  του 
υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που 
καταγράφηκε. 
14.10. Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση διακοπής 
που έγινε  λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει  τις  διαδικασίες  αυτού του κανονισμού ή πριν την 
τοποθέτηση υδρομετρητή  διώκεται κατά τον Νόμο και του επιβάλλεται πρόστιμο 5000,00 ευρώ. 
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται . 
14.11. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομετρητών  να 
αντικαθιστά αυτά με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλους  για επικουρικό έλεγχο 
και συντάσσεται σχετική πράξη ελέγχου παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Η  αξία  των  υδρομέτρων  και  η  δαπάνη  τοποθέτησής  τους  ενσωματώνεται  στο  λογαριασμό 
ύδρευσης.
 Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία μόλις διαπιστώσει διαρροή 
νερού μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου. 
14.12. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή στην διαγραφή 
καταναλωθείσης ποσότητας, αποτελεί κλοπή ύδατος, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης 
και  την  επιβολή  σε  βάρος  του  υδρολήπτη,  εκτός  της  προβλεπόμενης  ποινικής  δίωξης,  και 
προστίμου ίσου με το 10πλασιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δυο τελευταίων περιόδων 
καταμέτρησης, ή της τελευταίας περιόδου καταμέτρησης αν δεν υπάρχει προηγούμενη ή 5.000.00 
ευρώ αν δεν υπάρχει καμία καταμέτρηση.  Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται 

ΑΡΘΡΟ 15: ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
15.1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή, (υδρόμετρο) που πρέπει  να είναι 
σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς και αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. 
15.2. Αφαίρεση του υδρομέτρου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση και 
τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ύδρευσης

ΑΡΘΡΟ 16:  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
16. 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους 
του Δήμου ανά εξάμηνο  ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του 
υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη. 
Οι  αναφερόμενες  στον  μετρητή  ενδείξεις  αποτελούν  απόδειξη  της  κατανάλωσης  που 
πραγματοποιήθηκε.  Ο  Δήμος  δεν  αποδέχεται  αμφισβητήσεις  που  υποβάλλονται  εκτός  της 
διαδικασίας του  άρθρου  21 του παρόντος κανονισμού.
16.2.  Ο υδρολήπτης  έχει  το δικαίωμα  να ζητήσει  ογκομέτρηση για  την  καλή λειτουργία  του 
υδρομέτρου του. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός ο υδρολήπτης  πρέπει να προκαταβάλει 
την δαπάνη ελέγχου που ορίζεται στο ποσό των 50,00 ευρώ. Ο έλεγχος του υδρομέτρου γίνεται με 
την παρουσία του και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο υπογράφεται από 
αυτόν και τον τεχνίτη που διενήργησε τον έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την 
υπογραφή του υδρολήπτη. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των μετρήσεων του υδρομέτρου 
εις  βάρος  του  καταναλωτή  διενεργείται  ανάλογη  μείωση  στον  τελευταίο  λογαριασμό 
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κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόμετρο. Το υδρόμετρο  αντικαθίσταται επίσης αν 
βρεθεί να καταγράφει με απόκλιση και  εις βάρος του Δήμου
16.3.  Ο Δήμος  δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή 
διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου 
και ο υδρολήπτης  υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από τον 
υδρομετρητή.  Το  προσωπικό  του  Δήμου  όταν  διαπιστώνει  διαρροή  σε  εσωτερική  υδραυλική 
εγκατάσταση  μπορεί  να  διακόπτει  αμέσως  την  υδροδότηση  του  ακινήτου,  χωρίς  να 
προειδοποιήσει τον υδρολήπτη αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της διαπίστωσης και της διακοπής. 
Ο αρμόδιος υπάλληλος αφήνει  ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνσή του υδρολήπτη  για τη 
διακοπή ή την εμφανή απώλεια.
16. 4. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου  ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει μετά 
το  διακόπτη  του  υδρομετρητή  και  καταλήγει  στην  εσωτερική  του  εγκατάσταση  και  η  οποία 
κατασκευάζεται για λογαριασμό του και με δαπάνες του. Το τμήμα της διάταξης από το ρακόρ 
μετά  το  υδρόμετρο  και  προς  την  εσωτερική  εγκατάσταση  συντηρείται  και  επισκευάζεται  με 
φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον αγωγό διανομής μέχρι και 
το ρακόρ μετά το υδρόμετρο συντηρείται και επισκευάζεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.   
16.5. Η δαπάνη για την αντικατάσταση μετρητή που παρουσιάζει  βλάβη  δεν χρεώνεται στους 
υδρολήπτες, αλλά αποτελεί υποχρέωση του Δήμου . Αν όμως, ζητηθεί από τον καταναλωτή η 
αντικατάσταση  του  υδρομετρητή,  ο  οποίος  δεν  παρουσιάζει  βλάβη  ή  ελάττωμα,  αλλά  λόγω 
δυσπιστίας αυτού, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή  με το ποσό των 50,00 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
17.1.    Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με 
τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον. 
17.2.    Η υπηρεσία  Ύδρευσης  έχει  το  δικαίωμα,  όταν το  νερό δεν  επαρκεί,  να  προβαίνει  σε 
τμηματικές  διακοπές  του δικτύου ή να παρέχει  νερό σε ορισμένες  ώρες κατά την κρίση της. 
Μπορεί  ακόμα  να  ορίσει  ανώτατο  όριο  κατανάλωσης  για  οικιακή  χρήση.  Σε  περίπτωση  μη 
συμμόρφωσης των υδροληπτών, μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή 
νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψους του οποίου καθορίζεται σε 100 € ύστερα από απόφαση 
του Δημάρχου.  Αν υπάρξει  υποτροπή, διακόπτεται  η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι  και 
τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δημάρχου.
17.3.    Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος 
να  την  εξασφαλίσει  με  την  αποθήκευση  νερού  σε  δεξαμενή  ή  με  οποιαδήποτε  άλλο  τρόπο.
17.4.    Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της, είναι δυνατόν, συμπωματικά 
και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή 
και  διακοπή  της  υδροδότησης,  η  υπηρεσία  δεν  έχει  καμιά  ευθύνη  για  βλάβες  που  τυχόν 
προκληθούν  σε  μηχανήματα  ή  σε  άλλες  εγκαταστάσεις  από  το  γεγονός  αυτό,  ούτε  και  την 
υποχρέωση αποζημίωσης. 
17.5. Η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται με σφράγιση του μηχανισμού διακοπής 
της παροχής ή αφαίρεση του υδρομετρητή  
Ο Δήμος προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης στις παρακάτω περιπτώσεις:
17.5.1.  μετά από αίτηση του υδρολήπτη εφόσον έχει γίνει εξόφληση στις μέχρι τότε οφειλές ή 
έχει υπαχθεί σε ρύθμιση,  απαλλασσόμενος από τις τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του 
και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης. Ο 
Δήμος υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να 
πραγματοποιήσει την διακοπή αυτή. 
17.5.2.   Σε περίπτωση μη εξόφλησης των λογαριασμών.
17.5.3.   Σε περίπτωση παρέμβασης του ιδιοκτήτη ή τρίτων στον υδρομετρητή.
Στη  περίπτωση  που  ο  Δήμος  προβεί  στην  διακοπή  της  σύνδεσης,  για  λόγους  μη  εξόφλησης 
λογαριασμών  ή  παρέμβασης  από  τον  υδρολήπτη  ή  τρίτων  στον  υδρομετρητή,  για  την 
επανασύνδεση  υποβάλλεται  σχετική  αίτηση  και  καταβάλλεται  από  τον  υδρολήπτη  Τέλος 
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Επανασύνδεσης,  το ύψος του οποίου καθορίζεται  στα 50,00€.  Στην περίπτωση διακοπής της 
σύνδεσης λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών για να γίνει η επανασύνδεση πρέπει να εξοφληθεί  
ολοσχερώς η οφειλή ή να έχει γίνει ρύθμιση, εξ αιτίας της οποίας διακόπηκε η σύνδεση. 
17.5.4. Εάν  οι  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  του  ακινήτου  είναι  συνδεδεμένες  σε  διαφορετικές 
παροχές. 
17.5.5. Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας ή εναλλακτικής υδροληψίας για τις ανάγκες ενός και 
μόνο εσωτερικού δικτύου.
17.5.6.  Σε περίπτωση τοποθέτησης σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια 
υδατοπαροχής.  Ο  Δήμος  διακόπτει  την  υδροδότηση  εάν  κρίνει  ότι  εξαιτίας  τέτοιων 
εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού.
17.5.7. Σε  μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.
17.5.8.  Σε περίπτωση εμπορίας και κλοπής νερού. 
17.5.9. Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας 
κατά  νόμο  επιτροπής  αυθαίρετη  και  κατεδαφιστέα,  εφόσον  ζητήσει  τούτο  η  αρμόδια 
Πολεοδομική Υπηρεσία. 
17.5.10. για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
17.6. Όταν  πρόκειται  για  προγραμματιζόμενες  διακοπές,  η  αρμόδια  υπηρεσία  φροντίζει  να 
ενημερώνει  έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές.  Σε καμιά περίπτωση δεν 
ευθύνεται ο Δήμος Σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκάλεσαν στους καταναλωτές 
οι διακοπές ύδρευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΛΗ 
18. 1.  ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Για  την  υδροδότηση  οποιουδήποτε  ακινήτου,  προκαταβάλλεται από  τον  ενδιαφερόμενο  στο 
ταμείο του Δήμου το δικαίωμα σύνδεσης. Για τα εντός σχεδίου ακίνητα ανέρχεται στο ποσό των 
400.00 ευρώ και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα στο ποσό των 600.00 ευρώ.
Η δαπάνη των υλικών για σύνδεση της παροχής εν γένει, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και ανέρχεται 
στο ποσό των  100,00 ευρώ. Οι εργασίες σύνδεσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 του παρόντος.   
18. 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του 
δικτύου Ύδρευσης, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος. 
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός σχεδίου ή 
σε οικισμούς προ του 1923, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολάβο από την Υπηρεσία 
Υδρεύσεως και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους 
εξυπηρετούμενους  υδρολήπτες.  Το  τμήμα  του  αγωγού,  που  τοποθετείται,  περιέχεται  στην 
κυριότητα της Υπηρεσίας Υδρεύσεως, που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την 
ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καμία περίπτωση  δε γίνεται  με 
δαπάνη  του  Δήμου  εκτός  και  αν  πρόκειται  να  υδροδοτηθεί  αναγνωρισμένος  οικισμός  που 
βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως. 
18. 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Απαγορεύεται  στους  ιδιώτες  να  προκαλούν  βλάβες  στους  αγωγούς  και  τις  διακλαδώσεις  των 
δικτύων υδροδότησης κατά την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή κατά την εκσκαφή ή 
ανέγερση οικοδομών. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα 
μέτρα εντοπισμού και προστασίας των αγωγών, διακλαδώσεων και υδρευτικών κατασκευών επί 
των πεζοδρομίων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα τους 
παράσχει τις σχετικές υποδείξεις.  Στις περιπτώσεις  αυτές ο υπαίτιος της ζημιάς, πέρα από τις 
ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποπληρωμή της αποκατάστασης της 
ζημιάς (κοστολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία πλέον 20% για γενικά έξοδα).  
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ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού είναι κλιμακωτή και καθορίζεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του ΔΣ και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη 
ειδοποίηση  των  υδροληπτών.  Η  χρέωση  γίνεται  ανάλογα  με  τον  τρόπο  κατά τον  οποίο 
υδροδοτείται  κάθε  δημοτική  ή  τοπική  κοινότητα  και  οικισμοί  αυτών,  όταν  το  καθεστώς 
υδροδότησης είναι διαφορετικό. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
20.1.  Οι λογαριασμοί  ύδρευσης εκδίδονται  μηχανογραφικά και περιλαμβάνουν απαραίτητα τα 
εξής στοιχεία: 
1. πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
2. διεύθυνση αποστολής λογαριασμού
3. αριθμός  λογαριασμού 
4. αριθμός υδρομέτρου 
5. αριθμό μητρώου υδρολήπτη 
6. πλήρη ανάλυση κατανάλωσης 
7. δημοτική ή τοπική κοινότητα 
8. προθεσμία πληρωμής 
Στους λογαριασμούς μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οφειλές από προηγούμενες
καταναλώσεις που επαναβεβαιώνονται για να συνεισπραχθούν με τους τρέχοντες λογαριασμούς. 
Στους  λογαριασμούς  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνονται  άλλες  οφειλές  όπως  ανεξόφλητα  τέλη  ή 
πρόστιμα που μπορούν να ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ύδρευσης όπως καθορίζονται στα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος.
20.2. Ο Δήμος έχει  το δικαίωμα να αναγράφει  στον λογαριασμό ύδρευσης κάθε  δαπάνη που 
βαρύνει τον υδρολήπτη και προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και να την εισπράτει μαζί με 
την αξία του καταναλισκόμενου νερού.
Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται 
στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου προκειμένου να του χορηγηθεί κίνηση λογαριασμού.  Σε κάθε 
περίπτωση ή μη παραλαβή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις  νόμιμες 
συνέπειες της μη εμπρόθεσμης εξόφλησής του.     
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης, οι λογαριασμοί από την πρώτη μέρα του επόμενου 
μήνα στον οποίο λήγει η προθεσμία πληρωμής τους, επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις 
και  ενδέχεται  να  οδηγήσουν  στην  διακοπή  υδροδότησης,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο 
άρθρο 17. 
20.3. Οι λογαριασμοί εξοφλούνται με τους εξής τρόπους:
(α) Στo ταμείο του Δήμου.
(β) Στο δίκτυο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ πανελλαδικά.
(γ) Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και  με τρόπο που παρέχει  κάθε Τράπεζα και 
επιλέγει ο υπόχρεος.
Ο καταναλωτής έχει τη ευθύνη της ορθής και πλήρους δήλωσης των στοιχείων του. Ο Δήμος δεν 
φέρει καμία ευθύνη για αποστολή λογαριασμών σε λάθος ταχυδρομική διεύθυνση ή απώλεια των 
ειδοποιητηρίων από τον καταναλωτή.

ΑΡΘΡΟ  21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
21.1.    Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, μπορεί να υποβάλει ένσταση, η 
οποία εξετάζεται από τη αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης εντός μηνός από την υποβολή τους. Για 
απάλειψη κάθε αμφισβήτησης θα ελέγχεται  από δύο υδραυλικούς του Δήμου και τον αντίστοιχο 
Αντιδήμαρχο.
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21.2.  Έκπτωση  από  την  κατανάλωση  νερού,  δεν  αναγνωρίζεται  κατ'  αρχήν,  εκτός  από  τις 
παρακάτω  περιοριστικά  αναφερόμενες  περιπτώσεις  και  πάντοτε  ύστερα  από  αίτηση  του 
ενδιαφερόμενου καταναλωτή και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Όταν από διαπιστούμενη από την Υπηρεσία  υπόγεια διαρροή, μη ορατή, πριν από τη βεβαίωση 
του  λογαριασμού,  που  ξεπερνά  το  2/πλάσιο  του  μεγαλύτερου  λογαριασμού  πραγματικής 
κατανάλωσης των δύο  (2) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επί  πλέον πέρα του 2/πλάσιου 
ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%. 
Στην περίπτωση αυτή κατά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης καταναλώσεως των τελευταίων δύο 
λογαριασμών, δεν θα λαμβάνεται υπόψη ο λογαριασμός που επηρεάστηκε από την συγκεκριμένη 
διαρροή. 
Σε περίπτωση που για τον υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων δύο  (2) 
λογαριασμών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, για τον συγκεκριμένο καταναλωτή 
που επιζητεί την έκπτωση, τότε λαμβάνεται υπόψη αναλογικά η μεγαλύτερη κατανάλωση  όσων 
λογαριασμών έχουν εκδοθεί επ' ονόματί του. 
 21.3. Δεν εκδίδονται  λογαριασμοί ύδρευσης σε εκκλησίες,  Μοναστήρια, Σχολεία, Κοιμητήρια, 
Γήπεδα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί,  Κ.Α.Π.Η., Παιδικοί Σταθμοί και Κοινόχρηστες 
Εγκαταστάσεις  του  Δήμου.  Στα  ανωτέρω  ακίνητα  ανεξάρτητα  της  μη  έκδοσης  λογαριασμών 
τοποθετούνται υποχρεωτικά υδρόμετρα προκειμένου να γίνεται δυνατός ο εντοπισμός λαθραίων 
υδροληψιών, διαρροών, υπερβολικών καταναλώσεων κ.λ.π. 
21.4.   Κάθε είδους χρέη προς την Υπηρεσία Ύδρευσης  μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν 
μέρει: 
    α. Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες 
που έγιναν επί πενταετία για εύρεση της διαμονής τους δεν έφεραν αποτέλεσμα. 
    β.  Όταν η εγγραφή τους  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  ύδρευσης έγινε  κατά 
κάποιο  τρόπο  προφανώς  λανθασμένο  ως  προς  την  φορολογητέα  ύλη  ή  το  πρόσωπο  του 
φορολογούμενου. 
Η διαγραφή του χρέους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
21.5. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στην Υπηρεσία Ύδρευσης για 
κάθε  λανθασμένη  κατ'  την  γνώμη  τους  χρέωση  ή  παράβλεψη  ή  αμέλεια  των  οργάνων  της 
Υπηρεσίας. Το δικαίωμα της ενστάσεως παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα της προθεσμίας 
εξόφλησης  που  αναγράφεται  πάνω  στους  λογαριασμούς  ύδρευσης  και  για  επιπλέον  30 
ημερολογιακές  ημέρες  πέραν  αυτής.  Μετά  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα  οι  ενστάσεις 
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Επί των  ενστάσεων αποφασίζει τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο 
μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης  η οποία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα 
αυτοψίας.  
Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους. 
Αν κάποια Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώσει εσφαλμένη χρέωση από δική της υπαιτιότητα, τότε 
άμεσα  εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  αποκατάσταση  του  σφάλματος  χωρίς  να 
απαιτούνται ενέργειες εκ μέρους του καταναλωτή.
Εάν από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιώνεται ο ενιστάμενος καταναλωτής τότε 
αυτός  υποχρεούται  εντός  μηνός  από  την  κοινοποίηση  της  Απόφασης  να  καταβάλλει  στην 
Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  το  ποσό  που  αναγράφεται  στην  Απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου χωρίς καμία επιβάρυνση για τόκους υπερημερίας. 
Σε  περίπτωση  που  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  απορρίψει  την  ένσταση  του  καταναλωτή  τότε  ο 
λογαριασμός  Ύδρευσης  που  θα  κληθεί  να  πληρώσει  ο  τελευταίος  θα  επιβαρυνθεί  με  τόκους 
υπερημερίας  για το χρονικό διάστημα από την λήξη της  προθεσμίας  εξόφλησης του αρχικού 
λογαριασμού της Υπηρεσίας  (επί του οποίου ο καταναλωτής είχε υποβάλλει ένσταση) έως την 
ημερομηνία εξόφλησης. του. 
Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  καταναλωτές  που  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  ένσταση  επί  εκδοθέντος 
λογαριασμού, έχουν το δικαίωμα (προκειμένου να μειώσουν την έντοκη επιβάρυνση τους εάν 
τελικά απορριφθεί η ένσταση) να καταβάλλουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το ποσό το 
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οποίο οι ίδιοι θεωρούν ως ορθή χρέωση πριν την εκπνοή της προθεσμίας που αναγράφεται στον 
λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό οι τόκοι υπερημερίας (σε περιπτώσεις απόρριψης της ένστασης) 
θα βαρύνουν τη διαφορά  που προκύπτει από το ποσό που αναγράφεται στον λογαριασμό μείον το 
ποσό που κατέβαλαν εμπρόθεσμα στον Δήμο. 
21.6. Σε καμιά περίπτωση το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δεν θα 
είναι μικρότερο από το κόστος που επιβάρυνε τον Δήμο  για την κατανάλωση αυτή. Το κόστος 
του νερού για το Δήμο καθορίζεται από τις κατ’ έτος δαπάνες ύδρευσης (κόστος αγοράς νερού, 
ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης δικτύου και αντλιοστασίων, μισθοδοσία προσωπικού, καύσιμα 
κλπ.) και τον όγκο του διανεμόμενου νερού. Το κόστος αυτό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, λόγω 
της μεταβολής των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων που το καθορίζουν. 
21.7. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης μείωσης του ποσού του λογαριασμού, εφόσον αυτός έχει 
ήδη  εξοφληθεί,  το  ποσό  που  επιστρέφεται,  συμψηφίζεται  άτοκα  με  επόμενους  λογαριασμούς 
εφόσον ο καταναλωτής εξακολουθεί  να υδρεύεται  από το Δήμο Ωρωπού. Αν έχει  διακοπεί  η 
σχέση αυτή,  τότε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφασίζει  για  τον  τρόπο επιστροφής  του  ποσού. 
Ενστάσεις  και  αιτήματα  που  δεν  έχουν  εξεταστεί  κατά  την  θέση  σε  ισχύ  του  παρόντος 
κανονισμού, μεταβιβάζονται στη δικαιοδοσία του παρόντος και θα εξετάζονται με βάση τα όσα 
καθορίζονται σε αυτόν.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς το Δήμο 
που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι 
όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Αν  ο  αιτών  έχει  προκαταβάλλει  το  δικαίωμα  σύνδεσης  τη  δαπάνη  προέκτασης  και  γενικά 
εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει ματαίωση του έργου, επιστρέφονται υπό όρους τα καταβληθέντα 
ποσά. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 
Αν διαπιστωθεί  ότι  το  υδρόμετρο  έπαψε  να  λειτουργεί  ή  λειτουργεί  ελαττωματικά  (στάσιμο 
υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την με διπλάσια με την προηγούμενη κατανάλωση των 
αντιστοίχων περιόδων των προηγουμένων ετών κατά μέσω όρο, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με 
την  κατανάλωση της  αμέσως  προηγούμενης  της  βλάβης  περιόδου.O υδρομετρητής  πρέπει  να 
αντικατασταθεί  άμεσα σε περίπτωση μη έγκαιρης αντικατάστασης θα χρεώνεται  με την διπλή 
κατανάλωση.

ΆΡΘΡΟ  24: ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 
Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση 
των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και 
ληφθεί η πραγματική ένδειξη ίσης με την ετήσια κατανάλωση της προηγούμενης ή της επόμενης 
αντίστοιχης περιόδου. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί  
σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Οι ανάγκες για την κατανάλωση του νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται. Με 
απόλυτη  προτεραιότητα  ικανοποιούνται  οι  ανάγκες  των  οικιών  και  των  καταστημάτων  και 
εφόσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση 
βιομηχανιών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, κ.λ.π.
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ΑΡΘΡΟ  26:  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΝΑΝΤΙ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Για  τις  κάθε  είδους  οφειλές  προς  την  υπηρεσία  Υδρεύσεως  ευθύνονται  από  κοινού  και  εις 
ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.   Στην 
περίπτωση μισθωμένου ακινήτου δύναται τόσο ο ιδιοκήτης όσο και ο μισθωτής να ζητήσουν την 
καταμέτρηση  του  υδρομέτρου.    Η μεταβίβαση  των  δικαιωμάτων  υδροληψίας  (που  έχει  σαν 
συνέπεια  την  αλλαγή  ονόματος  του  καταναλωτή)  γίνεται  :  Με  υπογραφή  κοινής  υπεύθυνης 
δήλωσης στην Υπηρεσία Ύδρευσης, τόσο από αυτόν που εκχωρεί τα δικαιώματά του, όσο και 
από αυτόν που υπεισέρχεται σ' αυτά, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. 
Στην περίπτωση  που  ο  μισθωτής  προχωρήσει  σε  διακανονισμό  της  οφειλής  απαιτείται  και  η 
συναίνεση  του  ιδιοκτήτη.  Ο  Δήμος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  εκτός  από  τον  υδρολήπτη 
μισθωτή  και  τον  ιδιοκτήτη  για  τους  λογαριασμούς  καθώς  και  για  κάθε  κίνηση  της  παροχής 
(διακοπή, επανασύνδεση, αφαίρεση, επανατοποθέτηση μετρητή)
Στις  περιπτώσεις  αλλαγής  ιδιοκτήτη  σε  υδροδοτούμενο  ακίνητο  το  οποίο  έχει  οποιεσδήποτε 
οφειλές (ύδρευσης κ.λ.π.), ο νέος καταναλωτής, με την υπογραφή της νέας σύμβασης, οφείλει να 
ενημερωθεί για πιθανές οφειλές και αναλαμβάνει υποχρεωτικά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Σε 
διαφορετική  περίπτωση ο Δήμος έχει  το  δικαίωμα να διεκδικήσει  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο την 
καταβολή των οφειλών και  να προβεί  στη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου μέχρι  την 
πλήρη εξόφληση τους.  
Στην  περίπτωση  κοινόχρηστης  παροχής  οι  συνιδιοκτήτες  της  οικοδομής,  ορίζουν  με  γραπτή 
δήλωση τους προς το Δήμο που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις 
τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας για τις οφειλές που 
προέρχονται από αυτήν.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ  27:  ΛΑΘΡΑΙΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ  –  ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΝΕΡΟΥ  – 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.
1.    Η σύνδεση παροχής που δεν έχει  ακόμη τοποθετηθεί  υδρομετρητής  ή έχει  αφαιρεθεί,  με 
ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί  η νόμιμη διαδικασία, 
αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και 
επιβάλλεται   σε  βάρος  του  υδρολήπτη,   προστίμου  ίσου  με  το  10πλασιο  του  μέσου  όρου 
κατανάλωσης  των  δυο  τελευταίων  περιόδων  καταμέτρησης,  ή  της  τελευταίας  περιόδου 
καταμέτρησης αν δεν υπάρχει προηγούμενη ή 5.000.00 ευρώ αν δεν υπάρχει καμία καταμέτρηση. 
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται 
 Απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής ή του εσωτερικού 
πυροσβεστικού  δικτύου  του  ακινήτου,  με  τις  εσωτερικές  εγκαταστάσεις Ύδρευσης  αυτού,  η 
χρήση  πυροσβεστικής  παροχής  για  οποιοδήποτε  άλλο  σκοπό  πέραν  αυτού  για  τον  οποίο 
χορηγήθηκε, η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή 
κρουνούς  ποτίσματος  δημοτικών,  κοινοτικών ή δημοσίων χώρων πρασίνου.  Απόδειξη  κλοπής 
νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας που να 
καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται επιπλέον 
και  με  το  πενταπλάσιο  της  δαπάνης  επισκευής  της  βλάβης.  Γενικά  απόδειξη  κλοπής  νερού 
αποτελεί  κάθε  επέμβαση,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  παραβίασης  της  σφραγίδας  του 
υδρομετρητή,  η  οποία  αποσκοπεί  στην  λήψη  μη  τιμολογούμενου  νερού  ή  στην  μείωση  των 
ποσοτήτων  αυτού.  Ως  λαθραία  υδροληψία  νοείται  και  η  υδροδότηση περισσοτέρων  της  μιας 
ιδιοκτησίας από έναν υδρομετρητή, καθώς και η απώλεια νερού µε αντίστροφη τοποθέτηση του 
υδροµέτρου  από  πρόθεση,  η  οποία  έχει  σαν  συνέπεια  τη  διαγραφή  της  καταναλωθείσας 
ποσότητας.  Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος διακόπτει αμέσως την Ύδρευση, χωρίς ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη 
και καταλογίζει πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.  Οποιοσδήποτε τρίτος 
(µη  καταναλωτής)  επιχειρήσει  λαθραία  υδροληψία,  διώκεται  ποινικώς  για  παράβαση  των 
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σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της ζηµίας που 
προκάλεσε στο Δήμο.
2.    Οι υδρολήπτες  υποχρεούνται  να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε  ανωμαλία ή 
βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων και  θα βεβαιώνεται  σε βάρος τους  για το χρονικό 
διάστημα που σημειώθηκε  η  βλάβη,  η  ποσότητα του νερού,  που είχε  καταναλωθεί  κατά την 
αμέσως προηγούμενη περίοδο καταμέτρησης και εάν δεν υπάρχει προηγούμενη με την επόμενη.
3.    Απαγορεύεται  απόλυτα,  η  από  το  μετρητή  οποιουδήποτε  ακινήτου  υδροδότηση  άλλου 
ακινήτου, χωρίς τοποθέτηση νέας παροχής, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την 
άδεια και την επίβλεψη του Δήμου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή 
παροχής ύδατος και πρόστιμο 1.000.00€
Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους: (α) να επεμβαίνουν στους υδρομετρητές τους, 
τη συντήρηση και λειτουργία των οποίων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος.  (β) να συνδέουν 
τις εσωτερικές  σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται  από το Δήμο µε σωλήνες από τις 
οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης, έστω και αν µεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδες 
ή διακόπτες. (γ) να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων µέσα ή κοντά στα φρεάτια 
υδατοπαροχής. (δ) να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων πάνω από τις εγκαταστάσεις 
Ύδρευσης.  (ε)  η  χρήση  πυροσβεστικών,  παροχών  κοινόχρηστων  χώρων  ακινήτων,  παροχών 
υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων, παροχών άρδευσης δημόσιων 
ή δημοτικών χώρων, για άλλο σκοπό, πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν. (στ) άλλη χρήση 
από  τους  κρουνούς  των  σχολείων  και  εκκλησιών  του  Δήμου πλην  των  αναγκών  τους.  (ζ)  η 
χορήγηση νερού σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. (η)  η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή 
επέµβασης στο δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης έξω από την ρυµοτοµική γραµµή χωρίς γραπτή άδεια 
από το Δήμο. (θ) η απ' ευθείας σύνδεση µε τους σωλήνες Ύδρευσης, αντλητικών µηχανηµάτων. 
(ι) η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων 
έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το δίκτυο του Δήμου δεν εξασφαλίζει µεταλλική 
συνέχεια, δεδοµένου ότι οι αγωγοί και άλλα ειδικά εξαρτήµατα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι 
από υλικό  αγώγιµο.  Οι  υδρολήπτες  είναι  αποκλειστικά  και  προσωπικά υπεύθυνοι  για  την µη 
τήρηση  της  απαγόρευσης  αυτής  και  τα  τυχόν  ατυχήµατα  που  ενδεχοµένως  προκληθούν  στο 
προσωπικό  του  Δήμου  ή  σε  τρίτους,  καθώς  και  για  κάθε  ζηµιά  που  τυχόν  προκληθεί  στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου. Για τους παραβάτες των ανωτέρω περιπτώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 
και  διακοπή της  υδροληψίας,  κατά τα  οριζόμενα  στα άρθρα του παρόντος.   Απαγορεύεται  η 
εκμετάλλευση ιδιωτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές 
που έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. 

ΑΡΘΡΟ 28 : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Ο δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης να έχει τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.  Για το σκοπό 
αυτό αναλαμβάνει  όλα τα προβλεπόμενα  μέτρα επεξεργασίας  και  ελέγχου  της  ποιότητας  του 
νερού.

ΑΡΘΡΟ 29:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο κανονισμός όπως και τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τα τέλη Ύδρευσης τροποποιούνται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 
του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 31  - ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να 
κατασκευασθούν  και  όλους  τους  υδρολήπτες   του  Δήμου   που  συνδέονται  με  το  δίκτυο 
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Ύδρευσης.  Κάθε  αιτούμενος  παροχής  υδροληψίας  οφείλει  να  λάβει  γνώση  των  όρων  του 
παρόντος Κανονισμού Ύδρευσης και  να δηλώσει ότι  τους αποδέχεται  ανεπιφύλακτα πριν την 
έγκριση της αίτησής του.  Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται  από τον παρόντα κανονισμό 
καθώς και  κάθε αμφιβολία που θα γεννηθεί κατά την εφαρμογή του Κανονισμού επιλύεται μόνο 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκρισή του.      

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευτεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 
66 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 και του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006.
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