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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 26/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 382/2011

«Πεξί εθδόζεσο Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε
θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 26/16-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010
(ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη δχν (22) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3.
Σζάθνο Πέηξνο
4.
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
5.
Θξππσηφο Παλαγηψηεο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιχξαο Υαξάιακπνο
9.
Καξνχζεο Υαξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ησάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
16. Κηραιφπνπινο Κηραήι
17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
19. Υαξακήο Αληψληνο
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο
21. Κέληεο Γεψξγηνο
22. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σδάθαο
Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, σηήξαιεο
Παξαζθεπάο Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Κεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ.
Παθίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ.

1

ΑΔΑ: 45ΨΗΩΚ9-08Ω

Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ε θα Αιεηθέξε Παλαγηψηα, κεηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ
ζέκαηνο απνρψξεζε ε θα Πξηθηάθε Παλαγηψηα, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρψξεζε
ν θ. Υαξακήο Αληψληνο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ θα Πξηθηάθε Παλαγηψηα, ε νπνία είπε ηα εμήο:
Κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.3463/2006, νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:
1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο & ζχκθσλα κε ην άξζξν
73 παξ. 1B v) ηνπ Λ.3852/2010, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Θ.Γ.Θ.
Θαηφπηλ απηνχ θαη κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ηίζεηαη ε
αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ θαλνληζκνχ χδξεπζεο πνπ ζα ξπζκίδεη ηα αλάινγα ζέκαηα ζε
φιν ην Γήκν Κνλεκβαζηάο.
Ζ αξηζ. 40/2011 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ Θαλνληζκφ χδξεπζεο, κε έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Γ.. έρεη εγθαίξσο ζηαιεί ζε φια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
κειεηήζνπλ θαη θαηαζέζνπλ ηπρφλ πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ην
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006, ηηο φκνηεο
ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηελ 40/2011 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη
κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Δθδίδεη Θαλνληζηηθή Απφθαζε Ιεηηνπξγίαο Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο σο εμήο:
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΟΠΟ, ΔΙΓΙΚΔ ΥΡΗΔΙ ΝΔΡΟΤ, ΙΔΡΑΡΥΗΗ ΤΓΡΔΤΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ,
ΑΝΧΣΑΣΑ ΟΡΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ, ΠΡΟΣΙΜΑ ΤΠΔΡΚΑΣΑΝΑΛΧΗ.
θνπφο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη ε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
ζχλδεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε επηβνιή ηεο
ινγηθήο ρξήζεσο ηνπ λεξνχ απφ ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, γεληθά πνπ πδξεχνληαη κε
ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο γηα ηελ θαλνληθή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ
χδξεπζεο θαη ηελ ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο παξέρεη λεξφ θαηάιιειν γηα πφζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζηελ Διιάδα
πξνδηαγξαθέο.
Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ απηνχ γηα εηδηθνχο βηνκεραληθνχο, ηερληθνχο ή άιινπο ζθνπνχο, γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ πδξνιήπηε. Αλ γηα ηε ρξήζε απηή ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο, ν πδξνιήπηεο
πξνβαίλεη κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο ζηελ επηζπκεηή βειηίσζή ηνπ. Ο Γήκνο, δελ έρεη θακία
επζχλε νχηε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθχςεη απφ ηελ
αθαηαιιειφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ φζνλ αθνξά ηελ εηδηθή απηή ρξήζε. Ζ επζχλε ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ εμαληιείηαη ζην ζεκείν πνπ αξρίδνπλ νη
εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 10 παξ. 10.1.
Οη αλάγθεο γηα θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηεξαξρνχληαη σο εμήο:
Κε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ νηθηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
εθ' φζνλ ππάξρεη πιεφλαζκα δηαηίζεηαη θαηά ζεηξά γηα ην πφηηζκα δψσλ, ηελ πδξνδφηεζε
βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αλεπάξθεηα λεξνχ, κπνξεί λα γίλνληαη δηαθνπέο ηεο πδξνδφηεζεο
ζε ηαθηέο ψξεο θαη φζν δηαξθεί ην πξφβιεκα, κεηά απφ απφθαζε ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο.
Κπνξεί αθφκε λα ζεζπίζεη αλψηαην φξην θαηαλάισζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ
πδξνιεπηψλ, ν Γήκνο κπνξεί πξνζσξηλά θαη κέρξη δέθα (10) εκέξεο ηελ παξνρή λεξνχ ή λα
επηβάιιεη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. Αλ ππάξμεη
ππνηξνπή, δηαθφπηεηαη ε παξνρή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ χζηεξα απφ
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απφθαζε ηνπ Γ.. ε πεξηπηψζεηο βιαβψλ ή επηζθεπψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο ηνπ
Γήκνπ, είλαη δπλαηφλ, ζπκπησκαηηθά θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα πξνθιεζεί πηψζε
ηεο πίεζεο θάησ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ή θαη δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο . Ο Γήκνο δελ έρεη θακία
επζχλε γηα βιάβεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε κεραλήκαηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο απφ ην
γεγνλφο απηφ, νχηε θαη ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο. Γελ έρεη επίζεο θακία επζχλε γηα ηπρφλ
βιάβεο απφ ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ή δηάξξεμε ησλ αγσγψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ
πξνέξρεηαη. Θάζε πδξνιήπηεο δηθαηνχηαη λα θαηαλαιψλεη νπνηαδήπνηε πνζφηεηα λεξνχ,
ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαλνληζκνχ ή φζνπο ηπρφλ ζεζπηζηνχλ ζην κέιινλ. Αλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο πδξνδφηεζεο, ζα πξέπεη ν πδξνιήπηεο λα ηελ
εμαζθαιίζεη κε ηελ απνζήθεπζε λεξνχ ζε δεμακελή ή νπνηνλδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηξφπν.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ.
Ζ ρνξήγεζε λεξνχ γίλεηαη κε ηερληθή εγθαηάζηαζε πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ αγσγφ δηαλνκήο ηνπ
Γήκνπ. Ζ εγθαηάζηαζε απηή, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πδξνκεηξεηήο, νλνκάδεηαη
παξνρή. Ζ παξνρή ζπλδέεηαη κφληκα κε ην αθίλεην γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ νπνίνπ
ηνπνζεηήζεθε εμ αξρήο, έζησ θη αλ απηφ αιιάμεη θπξηφηεηα θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα λα
πδξεχζεη άιιν αθίλεην, αθφκε θη αλ απηφ αλήθεη ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε. Ο εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ηνπ
αθηλήηνπ απηνχ έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηφλ ηνλ
Θαλνληζκφ. Ο Γήκνο έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο παξνρήο θαη ηνπ πδξνκεηξεηή θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ
αθηλήηνπ, ζην νπνίν έρνπλ ρνξεγεζεί ηα παξαπάλσ, έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο γηα ηελ χδξεπζή
ηνπ θαη αλαιακβάλεη ηα έμνδα ηεο παξνρήο.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ θξεαηίνπ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηεο παξνρήο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΥΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΤΓΡΔΤΟΜΔΝΟΤ.
Ο εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
πδξνδφηεζήο ηνπ.
Ζ ζρέζε πδξνιεςίαο πθίζηαηαη πάληνηε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε ηνπ
πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο ζεσξείηαη σο πδξεπφκελνο - θαηαλαισηήο απφ ηελ
ζπγθεθξηκέλε παξνρή γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην, νπνηνζδήπνηε θαη αλ είρε δεηήζεη αξρηθψο
ηελ πδξνδφηεζή ηνπ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηδηνθηήηε, ν λένο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ έρεη
ππνρξέσζε λα δειψζεη ζην Γήκν ηελ αιιαγή ηδηνθηεζίαο άκεζα (εληφο 2 κελψλ). Δάλ απηφ δελ
ζπκβεί ηφηε ν παιαηφο ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα θάλεη αίηεζε δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο θαη
λα εμνθιήζεη ηπρφλ πξνεγνχκελεο νθεηιέο θαζψο θαη ην ινγαξηαζκφ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
φηαλ εθδνζεί ν ινγαξηαζκφο πνπ ηελ αθνξά. Ζ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λένπ ηδηνθηήηε
ζην κεηξψν πειαηψλ ηνπ Γήκνπ γίλεηαη βάζεη αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο, ζπκβνιαίνπ θαη
νηθνδνκηθήο άδεηαο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θηίξην). ε πεξίπησζε βιάβεο ηδησηηθήο πδξαπιηθήο
εγθαηάζηαζεο απφ ην ζεκείν ζχλδεζή ηεο κε ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο απνθαζίζηαηαη απφ
ηνλ πδξνιήπηε εληφο 48 σξψλ απφ ηεο δηαπηζηψζεσο απηήο ή επηδφζεσο απηήο, άιισο
δηαηάζζεηαη ε απνζχλδεζε ηεο παξνρήο απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν.
ΆΡΘΡΟ 4
ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΜΟ.
Σα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
πδξνδφηεζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πδξνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν απφ απηφλ.
Οη αγσγνί δηαλνκείο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα
απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο. Οη πδξνιήπηεο
έρνπλ κφλν δηθαίσκα ρξήζεο.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟ ΚΟΠΟ - ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚ ΠΔΡΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΗ ΝΔΡΟΤ.
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ζπλερήο πδξνδφηεζε ζε φιν ην 24-σξν. Αλ φκσο γηα
ιφγνπο ηερληθνχο ή απφ άιιε αηηία, απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη ηελ
παξνρή χδαηνο εθ πεξηηξνπήο, ρσξίο απνδεκίσζε ζε νπνηνλδήπνηε.
Ο Γήκνο κπνξεί λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή χδαηνο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
 Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο.
 Γηα ηερληθνχο ιφγνπο (επηζθεπή δηθηχνπ & πδξαγσγείνπ)
 ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο, ε αξκφδηα ππεξεζία θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα κε
θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηνπο θαηαλαισηέο. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ν Γήκνο γηα
βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθάιεζαλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο χδξεπζεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β': ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 6 ΑΓΧΓΟΙ
Οη αγσγνί δηαθξίλνληαη ζε ηξνθνδνηηθνχο θαη αγσγνχο δηαλνκήο. Σξνθνδνηηθνί αγσγνί
ζεσξνχληαη νη αγσγνί πνπ ηξνθνδνηνχλ δεμακελέο αλαξξχζκηζεο ή απνζήθεπζεο λεξνχ, θαζψο
θαη φζνη έρνπλ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 300 ρηιηνζηά. Απφ ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο
δελ ρνξεγνχληαη παξνρέο γηα ηελ πδξνδφηεζε αθηλήησλ. Απφ ηνπο ηξνθνδνηηθνχο αγσγνχο
είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο, φπνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν θαη ηερληθά εθηθηφ, θαηά
ηελ απφιπηε θξίζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπνζεηνχληαη κφλν
ζε εγθεθξηκέλνπο δξφκνπο θαη έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν έσο 125 ρηιηνζηά ή ηελ πιεζηέζηεξε
πξνο απηή αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο.
Θαη' εμαίξεζε, είλαη δπλαηή γηα πγεηνλνκηθνχο ιφγνπο, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ έσο θαη Φ63. Απηφ κπνξεί
λα ζπκβεί κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηεξκαηηθψλ αγσγψλ ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη, ζαλ ζπλέπεηα
πθηζηάκελσλ γεσκνξθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή άιισλ ιφγσλ, ε κειινληηθή έλσζή ηνπο κε άιινπο
αγσγνχο δηαλνκήο θαζψο θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξνρήο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΟΥΔ
7.1.
Θαηεγνξίεο παξνρψλ.
α) Παξνρή χδξεπζεο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο
β) Παξνρή χδξεπζεο κέζα ζε νηθηζκφ
γ) Παξνρή χδξεπζεο εθηφο ζρεδίνπ & νηθηζκνχ.
Ζ δηάκεηξνο ησλ παξνρψλ θαη ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν δηαλνκήο
θαζνξίδεηε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
7.2.
Θέζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηψλ.
α) Οη παξνρέο ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ηνλ αγσγφ πνπ ηηο ηξνθνδνηεί θαη θαηαιήγνπλ ζην
θξεάηην ηνπ πδξνκεηξεηή. Σν θξεάηην απηφ ηνπνζεηείηαη ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ην
αθίλεην. Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδηνθηήηε, λα ηνπνζεηεί θξεάηηα
πδξνκεηξεηψλ κέζα ζε πξνθήπηα, εθ' φζνλ ηερληθνί ιφγνη απνθιείνπλ ηελ ηνπνζέηεζε
θξεαηίσλ ζην πεδνδξφκην ηεο πξφζνςεο, θαη εθφζνλ απηά παξακέλνπλ επηζθέςηκα. Ο
ηδηνθηήηεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεκπφδηζηε δπλαηφηεηα
εθηέιεζεο ηερληθψλ εξγαζηψλ απφ ηελ ζέζε ηνπ πδξνκεηξεηή κέρξη ηνλ αγσγφ δηαλνκήο. Δπίζεο
θξεάηηα πδξνκεηξεηψλ δχλαληαη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη κέζα ζηηο θαηά ην πξφζσπν
ησλνηθνδνκψλ ζηνέο, εθφζνλ ζην πεδνδξφκην κπξνζηά ζηε ζηνά ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ
απνθιείνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ.
β) Οη παξνρέο πνπ πδξεχνπλ ην ίδην αθίλεην ηνπνζεηνχληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ζέζε. ε
πεξηπηψζεηο δηακπεξψλ αθηλήησλ ή γσληαθψλ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ κπξνζηά
ζηηο πξνζφςεηο ησλ αληίζηνηρσλ δξφκσλ. ε πεξηπηψζεηο θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ είλαη
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο, γηα ηελ αλεμάξηεηε
εμππεξέηεζε ησλ θηηξίσλ.
γ) ε αθίλεηα κε πξφζνςε ζε νδφ απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη αγσγφο χδξεπζεο, απνηεινχκελα
απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θηίζκαηα εμ αδηαηξέηνπ θαη κε ζχζηαζε θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο, είλαη
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε παξνρήο ζηελ πξφζνςε ηεο θάζε αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζίαο.
δ) Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη γηα νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο απαηηεζνχλ (άδεηα ηνκήο, εθζθαθέο,
επαλαθνξέο θιπ) ζην ηκήκα απφ ηελ ζέζε ηνπ θξεαηίνπ ηνπ πδξνκεηξεηή κέρξη ην αθίλεην.
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Όπνηνο δεηήζεη ηελ ζχλδεζε πδξαπιηθήο παξνρήο ή ηελ απνζχλδεζε ή ηελ απφθξαμε απηήο
ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη κε δαπάλεο ηνπ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν απφ ηνλ νπνίν πέξαζε ν
αγσγφο ηεο εγθαηάζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ. Κε ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζην Γήκν ρξεκαηηθή εγγχεζε αλάινγε κε ηε δεκία πνπ
πξφθεηηαη λα πξνθιεζεί χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ χδξεπζεο ηνπ
Γήκνπ ζαλ εγγχεζε γηα ηελ θαιή θαη εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη αθνχ
βεβαηψζεη ν επί ηεο χδξεπζεο ππάιιεινο ηελ θαιή εθηέιεζε απηψλ.
ε) Δίλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ πδξνκεηξεηψλ ζε ππεξπςσκέλε ζέζε επί ηεο ξπκνηνκηθήο
γξακκήο, κέζα ζε εηδηθή θαηαζθεπή. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε ζέζε θαη νη ινηπέο
ιεπηνκέξεηεο ηεο εηδηθήο απηήο θαηαζθεπήο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ζη) Ζ ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ην δεκνηηθφ δίθηπν γίλεηαη κε δαπάλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
θαη κφλν κεηά απφ ηελ έθδνζε αδείαο, θαη ηελ επίδεημε απηήο ζηνλ επί ηεο χδξεπζεο δεκνηηθφ
ππάιιειν ν νπνίνο πξνβαίλεη ηδηνρείξσο ζηελ δηάηξεζε ηνπ δεκνηηθνχ αγσγνχ.
7.3 Αξηζκφο παξνρψλ αθηλήηνπ.
Γηα θάζε αθίλεην ρνξεγείηαη αξηζκφο θνηλψλ παξνρψλ ίζνο πξνο ην άζξνηζκα ησλ απηνηειψλ
ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο, πιένλ κηαο θνηλφρξεζηεο παξνρήο ηεο νπνίαο ν ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη
ζην φλνκα ελφο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο.
ηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ ηνπ Γήκνπ παξνρή λεξνχ δχλαηαη λα δνζεί θαη ζε
ηξνρνβίιεο ή άιια θηίζκαηα θχξηαο ρξήζεο (λφκηκα) εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ φηη ππάξρνπλ.
ε αθίλεηα εηδηθνχ πξννξηζκνχ (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εθπαηδεπηήξηα ή άιια δεκφζηα θηίξηα,
θνηλσθειή ηδξχκαηα θιπ) πνπ θαηαιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα
ρνξεγήζεη πεξηζζφηεξεο ηεο κία παξνρέο.
Δάλ κέζα ζ' έλα αθίλεην ππάξρνπλ δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο
νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο ρνξεγείηαη γηα φιεο κία (1) θνηλφρξεζηε παξνρή. ε αθάιππηα
νηθφπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άζθεζε επαγγέικαηνο ή επηρείξεζεο (εθζεζηαθφο ρψξνο,
κάληξα πιηθψλ νηθνδνκψλ, αλζνθήπηα, καξκαξνγιπθεία, θ.ιπ.) ρνξεγείηαη πξνζσξηλά, γηα φζν
ρξφλν δηαξθεί ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κία παξνρή ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ
νηθνπέδνπ, κε θαηαβνιή απφ απηφλ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, αθνχ πξνζθνκηζηνχλ φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΡΟΠΟ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ
8.1 Αθίλεηα εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, εληόο νηθηζκνύ θαη εθηόο ζρεδίνπ:
α) ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φια ηα αθίλεηα ηα νπνία επξίζθνληαη εληφο
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο, εληφο νηθηζκνχ θαη εθηφο ζρεδίνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε ην
εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
β) Όια ηα αθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχλ λα πδξεπζνχλ απφ ην Γήκν αθνχ
πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δειαδή:
•
Αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην Γήκν. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
αηηνχληνο (φλνκα, επψλπκν, δηεχζπλζε), ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ν ζθνπφο
ηεο πδξνδφηεζεο (νηθηαθέο ή θηελνηξνθηθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θ.ιπ.).
•

Οηθνδνκηθή άδεηα.

Γηα ηελ πδξνδφηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ ή εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ θαη
γεληθά ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο, ππνβάιιεηαη, απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν, καδί ηελ αίηεζε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/1986 (άξζξν 8), ζηελ
νπνία αλαγξάθεηαη «φηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα έμνδα επέθηαζεο». ηελ πεξίπησζε απηή, εθ'
φζνλ είλαη ηερληθά δπλαηφ, ν Γήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ν
αηηψλ.
Γηα ηελ πξνζσξηλή ζχλδεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην δεκνηηθφ δίθηπν
χδξεπζεο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε θπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Γηα ηελ
νξηζηηθή ζχλδεζε ησλ νηθνδνκψλ κε ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο απαηηείηαη:
α) Ζ πξνζθφκηζε θπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην
λφκν απηνςία εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο. Θαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε
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πξνζσξηλή ζχλδεζε αλεγεξζέλησλ νηθνδνκψλ κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ επηβιέπνληνο
Κεραληθνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 28116/29- 3-1991 δηαηαγή ηνπ Τπ. ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
β) ρέδην ηνπ ρψξνπ ησλ πδξνκέηξσλ, ζπλνδεπφκελν απφ αλαιπηηθή θαηάζηαζε φπνπ
πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ε αξίζκεζε ηεο ζέζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ρψξνπο ηεο νηθνδνκήο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ
επηβιέπνληα Κεραληθφ.
Οπνηνδήπνηε ζθάικα ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ ή ηεο θαηάζηαζεο δηνξζψλεηαη, κφιηο
δηαπηζησζεί, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε απφ ηελ
εζθαικέλε αξίζκεζε ησλ πδξνκέηξσλ, κπνξεί δε ζε πεξίπησζε αξλήζεσο ή ακειείαο ησλ
θαηαλαισηψλ λα απνθαηαζηήζνπλ ην ζθάικα, λα δηαθφςεη ηελ πδξνδφηεζε κέρξη λα
απνθαηαζηαζεί ην ζέκα.
Γηα ηελ πξφζθαηξε πδξνδφηεζε επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ (ινχλα - παξθ,
ηζίξθν θαη ινηπέο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο) θαζψο θαη γηα ηελ πδξνδφηεζε κε δνκεκέλσλ
αθηλήησλ (γήπεδα, αγξνηεκάρηα θ.ιπ.) πξνζθνκίδεηαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
γ) Σα αθίλεηα κπξνζηά απφ ηα νπνία πεξλά αγσγφο δηαλνκήο πδξεχνληαη κε παξνρέο πνπ
ηνπνζεηνχληαη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 παξ.7.2. Αλ ε ξπκνηνκία δελ έρεη εθαξκνζζεί θαη γηα
ην ιφγν απηφ δελ ππάξρεη ρψξνο κπξνζηά απφ ην αθίλεην γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ
θξεαηίνπ ηεο παξνρήο, ηφηε ηνπνζεηείηαη απηή πξνζσξηλά ζηελ πιεζηέζηεξε θαηάιιειε ζέζε.
Όηαλ εθαξκνζζεί ε εγθεθξηκέλε ξπκνηνκία είλαη ππνρξεσηηθή ε κεηαθνξά ηεο παξνρήο ζηελ
νξηζηηθή ηεο ζέζε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (ηα) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ
ην αθίλεην βξίζθεηαη επί ηδησηηθήο νδνχ, ηφηε ην θξεάηην ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπνζεηείηαη ζην
πεδνδξφκην ηεο ζπκβνιήο ηεο ηδησηηθήο νδνχ κε ηελ εγθεθξηκέλε νδφ, εθφζνλ απηή δηαζέηεη
δίθηπν.
δ) Ζ ππφδεημε ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ησλ πδξνκεηξεηψλ απφ ηνλ αηηνχληα έρεη
ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηθαλνπνηείηαη κφλν φηαλ ηνχην είλαη ηερληθά πξαγκαηνπνηήζηκν
θαη δελ δεκηνπξγεί πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ην Γήκν, εθηφο εάλ ε πξφζζεηε απηή δαπάλε
θαηαβιεζεί απφ ηνλ αηηνχληα.
ε) Θεσξείηαη πσο πεξλά κπξνζηά απφ ην αθίλεην αγσγφο θαη επνκέλσο είλαη δπλαηή ε
ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηή ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ην αθίλεην, αθφκα θαη αλ
απηφο βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ δξφκνπ εθφζνλ:
Η. Σν πιάηνο ηνπ δξφκνπ (απφζηαζε ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ) δελ μεπεξλά ηα 18 κέηξα.
ΗΗ. Σν πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ μεπεξλά ηα 10 κ. θαη ν δξφκνο εμππεξεηεί ιεσθνξεηαθέο
γξακκέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ
ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
ζη) Γελ ζεσξείηαη πσο πεξλά αγσγφο κπξνζηά απφ ην αθίλεην, εάλ απηφο βξίζθεηαη
ηνπνζεηεκέλνο ζηελ απέλαληη απφ ην αθίλεην πιεπξά ηνπ δξφκνπ, εθφζνλ ν δξφκνο
αζρέησο πιάηνπο δηαζέηεη δηαρσξηζηηθή λεζίδα.
δ) Δάλ δελ πεξλά, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, αγσγφο δηαλνκήο κπξνζηά απφ ην αθίλεην, ε
χδξεπζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε θνηλψλ παξνρψλ καθξηά απφ απηφ πνπ
ζπλδένληαη ζηνλ πην θνληηλφ αγσγφ δηαλνκήο. Ο πδξνκεηξεηήο ζηελ πεξίπησζε απηή
ηνπνζεηείηαη βάζε ππφδεημεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θνληά ζηνλ αγσγφ
δηαλνκήο.
ε) Ο αξηζκφο ησλ παξνρψλ, πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ καθξηά απφ ην αθίλεην πνπ ζα
πδξεχζνπλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3).
ζ) Αθίλεηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3741/1929 ή ην Λ.Γ 1024/1971,
δηθαηνχληαη κέρξη ηξεηο (3) παξνρέο ζε απφζηαζε γηα θάζε κία αλεμάξηεηε θάζεηε ηδηνθηεζία.
η) Ζ απφζηαζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη παξνρέο ησλ πεξηπηψζεσλ (ε)
θαη (ζ) δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 200 κ. απφ ηελ πιεζηέζηεξε πιεπξά ηνπ πξνο
πδξνδφηεζε αθηλήηνπ. Ζ κέηξεζε ηεο απφζηαζεο απηήο γίλεηαη βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο
ξπκνηνκίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπληνκφηεξε δηαδξνκή.
ηα) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ καθξηά απφ ηα αθίλεηα πνπ πδξνδνηνχλ, είλαη πξνζσξηλή θαη
γίλεηαη γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αθηλήησλ, πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφζνςε ζε αγσγφ
δηαλνκήο. Όηαλ ηνπνζεηεζεί αγσγφο δηαλνκήο κπξνζηά απφ απηά νη πδξεπφκελνη πξέπεη λα
δεηήζνπλ απφ ην Γήκν ηε κεηαθνξά ησλ παξνρψλ ηνπο ζην πεδνδξφκην ηεο πξφζνςεο ησλ
αθηλήησλ ηνπο. Ζ δαπάλε κεηαθνξάο βαξχλεη ηνπο πδξεπφκελνπο θαη ε ζχλδεζε ησλ
εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε λέα ζέζε γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπο. Οη πδξεπφκελνη
εηδνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη νθείινπλ κεηά ηελ κεηαθνξά λα πξνβνχλ ζηε ζχλδεζε ησλ
εζσηεξηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ κε ηνλ πδξνκεηξεηή, ζηε λέα ζέζε. Ο Γήκνο δελ έρεη θακηά
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επζχλε αλ ιφγσ ακέιεηαο ησλ πδξεπφκελσλ πξνθιεζεί ζηέξεζε λεξνχ. Δάλ δελ δεηεζεί απφ
ηνπο πδξεπφκελνπο ε κεηαθνξά ησλ παξνρψλ ηνπο, ηφηε ν Γήκνο πξνβαίλεη ζε απηεπάγγειηε
κεηαθνξά θαη ρξέσζε ησλ ηδηνθηεηψλ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αγσγφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο νδνχ
θαη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο 8.1. (ε-Η) θαη (ε-ΗΗ) νη παξνρέο ηνπνζεηνχληαη ζηε γσλία ηνπ
ηεηξαγψλνπ θαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ εθφζνλ εθεί ππάξρεη ν θαηάιιεινο αγσγφο. Αλ
δελ ππάξρεη ηέηνηνο αγσγφο, ηνπνζεηείηαη απφ ην Γήκν εγθάξζην ηκήκα ζηε γσλία ηεο νδνχ, κε
δαπάλεο ηνπ πδξεπφκελνπ. Γεχηεξν εγθάξζην είλαη δπλαηφ λα ηνπνζεηεζεί ζην κέζνλ ηνπ
νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ εθφζνλ ε πιεπξά ηνπ ηεηξαγψλνπ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν αγσγφο,
ππεξβαίλεη ηα 100 κ.
ηβ) Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή γίλεηαη απφ ην ηδηνθηήηε θαη κε ηελ επίβιεςε ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, εθηφο αλ
ππάξρεη θψιπκα πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ή ην αθίλεην. Ο πδξνκεηξεηήο ηνπνζεηείηαη ζην
πιεζηέζηεξν θαη ππνδεδεηγκέλν απφ ηελ ππεξεζία ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο.
Όζνη πδξνκεηξεηέο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε επηζθέςηκν απφ ηελ δεκνηηθή ππεξεζία ρψξν
θαηά ηα παξαπάλσ , νη ηδηνθηήηεο ηνπο ππνρξενχληαη λα ηνπο κεηαθέξνπλ θαη λα ηνπο
ηνπνζεηήζνπλ θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4)
κελψλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο πδξνδνηνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν δηαθφζηα θπβηθά
λεξφ (200 m3) πιένλ ηεο ελδεηθλπνκέλεο θαηαλάισζεο.
Κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζχλδεζεο ν πδξνκεηξεηήο ζθξαγίδεηαη κε εηδηθφ ηξφπν.
ηγ) Ζ αίηεζε πδξνδφηεζεο ηζρχεη γηα (6) έμη κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζνπλ έμη κήλεο
ρσξίο λα ηνπνζεηεζεί ε παξνρή κε ππαηηηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, ε αίηεζε ζεσξείηαη σο κε
γελφκελε θαη πξέπεη λα μαλαγίλεη θαζψο θαη λα θαηαβιεζνχλ μαλά ηα ηέιε πνπ νξίδνληαη θάζε
θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα λέεο παξνρέο χδξεπζεο.
8.2 Δπεθηάζεηο αγσγώλ ζε εληόο ζρεδίνπ θαη εληόο νηθηζκνύ πεξηνρέο
α) Αλ ε απφζηαζε ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην 8.1. (η) είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηελ νξηζκέλε κεγίζηε, εθηειείηαη επέθηαζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο, ψζηε αθελφο
κελ ε απφζηαζε ηνπ αθηλήηνπ λα γίλεη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηελ νξηζκέλε κεγίζηε, αθεηέξνπ δε
λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ ζε αζθαιή ζέζε. Ωο ειάρηζηε επέθηαζε
ζεσξνχληαη ηα 5 κ.
β) Αλ νη δεηνχκελεο παξνρέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο, πξαγκαηνπνηείηαη επέθηαζε ηνπ
θαηάιιεινπ αγσγνχ δηαλνκήο σο ηελ πξφζνςε ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε ηα θξεάηηα λα είλαη δπλαηφ
λα ηνπνζεηεζνχλ ζην πεδνδξφκηφ ηνπ. Ζ δαπάλε γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο βαξχλεη ηνλ
πδξεπφκελν.
γ) ηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο εκπνδίσλ, φπσο ζα βεβαηψζεη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε
απαηηνχκελε επέθηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε φζν κήθνο είλαη δπλαηφ θαη νη παξνρέο
ηνπνζεηνχληαη ζην ηέξκα ηεο, ζε απφζηαζε θαη' εμαίξεζε κεγαιχηεξε απφ ηε κέγηζηε
επηηξεπφκελε, αιιά πάλησο φρη κεγαιχηεξε ησλ 250 κ. απφ ηελ πιεζηέζηεξε πιεπξά ηνπ
αθηλήηνπ.
δ) Δίλαη δπλαηή ε εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπή απφ ηξίηνπο δηθηχνπ δηαλνκήο εληφο νξγαλσκέλσλ
νηθηζκψλ κε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε θαη ζπλεπίβιεςε ηνπ Γήκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πξνδηαγξαθέο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΔΣΑΦΟΡΔ - ΑΝΤΦΧΔΙ - ΚΑΣΑΒΙΒΑΔΙ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ - ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΚΑΣΑΡΓΗΔΙ ΠΑΡΟΥΧΝ, ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΧΝ, ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ
ΑΓΧΓΧΝ, ΓΙΑΚΟΠΗ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ, ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΙΑΚΟΠΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ,
ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΚΑΙ ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ
ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΧΝ.
9.1 Μεηαθνξέο παξνρώλ.
α) Παξνρέο ηνπνζεηεκέλεο καθξηά απφ ην αθίλεην κεηαθέξνληαη κπξνζηά ζ' απηφ ζχκθσλα κε
ηα εθηηζέκελα ζην 8.1.(ηα). Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηεο παξνρήο, ην δε χςνο ηεο
δαπάλεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
β) Παξνρή ηνπνζεηεκέλε κπξνζηά απφ ην αθίλεην ζε νξηζηηθή ζέζε, κεηαθέξεηαη ζε άιιε
νξηζηηθή ζέζε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ζ δαπάλε βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ
ελδηαθεξφκελν.
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γ) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά
παξνρήο απφ νξηζηηθή ζέζε ζε λέα νξηζηηθή απηεπάγγειηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε δαπάλε ηεο
κεηαθνξάο ηεο παξνρήο βαξχλεη ην Γήκν.
δ) Κεηαθνξά παξνρήο πνπ είλαη καθξηά απφ ην αθίλεην, ζε λέα ζέζε, πάιη καθξηά απφ ην
αθίλεην, είλαη δπλαηή εθφζνλ ν πδξεπφκελνο ην δεηήζεη κε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ε
νπνία ζα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο
δειψζεη φηη απνδέρεηαη ηελ λέα απηή ζέζε σο πξνζσξηλή ζχκθσλα κε ην 8.1. (ηα). Ζ δαπάλε
γηα ηελ κεηαθνξά βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αηηνχληα.
ε) Κεηαθνξά παξνρήο ζε λέα ζέζε πάιη καθξηά απφ ην αθίλεην επηβάιιεηαη, φηαλ δεηεζεί
θαη πξφζζεηε παξνρή γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία πξφθεηηαη λα
ηνπνζεηεζεί ζε πιεζηέζηεξε ζέζε, ιφγσ κεηαγελέζηεξεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ. ηελ
πξνζσξηλή απηή ζέζε κεηαθέξνληαη θαη νη παιαηέο παξνρέο, εθηφο αλ ν πδξεπφκελνο
δειψζεη φηη επηζπκεί λα ηνπνζεηεζεί λέα παξνρή ζηελ παιαηά ζέζε θαη εθφζνλ δελ
ππάξρεη ηερληθφ εκπφδην γηα απηφ. Ζ δαπάλε ηεο κεηαθνξάο ζηε λέα πξνζσξηλή ζέζε
βαξχλεη ην Γήκν.
ζη) Πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά παξνρήο απφ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή ζέζε, ζε πξνζσξηλή
ζέζε, κφλν γηα εηδηθνχο ιφγνπο.
Η) Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη παξνρέο απφ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή ζέζε ζε λέα
πξνζσξηλή ζέζε, εθφζνλ ν αγσγφο ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλεο, απνκνλψζεθε ιφγσ
πξνζβνιήο ηνπ απφ ξππνγφλεο νπζίεο. Σν θφζηνο ηφζν ηεο κεηαθνξάο φζν θαη ηεο επαλαθνξάο
ησλ παξνρψλ ζηελ πξφηεξε ζέζε ηνπο βαξχλεη ην Γήκν, εθηφο αλ ππαίηηνο ή ππαίηηνη ηεο
ξχπαλζεο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ ζηα νπνία αλήθνπλ νη παξνρέο. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ πδξνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αθηλήηνπ ή αθηλήησλ κέρξη ηελ άξζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ρξεψζεη ηνλ ελ ιφγσ ηδηνθηήηε ή
ηδηνθηήηεο κε ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζαλ ζπλέπεηα ηεο ελέξγεηαο
απηήο. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο παξνρήο απφ πξνζσξηλή ζέζε ζε νξηζηηθή ζαλ ζπλέπεηα ηεο
παξαπάλσ αηηίαο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 9.1.(α).
ΗΗ) Δίλαη δπλαηή ε κεηαθνξά παξνρήο πνπ βξίζθεηαη είηε ζε νξηζηηθή ζέζε είηε ζε πξνζσξηλή
ζέζε ζε άιιε πξνζσξηλή, εθφζνλ ιφγνη εθηέιεζεο έξγσλ άιισλ θνξέσλ ην ππαγνξεχνπλ. ηελ
πεξίπησζε απηή ε δαπάλε κεηαθνξάο βαξχλεη ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ. ε φιεο ηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, ε δαπάλε ζχλδεζεο ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ βαξχλεη ηνλ πδξεπφκελν.
Σελ εξγαζία ηεο κεηαθνξάο παξνρψλ αθνινπζεί θαη ε εξγαζία απνκφλσζεο ηεο παξνρήο απφ
ηνλ θξνπλφ ζπλέλσζεο, αθαίξεζεο ηνπ πδξνκεηξεηή, απνμήισζεο ηνπ θξεαηίνπ κεηά ηνπ
θαιχκκαηνο απηνχ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξφηεξε
θαηάζηαζε. Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ απηψλ βαξχλεη ην Γήκν.
9.2 Αλπςώζεηο- θαηαβηβάζεηο παξνρώλ.
Ζ κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ επηβάιιεη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο παξνρήο θαη ηνπ
θξεαηίνπ ζηε λέα ζηάζκε. Ζ δαπάλε ηεο αλχςσζεο ή θαηαβίβαζεο απηήο βαξχλεη ηνλ θνξέα ή
ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί ην έξγν απφ ην νπνίν πξνθαιείηαη ε κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο. Ζ
ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε λέα ζηάζκε γίλεηαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ
πδξεπφκελνπ.
9.3 Μεηαηνπίζεηο παξνρώλ.
Κεηαηφπηζε παξνρήο είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ θξεαηίνπ, ηνπ πδξνκεηξεηή θαη φισλ ησλ
εμαξηεκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θξεάηην, ρσξίο λέα δηάηξεζε ηνπ αγσγνχ. α) Ο Γήκνο έρεη ην
δηθαίσκα λα κεηαηνπίζεη παξνρή γηα ιφγνπο αζθαιέζηεξεο ιεηηνπξγίαο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ
βξίζθεηαη εληφο ηδηνθηεζίαο, ζε λέα ζέζε, ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ πδξεπφκελνπ, ν νπνίνο
φκσο ππνρξενχηαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ψζηε
λα γίλεη δπλαηή ε ζχλδεζή ηνπ ζηελ λέα ζέζε, κε δηθή ηνπ δαπάλε.
β) Αλ πξνθχςεη αλάγθε κεηαηφπηζεο ηεο παξνρήο ζαλ ζπλέπεηα εθηέιεζεο έξγσλ απφ
νπνηνδήπνηε θνξέα, ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
9.4 Απνδνρή ηεο κεηαηόπηζεο από ηνλ πδξεπόκελν.
Απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνθχςεη ε αλάγθε κεηαθνξάο, κεηαηφπηζεο, αλχςσζεο ή
θαηαβίβαζεο παξνρήο, ν πδξεπφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνδερζεί. Ο Γήκνο, εθφζνλ
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εηδνπνηήζεη ηνλ πδξεπφκελν, δελ επζχλεηαη αλ ιφγσ ακέιεηάο ηνπ, πξνθιεζεί δηαθνπή ηεο
πδξνδφηεζήο ηνπ.

9.5 Αληηθαηαζηάζεηο πδξνκεηξεηώλ.
Αληηθαηάζηαζε πδξνκεηξεηή είλαη ε αθαίξεζή ηνπ θαη ε ηνπνζέηεζε αιινχ, κε λέν κεηξεηηθφ
κεραληζκφ θαη πξνζαξκνγή εηδηθήο αζθάιεηαο.
Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο
εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ, θαηά ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή, εθφζνλ ε βιάβε νθείιεηαη ζηελ κε ηήξεζε απφ ηνλ
πδξεπφκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ φπσο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10.
Αληηθαηάζηαζε πδξνκεηξεηή γίλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) ε πεξίπησζε βιάβεο ή επέκβαζεο ηξίησλ, πνπ επεξεάδεη ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία
ηνπ.
β) ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πδξνκεηξεηή.
γ) Κε αίηεζε ηνπ πδξεπφκελνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνκεηξεηή.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο θξίλεη απαξαίηεην ηνλ έιεγρν ηεο αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πδξνκεηξεηή.
ε) ε πεξίπησζε αθαίξεζεο πδξνκεηξεηή, ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
Όηαλ δηαπηζησζεί απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν βιάβε ηνπ πδξνκεηξεηή ή κε αμηφπηζηε
ιεηηνπξγία, ν Γήκνο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πδξνιήπηε γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ
εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο έσο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, εάλ ν πδξνιήπηεο δελ αληηθαηαζηήζεη ην
κεηξεηή πξνβαίλεη ν Γήκνο ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ρξέσζε ηεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ
πδξνιήπηε ζην πξψην ινγαξηαζκφ πνπ ζα εθδνζεί πνζνχ αλαπξνζαξκνδφκελν κε ηηο απνθάζεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
9.6. Μεηαηνπίζεηο αγσγώλ.
α) Κεηαηνπίζεηο αγσγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ηεο πθηζηάκελεο
ξπκνηνκίαο ή εθαξκνγήο ξπκνηνκίαο.
β) Γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξηζεί απαξαίηεην θαηφπηλ απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ.
9.7 Γηαθνπή πδξνδόηεζεο.
Ζ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ γίλεηαη κε ζθξάγηζε ηνπ κεραληζκνχ δηαθνπήο ηεο
παξνρήο.
Γηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) Δάλ νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο παξνρέο.
β) Δάλ νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε δίθηπν πδξνδφηεζεο
άιινπ θνξέα ή θαη κε άιιε πεγή.
γ) ε πεξίπησζε ιαζξαίαο πδξνιεςίαο.
δ) Δθφζνλ ππάξρνπλ πάζεο θχζεσο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ αθηλήηνπ.
ε) Δθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ ηεο παξνρήο απφ ξππνγφλεο νπζίεο.
ζη) Θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ.
δ) ε πεξίπησζε εκπνξίαο λεξνχ.
ε) ε πεξίπησζε πδξνδφηεζεο νηθνδνκήο, πνπ έρεη θξηζεί νξηζηηθά κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο
θαηά λφκν επηηξνπήο απζαίξεηε θαη θαηεδαθηζηέα, εθφζνλ δεηήζεη ηνχην ε αξκφδηα
Πνιενδνκηθή Τπεξεζία.
ζ) ε θάζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Θαλνληζκνχ
Ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο .
η) ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη
ηελ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ πδξνιήπηε.
ηα) ε πεξίπησζε ηξηψλ δηαπηζησκέλσλ ζπλερφκελσλ παξαβάζεσλ, απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ, κέζα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο.
9.8 Έθηαθηε δηαθνπή πδξνδόηεζεο.
Ο Γήκνο δχλαηαη θαηφπηλ εηδνπνηήζεψο ηνπ απφ ηνλ πδξεπφκελν ή ηξίην πξφζσπν, λα δηαθφςεη
πξνζσξηλά ηελ πδξνδφηεζε αθηλήηνπ, ζην νπνίν έρεη ζεκεησζεί εκθαλήο απψιεηα λεξνχ, κε
απνκφλσζε ηνπ θξνπλνχ δηαθνπήο.
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9.9 Δπηζθεπέο θαη αληηθαηαζηάζεηο θξεαηίσλ θαη θαιπκκάησλ πδξνκεηξεηώλ.
Ο Γήκνο απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πδξεπφκελνπ, πξνβαίλεη ζηελ επηζθεπή ή
αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ, θαιχκκαηνο θαη πιαηζίνπ ηεο παξνρήο. Ζ δαπάλε γηα ηηο παξαπάλσ
εξγαζίεο βαξχλεη ηνλ πδξεπφκελν. Αλ ε βιάβε πξνθχςεη απνδεδεηγκέλα ζαλ ζπλέπεηα εθηέιεζεο
έξγσλ απφ νπνηνδήπνηε θνξέα, ε δαπάλε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο, ζα βαξχλεη ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

10.1 Οξηζκόο.
Δζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο είλαη φιεο νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πέξα
απφ:
α) Σν εζσηεξηθφ πξνζαξκνζηηθφ (ξαθφξ) ηνπ πδξνκεηξεηή πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ. β)
Σελ εζσηεξηθή σηίδα (θιάληδα) ηνπ πδξνκεηξεηή, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ. Γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ππεχζπλνο είλαη ν πδξεπφκελνο. Ο Γήκνο
επζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ κέρξη ην φξην ησλ εζσηεξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
10.2 Ύπαξμε γεληθνύ δηαθόπηε θαη βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο.
Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε γεληθφ δηαθφπηε θαη
βαιβίδα αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) ζην πιεζηέζηεξν δπλαηφ ζεκείν πξνο ηνλ πδξνκεηξεηή θαη ζε
ηέηνηα ζέζε πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν εχθνινο ρεηξηζκφο ηνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα παξνρέο ζε
θξεάηηα λένπ ηχπνπ θαη εθφζνλ απηέο θέξνπλ ελζσκαησκέλν δηαθφπηε θαη βαιβίδα
αληεπηζηξνθήο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ.
10.3 Υώξνη δηέιεπζεο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ δελ πξέπεη λα πεξλά κέζα απφ
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Γεληθά φκσο ε χπαξμε εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε μέλεο πξνο ην
πδξεπφκελν αθίλεην ηδηνθηεζίεο, δελ ππνρξεψλεη ην Γήκν ζε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ
αθηλήηνπ, νχηε ε χδξεπζε ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο πάλσ ζηελ μέλε ηδηνθηεζία.
10.4 πκθσλία εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο κε ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
θαλνληζκνχο εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οπσζδήπνηε
φκσο πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ πνπ δελ δεκηνπξγεί θίλδπλν ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ θαη λα
αληέρνπλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 12 atm. Ο Γήκνο δελ επζχλεηαη νχηε έρεη ππνρξέσζε
απνδεκίσζεο γηα βιάβεο πξνεξρφκελεο απφ πίεζε, φηαλ απηή ζηε ζέζε ηεο ρνξεγεζείζαο
παξνρήο, δελ έρεη ππεξβεί ηηο 12 atm.
10.5 Απαγνξεύζεηο ζύλδεζεο.
Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο ζχλδεζε βηνκεραληθψλ, ρεκηθψλ, ςπθηηθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη αληιεηηθψλ κεραλεκάησλ ηξνθνδνηνχκελσλ απφ γεσηξήζεηο ή
άιιεο πεγέο, ιεβήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζηεξίσλ, ιεθαλψλ απνρσξεηεξίσλ, ινπηξψλ,
εγθαηαζηάζεσλ θνηκεηεξίσλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο, ρσξίο ηελ παξεκβνιή πδαηαπνζεθψλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ θαη ε βιάβε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ
απφ ελδερφκελε επηζηξνθή λεξνχ. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ε ηξνθνδφηεζε ησλ πδαηαπνζεθψλ
ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε πηψζε, πάλσ απφ ηελ αλψηαηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζε απηέο. Ζ
παξεκβνιή βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο ή δηαθφπηε δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεη ηελ ζχλδεζε θαη φηη
εμαζθαιίδεη ην Γήκν απφ πηζαλή βιάβε ή ξχπαλζε ηνπ δηθηχνπ ηεο. Οη ζεξκνζίθσλεο πξέπεη λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη λα θέξνπλ ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα ψζηε λα απνθεχγεηαη επηζηξνθή λεξνχ (ιφγσ ππεξζέξκαλζεο θιπ) ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο πδξνδφηεζε δηθηχσλ ηξίησλ απφ αγσγνχο
ηνπ Γήκνπ, κε άληιεζε, ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε δεμακελήο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο.
Ζ δαπάλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε παληφο είδνπο δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηηο παξαπάλσ αηηίεο,
βαξχλεη ηνλ πδξεπφκελν.
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Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ην
δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ κε παξνρή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή έζησ θαη αλ κεζνιαβνχλ
βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ή δηαθφπηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο δηαθφπηεη ακέζσο θαη ρσξίο
εηδνπνίεζε ηελ παξνρή, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο ξχπαλζεο ηνπ δηθηχνπ.

10.6 Απαγνξεύζεηο γείσζεο.
Απαγνξεχεηαη ε γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αθηλήησλ επί ησλ πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ έζησ θαη αλ γεθπξψλεηαη ε ζέζε ηνπ κεηξεηή. Σν δίθηπν ηνπ Γήκνπ δελ
εμαζθαιίδεη κεηαιιηθή ζπλέρεηα δεδνκέλνπ φηη νη αγσγνί θαη άιια εμαξηήκαηά ηνπο θαηά κεγάιν
πνζνζηφ δελ είλαη απφ αγψγηκν πιηθφ. Οη πδξεπφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά θαη πξνζσπηθά
ππεχζπλνη γηα ηελ κε ηήξεζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο. Ο Γήκνο δηαηεξεί αθέξαην ην δηθαίσκα
ηεο δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο, κέρξη ηελ άξζε ηεο παξαλνκίαο. Οη δεκηέο πνπείλαη δπλαηφλ λα
πξνθιεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ απφ απηφλ ηνλ ηξφπν γείσζεο, βαξχλνπλ ηνλ
πδξεπφκελν. Δπίζεο ν πδξεπφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα πνπ είλαη δπλαηφλ λα
πξνθιεζεί απφ ηελ αηηία απηή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ή ζε θάζε ηξίην.
10.7 πλπδξεύζεηο αθηλήησλ.
πλχδξεπζε είλαη ε κέζσ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ παξνρψλ, πδξνδφηεζε απηνηειψλ ρψξσλ
θχξηαο ρξήζεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ησλ παξνρψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ.
Απαγνξεχεηαη ε ζπλχδξεπζε ησλ απηνηειψλ ηδηνθηεζηψλ ελφο αθηλήηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί παξάλνκε, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπλχδξεπζε, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα
δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΔ
Οη πδξνκεηξεηέο είλαη ζπζθεπέο κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ θαη εγθαζίζηαληαη ζηνλ
αγσγφ ηεο παξνρήο. Οη πδξνκεηξεηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο.
Οη πθηζηάκελνη ζήκεξα πδξνκεηξεηέο ρσξίδνληαη σο πξνο ηνλ κεραληζκφ θαηακέηξεζεο ζε
δχν θαηεγνξίεο, ηνπο νγθνκεηξηθνχο θαη ηνπο ηαρπκεηξηθνχο. ηελ θαηεγνξία ησλ
ηαρπκεηξηθψλ πδξνκεηξεηψλ πεξηιακβάλνληαη νη πδξνκεηξεηέο ηχπνπ πνιιαπιήο ξηπήο θαη νη
ηχπνπ Woltman.
Οη πδξνκεηξεηέο έρνπλ δνθηκαζζεί πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ θαιή ηνπο
ιεηηνπξγία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ελδείμεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη Δπξσπατθά πξφηππα
θαη θαιχπηνπλ ηελ κεηξνινγηθή θιάζε Β ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 75/33/ΔΟΘ θαη ην πξφηππν
ISO 4064 (φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ απηά κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή
αληηθαηαζηάζεηο γηα ηηο κεηξνινγηθέο θιάζεηο ησλ πδξνκεηξεηψλ).
ε θάζε πεξίπησζε, νη ηνπνζεηνχκελνη πδξνκεηξεηέο, θέξνπλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο
κεδεληθή έλδεημε.
Ακθηζβήηεζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ θαηαλαιψζεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ δελ γίλεηαη θαηαξρήλ
δεθηή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν νχηε κε έλνξθε βεβαίσζε.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΙΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΓΑΛΔ ΣΙΓΜΙΑΙΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΙ ΣΟ
ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ
12.1 Πηέζεηο ιεηηνπξγίαο.
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 atm. ζηε ζέζε
ηνπ πδξνκεηξεηή. Ζ πίεζε ζην ίδην ζεκείν δελ ζα ππεξβαίλεη πνηέ ηηο 12 atm. ε πεξηπηψζεηο
βιάβεο ή επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ είλαη δπλαηφλ ζπκπησκαηηθά θαη
γηανξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα πξνθιεζεί πηψζε ηεο πίεζεο θάησ ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ ή θαη
δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο. Ο Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ είλαη δπλαηφλ
λα πξνθιεζνχλ ζε κεραλήκαηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο απφ ην γεγνλφο απηφ νχηε ππνρξέσζε
απνδεκίσζεο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο πδξνδφηεζεο ή πδξνδφηεζεο
ζηαζεξήο πίεζεο ή πίεζεο κεγαιχηεξεο ηεο ειαρίζηεο, πξέπεη ν πδξεπφκελνο λα εμαζθαιίδεη
απηή κε απνζήθεπζε λεξνχ ζε δεμακελή ηνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηξφπν.
12.2 Μεγάιεο ζηηγκηαίεο θαηαλαιώζεηο.
Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο κεγάισλ ζηηγκηαίσλ θαηαλαιψζεσλ
(γηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα) κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν
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πδξνιήπηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε επηπιένλ πνζφηεηα λεξνχ, κέζσ
δεμακελήο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν πδξνιήπηεο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα παξαπάλσ, ν Γήκνο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΡΟΣΟΜΙΑ
Σα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα είλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα
ππξφζβεζε θαη πιήξσζε ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ.
Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ πδξνζηνκίνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα άιιεο ρξήζεηο πιελ θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ή πιήξσζεο
ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ': ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΆΡΘΡΟ 14
ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ

14.1 Γηθαηνινγεηηθά πδξνδόηεζεο, αληηζηνίρεζε παξνρώλ - ηδηνθηεζηώλ.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ή ν λφκηκνο πιεξεμνχζηφο ηνπ, ππνρξενχηαη γηα ηελ πδξνδφηεζε
ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ, λα ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο θαηά πεξίπησζε
απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εμέηαζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ πξνο πδξνδφηεζε αθηλήηνπ
θαζψο θαη ηπρφλ δηεθδηθήζεσλ επ' απηνχ, νχηε ε χδξεπζε ηνπ αθηλήηνπ απνηειεί απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ αηηήζαληνο ηελ πδξνδφηεζε.
14.2 Σέιε ζύλδεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη δηθαίσκα παξνρήο.
Θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
14.3 Αμία πιηθώλ.
ηελ αμία πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη έλαο κεηξεηήο λεξνχ, έλα θνιάξν, έλαο δηαθφπηεο ¾ , έλαο
δηαθφπηεο ¾ ρ ½, δχν ξαθφξ (αξζεληθφ, ζειπθφ), έλα θξεάηην, ζσιήλαο (απφ ηνλ αγσγφ
κέρξη ην ξνιφη). Ζ αμία ησλ πιηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο αγνξαίεο ηηκέο θαη ηηο εθάζηνηε
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο πδξεπφκελνο έρεη δηθαίσκα λα αγνξάζεη ν ίδηνο ηα
πιηθά απφ ην εκπφξην, φκσο ζα πξέπεη αθνχ εηδνπνηεζεί κία κέξα πξηλ απφ ηελ ππεξεζία
χδξεπζεο λα έρεη ηα πιηθά ζην αθίλεην ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπ δεηεζεί, δηαθνξεηηθά ζα
ρξεψλεηαη κε ηελ επίζθεςε ηνπ ζπλεξγείνπ ην θφζηνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
14.4 Αμία κεηαθνξάο, αλύςσζεο, θαηαβίβαζεο, κεηαηόπηζεο παξνρήο.
α) χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9.1.(α) ν πδξεπφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δεηήζεη ηελ κεηαθνξά ηεο παξνρήο θαη λα πξνθαηαβάιεη ηε ζρεηηθή δαπάλε. ε πεξίπησζε
αδηαθνξίαο ηνπ πδξεπφκελνπ, ν Γήκνο ηνλ εηδνπνηεί εγγξάθσο ζρεηηθά, θαη ηνπ νξίδεη
πξνζεζκία ελφο κελφο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο κεηαθνξάο ηεο παξνρήο. Αλ ε πξνζεζκία απηή
παξέιζεη ρσξίο θακία ελέξγεηα ηνπ πδξεπφκελνπ, ηφηε ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ην
έξγν απηεπάγγειηα θαη λα ρξεψζεη ηνλ πδξεπφκελν κε ηε ζρεηηθή δαπάλε. ε πεξίπησζε κε
εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ παξαπάλσ πνζνχ, απηφ ρξεψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ χδξεπζεο ηνπ
πδξεπφκελνπ θαη εηζπξάηηεηαη καδί κε ηελ αμία ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνχ. Ζ κε πιεξσκή ηνπ
ινγαξηαζκνχ απηνχ, ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.
β) Ζ δαπάλε γηα κεηαθνξέο, αλπςψζεηο, θαηαβηβάζεηο, πξνζαξκνγέο, κεηαηξνπέο θαη
κεηαηνπίζεηο παξνρψλ θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 9.1, 9.2, 9.3 θαη
9.4.
γ) Γεληθά ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα αλαγξάθεη ζηνλ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο, θάζε δαπάλε πνπ
βαξχλεη ηνλ πδξνιήπηε γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη λα ηελ εηζπξάηηεη καδί κε ηελ αμία ηνπ
θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ πνζψλ είλαη δπλαηή ε θαηαλνκή ηνπ ζε
πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. Αλ δελ εμνθιεζεί ν ινγαξηαζκφο
εκπξφζεζκα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 15.4.
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14.5 Τπνρξεώζεηο θαηαλαισηώλ.
Οη πδξνιήπηεο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ην Γήκν απζεκεξφλ γηα θάζε αλσκαιία ή βιάβε
πδξνκεηξεηψλ ή δηαξξνή ζσιήλσλ, ζε πεξίπησζε δε παξάιεηςεο ππφθεηληαη ζε πξφζηηκν
(50,00) € θαη ζα βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζεκεηψζεθε ε βιάβε,
ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ είρε θαηαλαισζεί θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν
θαηακέηξεζεο.
Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε απφ ηνλ πδξνκεηξεηή νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ πδξνδφηεζε άιινπ
αθηλήηνπ ρσξίο ηνπνζέηεζε ίδηνπ κεηξεηή, θαζψο επίζεο θαη ε κεηαθίλεζε κεηξεηή, ρσξίο ηελ
άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ.
Οη παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ππφθεηληαη ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο χδαηνο, γηα
δηάζηεκα απφ (20) κέρξη (30) εκέξεο θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ (200,00) € κέρξη (300,00) €.
Ζ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο θαη ην πξφζηηκν θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην κε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο ή θαπζίκσλ θνληά ζην θξεάηην
πδξνπαξνρήο.
Ο Γήκνο δηαθφπηεη ηελ πδξνδφηεζε εάλ θξίλεη φηη εμαηηίαο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ ππάξρεη
θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΔΤΗ - ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΔ - ΔΞΟΦΛΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ - ΒΛΑΒΔ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ - ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΗ
ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΧΝ
15.1 Δθθίλεζε ρξέσζεο ινγαξηαζκνύ θαηαλάισζεο.
Ο πξψηνο ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο λεξνχ εθδίδεηαη γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία έρεη
ηνπνζεηεζεί ν πδξνκεηξεηήο.
15.2 Τπνρξεσηηθή θαηαλάισζε.
Ζ ηηκή κνλάδνο ηνπ λεξνχ, ην πάγην ηέινο θαη ην χςνο ηεο ειάρηζηεο ππνρξεσηηθήο
θαηαλάισζεο ηεο πεξηφδνπ, δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε
ηζρύνπζα απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σν κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο απηήο θαηαλάισζεο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν έρεη γίλεη δηαθνπή
ηεο πδξνδφηεζεο, κε αθαίξεζε κεηξεηή απηεπαγγέιησο ή κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
15.3 Καηεγνξίεο ηηκνινγίσλ ύδξεπζεο.
Οη θαηεγνξίεο ηηκνινγίσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.

15.4 Τπνρξέσζε εμόθιεζεο ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνύ.
Ο πδξεπφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα εμνθιεί ηελ αμία ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλάισζε βάζεη ησλ
ελδείμεσλ ηνπ πδξνκεηξεηή ηεο παξνρήο ηνπ θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή λφκηκε επηβάξπλζε πνπ
αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη. ε πεξίπησζε δηαθαλνληζκνχ
παιαηψλ νθεηιψλ ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί εκπξφζεζκα θαη ηνπο ηξέρνληεο
ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο, δηαθνξεηηθά αθπξψλεηαη ν δηαθαλνληζκφο θαη αθαηξείηαη ν κεηξεηήο. Οη
εκεξνκελίεο θαηακέηξεζεο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ πδξνιεπηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαζψο
θαη ε έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν θαηαλαισηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απεπζχλεηαη
ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί αληίγξαθν απηνχ. ε θάζε
πεξίπησζε ε κε παξαιαβή ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ απαιιάζζεη ηνλ πδξεπφκελν απφ ηηο λφκηκεο
ζπλέπεηεο ηεο κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζήο ηνπ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη κέρξη θαη
ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην απνζηειιφκελν έληππν ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζηελ
ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Αλ ν ινγαξηαζκφο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο θαη ηε θχζε ηεο
νθεηιήο, δελ εμνθιεζεί κέρξη ηελ νξηδφκελε ζε απηφλ εκεξνκελία, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα
εθδψζεη, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, εληνιή δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη
ζπγρξφλσο λα ρξεψζεη ηνλ πδξεπφκελν κε πξφζζεην πνζφ, θαζνξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ ν πδξεπφκελνο παξαβηάζεη πξαγκαηνπνηεζείζα δηαθνπή
πδξνδφηεζεο, ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα αθαηξέζεη ηνλ πδξνκεηξεηή ηεο παξνρήο ρσξίο άιιε
εηδνπνίεζε θαη λα ρξεψζεη ηνλ πδξεπφκελν, πέξαλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ, κε πξφζζεην
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πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη επίζεο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην νπνίν
ζπλεηζπξάηηεηαη κε ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ νθεηιψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε επαλπδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
δηαθνπήο, θαη ηελ αθαίξεζε ή κε ηνπ πδξνκεηξεηή, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κεηά ηελ
εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ νθεηιψλ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξφζζεησλ
πνζψλ.

15.5 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο πδξνκεηξεηώλ.
Οη πδξνκεηξεηέο βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε είλαη θαηαζθεπαζκέλνη, φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11, ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο, έρνπλ δνθηκαζηεί γηα ηελ
αθξίβεηα ησλ ελδείμεψλ ηνπο πξηλ εγθαηαζηαζνχλ, θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ ηεθκήξην ηεο
θαηαλάισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
Γελ γίλεηαη δεθηή ακθηζβήηεζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ θαηαλαιψζεσλ νχηε θαη κε έλνξθε
βεβαίσζε.
Ο πδξεπφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πδξνκεηξεηή ζην εηδηθφ πξνο ηνχην Δξγαζηήξην Τδξνκεηξεηψλ. Γηα ηελ αδηάιεηπηε πδξνδφηεζε
ηνπ αθηλήηνπ, ηνπνζεηείηαη λένο πδξνκεηξεηήο, ν νπνίνο παξακέλεη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ ειέγρνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ πδξνκεηξεηή.
Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ε απφθιηζε ηνπ πδξνκεηξεηή βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ
αλεθηήο απφθιηζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ησλ
αξκνδίσλ θνξέσλ, ηφηε ν πδξεπφκελνο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ηεο δνθηκήο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ην Γήκν. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν πδξνκεηξεηήο ιεηηνπξγεί
κε απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ ζεηηθνχ νξίνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ πδξνιεςίαο, θαηά ηα νξηδφκελα κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, απφ ην Δξγαζηήξην Τδξνκεηξεηψλ, φηη ν πδξνκεηξεηήο έρεη
παξαβηαζηεί θαη έρνπλ αιιάμεη ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή έρεη θαηαζηξαθεί κεξηθψο
ή νιηθψο, ηφηε ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9.8 ε δαπάλε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πδξνκεηξεηή ζε
θάζε πεξίπησζε βαξχλεη ηνλ πδξεπφκελν, εθηφο εάλ απαηηεζεί αληηθαηάζηαζε απφ ππαηηηφηεηα
ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε αλ ε θαηαλάισζε ή κέξνο απηήο νθείιεηαη ζε δηαξξνή απφ
βιάβε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 10.1 ηνπ
παξφληνο, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ο πδξεπφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηελ αμία
ηεο θαηαλάισζεο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ πδξνκεηξεηή.
15.6 Υξέσζε ηεθκαξηήο θαηαλάισζεο.
Αλ δηαπηζησζεί φηη ν πδξνκεηξεηήο έπαςε λα ιεηηνπξγεί ή ιεηηνπξγεί ειαηησκαηηθά, ν Γήκνο
έρεη δηθαίσκα λα ρξεψλεη ηνλ πδξεπφκελν κε ηεθκαξηή θαηαλάισζε, κε βάζε ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελεο θαηαλαιψζεηο, θαηαλαιψζεηο αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο, θαηαλαιψζεηο θαηαγξαθφκελεο απφ ηνλ λέν πδξνκεηξεηή θαη άιια ζηνηρεία πνπ
απηή ζα θξίλεη πξνζθνξφηεξα.
Δπίζεο αλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο ιήςεο ησλ ελδείμεσλ δηαπηζησζεί φηη ην θξεάηην είλαη
ζθεπαζκέλν, ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε απηφ, ν Γήκνο έρεη ην
δηθαίσκα λα ρξεψλεη ηνλ πδξεπφκελν κε ηεθκαξηή θαηαλάισζε κέρξη λα γίλεη δπλαηή ε ιήςε
πξαγκαηηθήο έλδεημεο, νπφηε ζα γίλεη εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Ο Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί απφ δηαξξνή, θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην θξεάηην ζα παξακείλεη ζθεπαζκέλν. Έρεη επίζεο ην δηθαίσκα, ζε
πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ θξεαηίνπ, λα απαηηήζεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ηελ
απνθάιπςή ηνπ ή λα πξνβεί κε πξνζσπηθφ ηνπ ζε απηήλ, ρξεψλνληαο ηνλ ηδηνθηήηε κε ηελ
ζρεηηθή δαπάλε.
15.7 Πεξίνδνη θαηακέηξεζεο πδξνκεηξεηώλ.
Ωο πεξίνδνη θαηακέηξεζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ θαζνξίδνληαη ηα εμάκελα.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΒΛΑΒΔ ΑΠΟ ΣΡΙΣΟΤ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
Θάζε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζην δίθηπν ή ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ απφ ηξίηνπο,
απνθαζίζηαηαη απφ απηφλ θαη ε δαπάλε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο θαηαινγίδεηαη ζηνπο
ππαίηηνπο. Ζ δαπάλε απηή πεξηιακβάλεη έμνδα επηζθεπήο ηεο βιάβεο, ηελ αμία ηνπ
απνιεζζέληνο λεξνχ, θαζψο θαη ηελ απνζεηηθή δεκηά. Ο φγθνο ηνπ απνιεζζέληνο λεξνχ,
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε κεζνδνινγία ηεο πδξαπιηθήο επηζηήκεο. Κε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ
απνιεζζέληνο λεξνχ, ε θαηεγνξία ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ζα εθαξκνζζεί θαη ε αμία ηεο απνζεηηθήο
δεκηάο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ': ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ
ΑΡΘΡΟ 17
ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ, ΚΛΟΠΗ ΝΔΡΟΤ
Ζ ζχλδεζε παξνρήο ζηελ νπνία δελ έρεη ηνπνζεηεζεί αθφκα πδξνκεηξεηήο ή απφ ηελ νπνία
έρεη αθαηξεζεί απηφο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, κε ελσηηθφ ζσιήλα, είλαη απφδεημε θινπήο λεξνχ
θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 372 ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα θαη κε πξφζηηκν ρηιίσλ
(1.000,00) € ζπλ ηελ αμία ηεο θαηαλάισζεο κέρξη θαη ην ηεηξαπιάζην απηήο. Απφδεημε θινπήο
λεξνχ ζεσξείηαη θαη ε πξφθιεζε βιάβεο ζηνλ πδξνκεηξεηή απφ ηνλ πδξεπφκελν, ηέηνηαο πνπ
λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ιήςε ελδείμεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πδξεπφκελνο ρξεψλεηαη
επηπιένλ θαη κε ην πεληαπιάζην ηεο δαπάλεο επηζθεπήο ηεο βιάβεο. Γεληθά απφδεημε θινπήο
λεξνχ απνηειεί θάζε επέκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξαβίαζεο ηεο ζθξαγίδαο ηνπ
πδξνκεηξεηή ηνπ αθηλήηνπ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ιήςε κε ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ ή ζηελ
κείσζε ησλ πνζνηήησλ απηνχ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ακέζσο ηελ χδξεπζε, ρσξίο
επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθχςεη απφ ηελ δηαθνπή απηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιαζξαίνπ
πδξνιήπηε θαη λα ηνπ επηβάιιεη κέρξη ηνπ ηεηξαπιάζηνπ πνζνχ, ηα αλάινγα ηέιε ή δηθαηψκαηα,
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάλνκε ρξήζε ελψ ζε πεξηπηψζεηο αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ, κε
πνζφηεηα λεξνχ ίζε πξνο ην 100% ηνπ φγθνπ ηεο νηθνδνκήο. Ζ ηεθκαξηή θαηαλάισζε
ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, κε αθεηεξία ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο
ηεο παξνρήο ή ηεο αθαίξεζεο ηνπ πδξνκεηξεηή.
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΝΔΡΟΤ
Απαγνξεχεηαη ζηνπο πδξεπφκελνπο ε δσξεάλ ή ε επί πιεξσκή ρνξήγεζε λεξνχ ζε ηξίηνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο εηδνπνηεί απηφλ πνπ ρνξεγεί ή εκπνξεχεηαη ην λεξφ, γηα ηελ
δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ή ηεο εκπνξίαο. Αλ ν πδξεπφκελνο δελ ζπκκνξθσζεί άκεζα απφ ηελ
εηδνπνίεζε, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ πδξνδφηεζή ηνπ, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε
θαη ρσξίο επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί απφ ηε δηαθνπή απηή, ζηνλ πδξεπφκελν ή
ζηνπο πειάηεο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 19
ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ
19.1 Δπέκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ.
Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο επέκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. Ο παξαβάηεο
δηψθεηαη θαηά ην άξζξν 458 ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα. Αλ πξνθιεζεί βιάβε απφ ηελ επέκβαζε απηή,
ν δξάζηεο δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 381 θαη 382 (παξάγξαθνη 1 θαη 2) ηνπ Πνηληθνχ
Θψδηθα.
19.2 Γεηηλίαζε εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο κε βόζξνπο ή δεμακελέο ρεκηθώλ.
Απαγνξεχεηαη ε γεηηλίαζε εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ κε ζεπηηθνχο ή απνξξνθεηηθνχο
βφζξνπο ή δεμακελέο ρεκηθψλ νπζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν Γήκνο δεηά απφ ηνλ θχξην ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αρξήζηεπζε ηνπο, κε θξνληίδα
θαη δαπάλε ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Γηθηχνπ ππνλφκσλ θαη
αθαζάξησλ λεξψλ πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ (Π.Γ. 6/86 - Φ.Δ.Θ. 3 Α /17-01-86), κέζα
ζε νξηζκέλε πξνζεζκία.
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ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ ηεξήζεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 19.2
ηνπ παξφληνο, ν Γήκνο ζα δηαθφπηεη πξψηα ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζχλδεζε
ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη απηέο κε ηνλ αγσγφ απνρέηεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
πην πάλσ Θαλνληζκφ, κεηά απφ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ.
Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ αγσγψλ χδξεπζεο απφ ηνπο αγσγνχο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19.2 νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
19.3 Δπέκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, εληόο ηνπ θξεαηίνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επέκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, εληφο
ηνπ θξεαηίνπ ηεο παξνρήο. Αλ εμαηηίαο ηεο επέκβαζεο απηήο πξνθιεζεί δεκηά ζην θξεάηην ηεο
παξνρήο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, επηζθεπάδεηαη απηή απφ ην Γήκν θαη ε δαπάλε
απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ.
19.4

Έλσζε εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηξνθνδνηνύκελσλ από δηαθνξεηηθέο
παξνρέο.
Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε έλσζε εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ
δηαθνξεηηθέο παξνρέο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο
πδξνδφηεζεο.
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΟΡΙΜΟΙ
20.1 Παξνρή: Δγθαηάζηαζε πνπ ζπλδέεη ην πδξνδνηνχκελν αθίλεην κε ηνλ αγσγφ ηνπ
δηθηχνπ χδξεπζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ε εγθαηάζηαζε πθίζηαηαη κέρξη ηα φξηα πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 10 παξ. 1.
Ο φξνο παξνρή αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή εγθαηάζηαζε θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πδξαπιηθή
έλλνηα ηεο παξνρήο πνπ νξίδεηαη ζαλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζηελ κνλάδα ηνπ ρξφλνπ.
20.2

Γεμακελή αλαξξύζκηζεο - απνζήθεπζεο: Οη δεμακελέο αλαξξχζκηζεο
αλαθέξνληαη ζηελ απνζήθεπζε λεξνχ, θαηά ηελ χθεζε ηεο θαηαλάισζεο, ζηε
δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πςειήο
θαηαλάισζεο ζηηο ψξεο αηρκήο. Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο αλαθέξνληαη θπξίσο
ζηελ απνζήθεπζε λεξνχ γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ (ππξθαγηά,
κεγάιεο βιάβεο, θιπ)

20.3

Λεσθνξεηαθή γξακκή: Γξφκνο απφ ηνλ νπνίν δηέξρεηαη ιεσθνξείν δεκνηηθφ ή
ηνπ ζεκεξηλνχ ΘΣΔΙ.

20.4

Ολνκαζηηθή - εμσηεξηθή - εζσηεξηθή δηάκεηξνο αγσγνύ: Ο πξψηνο φξνο
είλαη ζεσξεηηθφο θαη αλαθέξεηαη ζηελ εκπνξηθή νλνκαζία ησλ δηακέηξσλ ησλ
αγσγψλ, αλεμαξηήησο πιηθνχ. Οη φξνη εμσηεξηθή - εζσηεξηθή δηάκεηξνο
αλαθέξνληαη ζηελ δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ή φρη ηνπ πάρνπο
ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ αγσγνχ.

20.5

Σεθκαξηή θαηαλάισζε: ε πεξίπησζε αδπλακίαο θαηαγξαθήο ηεο έλδεημεο ηνπ
πδξνκεηξεηή γηα ηελ εμαγσγή ηεο θαηαλάισζεο, ιφγσ ηερληθψλ, θπζηθψλ ή άιισλ
εκπνδίσλ, θαηαγξάθεηαη ζαλ θαηαλάισζε ε πηζαλνινγνχκελε «ηεθκαηξφκελε» απφ
παιαηέο θαηαλαιψζεηο ηεο αληίζηνηρεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θιπ.
Τδξνιεπηηθή κνλάδα: Θεσξείηαη θάζε απηνηειήο ρψξνο (ηδηνθηεζία, φξνθνο,
θαηνηθία, εξγνζηάζην, επηρείξεζε, θιπ.) πνπ δηαζέηεη πδξαπιηθνχο ππνδνρείο.
Τδξαπιηθνί ππνδνρείο: Θάζε ιήςε απφ ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο
ελφο αθηλήηνπ.

20.6
20.7
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ΑΔΑ: 45ΨΗΩΚ9-08Ω
Κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Παλαγηψηε Ληθνιηλάθνπ, Αλησλίνπ Υαξακή θαη Γεσξγίνπ
Κέληε, νη νπνίνη δελ ςεθίδνπλ ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 17.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 382/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνχινο πχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Ιχξαο Υαξάιακπνο
Καξνχζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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