Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:63/2012
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 12η του
µήνα Μαρτίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ. 5591/8.3.2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε το σχέδιο του Κανονισµού
Υδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγ: κ. Πραξιτέλης Σούνδιας
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Λευκάδας

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
«Το Σχέδιο Κανονισµού Υδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας, έχει
αρµοδίως διαβιβαστεί στις ∆/Κ Λευκάδας, Νυδριού, Απολλωνίων , Καλάµου και
Καστού καθώς και στην Επιτροπή ∆ηµοτικής ∆ιαβούλευσης και εν συνεχεία στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για να γνωµοδοτήσουν σχετικά και να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους.
Μέχρι στιγµής , έχουν γνωµοδοτήσει µε αποφάσεις τους , οι ∆/Κ Νυδριού και
Λευκάδας, η Επιτροπή ∆ηµοτικής ∆ιαβούλευσης και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
των οποίων τις αποφάσεις σας επισυνάπτω µε το σχέδιο του Κανονισµού.
Εισηγούµαι την έγκριση του Σχέδιου Κανονισµού Υδρευσης και Αποχέτευσης του
∆ήµου Λευκάδας, το οποίο έχει ως εξής:

(Ι)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1º
Αντικείµενο του Κανονισµού
Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 2º
Νοµικό Πλαίσιο
Ο Παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
απόφαση 94/2011
Των άρθρων 19 και 82 του Β.∆ της 24/9-20/10/1958 "Περί προσόδων των
∆ήµων και Κοινοτήτων"
Του άρθρου 29 του Α.Ν 344/68 "Περί ∆ιατάξεων τινών αφορωσών εις τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Του άρθρου 11 του Ν.∆ 318/69 περί "Βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων
των ∆ήµων και Κοινοτήτων" και του Π.∆ 923/77 "Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως του απο 17/5-15/6/1959 Β.∆"
Του Ν. 1512/85 και της 28116/29-3-91 ∆ιαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
Των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων που αφορούν στην ποιότητα του πόσιµου νερού.
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001.
Άρθρο 3º
i)Γενικοί Όροι
1. Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρµόδιος
για την µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση διαχείρηση και
λειτουργία τους.
2
Ο ∆ήµος Λευκάδας παρέχει νερό κατάλληλο για ύδρευση σύµφωνα µε τις
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα χηµικό και
µικριβιολογικό έλεγχο του παρεχόµενου νερού.
3.
Ο ∆ήµος Λευκάδας παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του
νερού αυτού για ειδικούς βιοµηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται µε ευθύνη
του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης
προβαίνει µε τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυµητή βελτίωση του.
Ο ∆ήµος Λευκάδας δεν έχει καµία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης για
οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχοµένου νερού
για την ειδική αυτή χρήση.
4
Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού
σύµφωνα µε τους περιορισµούς του παρόντος κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν
στο µέλλον µε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
5
Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε
τµηµατικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες
κατά την κρίση του. Μπορεί ακόµη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή
άλλη χρήση.

6
Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο
υδρευόµενος να την εξασφαλίσει µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενή ή µε
οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
7
Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του ∆ήµου ή
ανεπάρκειας νερού είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της
υδροδότησης. Ο ∆ήµος Λευκάδας δεν έχει καµία ευθύνη για βλάβες που τυχόν
προκληθούν σε µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε
υποχρέωση αποζηµίωσης. Ο ∆ήµος δεν έχει επίσης καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες
που µπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης
του νερού από το µηδενικό µέχρι το κανονικό επίπεδο, µετά την επαναλειτουργία του
δικτύου ύδρευσης.
8
Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων στιγµιαίων
καταναλώσεων (σε πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο εικοσιτετράωρο).
Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέµεται περίπου οµοιόµορφα µέσα στο
εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ποσότητα
αιχµής µέσω δεξαµενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.
9
∆εν θα γίνεται η οριστική υδροδότησή των οικοδοµών, αν µετά από αυτοψία,
διαπιστωθεί ότι τα όµβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
10
Οι καταναλωτές είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους όρους του
παρόντος Κανονισµού, του Κανονισµού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τους ο ∆ήµος
µπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιµο. Αν υπάρξει υποτροπή,
διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών µηνών, ύστερα από
απόφαση του ∆ηµάρχου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από
τις οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τον ∆ήµο και ειδικότερα από την
υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.
ii) Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος που
κατά τη συναλλαγή του µε τον ∆ήµο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή
επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνοµα του οποίου έχει
εκδοθεί η άδεια οικοδοµής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου µε το
δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά µε την παροχή του
και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο ∆ήµος κατά την υποβολή της αίτησης δεν
εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να
υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του
αιτούντος.
2. Υδραυλική παροχή
Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης
κατασκευάζεται από τον ∆ήµο διακλάδωση του δικτύου από τη ρυµοτοµική
γραµµή ή το όριο της ιδιοκτησίας 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.
Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές µε διάµετρο από Φ18 έως Φ32, που χρησιµοποιούνται
για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα και άλλες µικρές
εγκαταστάσεις.
β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές µε διάµετρο µεγαλύτερη της Φ32, που
χρησιµοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισµού, όπως νοσοκοµεία, βιοτεχνίες,
εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύµατα, τουριστικές και γεωργικές µονάδες και
άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις.
γ) Σε πυροσβεστικές παροχές µε διάµετρο άνω των 50 χιλιοστών, που
χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του ∆ήµου.

δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου
κατασκευής κτιρίων διαµέτρου ανάλογης µε την προβλεπόµενη µελλοντική χρήση.
3. ∆απάνη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόµενης από τον ∆ήµο υπηρεσίας.
4. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, µε ενωτικό σωλήνα, υδρόµετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και
τιµωρείται µε την επιβολή προστίµου ύψους 1000 € και σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο
Αγωγοί
Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου,
κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής.
•
Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που µεταφέρουν
το νερό από τις πηγές υδροληψίας και τις ενδιάµεσες δεξαµενές και αντλιοστάσια µέχρι
και τις δεξαµενές διανοµής.
•
Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου µε
διάµετρο ίση ή µεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του µέτρου.
•
Αγωγοί διανοµής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάµετρο µικρότερη
των 200 χιλιοστών του µέτρου.
Άρθρο 5ο
Παροχές
1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης
κατασκευάζεται από τον ∆ήµο διακλάδωση του δικτύου από τη ρυµοτοµική γραµµή
ή όριο ιδιοκτησίας 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.
2. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί
και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδροµέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο
πεζοδρόµιο.ή πλησίον του ορίου της ιδιοκτησίας Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
τοποθετεί φρεάτια υδροµέτρων µέσα σε προκήπια, εφ’ όσον αυτά παραµένουν
ανοιχτά (ανοιχτές πρασιές), καθώς και µέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδοµών
στοές, αν στο πεζοδρόµιο και µπροστά από τη στοά, υπάρχουν εµπόδια που
αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων.
3. Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές µε διάµετρο Φ18 για δοµηµένη επιφάνεια έως
100µ2 ή αδόµητα οικόπεδα, Φ22 για δοµηµένη επιφάνεια από 101µ2 έως 200µ2,
Φ28 για δοµηµένη επιφάνεια απο 201µ2 έως 300µ2,Φ 32 γιά δοµηµένη επιφάνεια
από 301µ2 έως 600µ2 και πέραν των 601µ2 δύο ή περισσότερες παροχές
ανάλογης διαµέτρου. Οι ανωτέρω παροχές χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση,
όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα και άλλες µικρές εγκαταστάσεις.
β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές µε διάµετρο µεγαλύτερη απο Φ32, που
χρησιµοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισµού, όπως νοσοκοµεία, βιοτεχνίες,
εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύµατα, τουριστικές µονάδες και άλλες
παρόµοιες εγκαταστάσεις.

γ) Σε πυροσβεστικές παροχές µε διάµετρο άνω των 50 χιλιοστών, που
χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του ∆ήµου.
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.
δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου
κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή
οικοδοµικής άδειας, θεωρηµένης από την πολεοδοµική υπηρεσία για υδροδότηση
εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται µετά την οικονοµική
τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο
χρονικό αυτό διάστηµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου
είναι δυνατή, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόµενη από αντίγραφο
οικοδοµικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της
οικοδοµικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την
ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκοµίσει
στο ∆ήµο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να µετατρέψει την υδροδότηση του σε
κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται µε εργοταξιακή
παροχή µετά την αποπεράτωση των οικοδοµικών του εργασιών, ο ∆ήµος µπορεί
να διακόψει άµεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιµο 500 €.
ε) Απαγορεύονται οι παροχές στα λιµάνια για την υδροδότηση των σκαφών.
Το δικαίωµα αυτό διαθέτει αποκλειστικά ο ∆ήµος που θα διαθέτει το νερό µε
υπαλλήλους του ή αυτόµατα µηχανήµατα διάθεσης (κερµατοδέκτες).
Υφιστάµενες παροχές θα διακοπούν εντός τριών µηνών από την ισχύ του παρόντος
χωρίς καµία ειδοποίηση ή αποζηµίωση εκ' µέρους του ∆ήµου στους δε παραβάτες
θα επιβάλεται πρόστιµο 1000€.
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Άρθρο 6ο
Μεταφορά, µετατροπή, µετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής
Ο ∆ήµος µπορεί να προβαίνει στη µεταφορά, τη µετατροπή, τη µετατόπιση, την
ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε
αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου του και
την αντιµετώπιση ενδεχοµένου υγειονοµικού κινδύνου.
Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, η
εργασία εκτελείται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος
Κανονισµού.
Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τον ∆ήµο, ο
ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να την αποδεχτεί προσαρµόζοντας ανάλογα τις
εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη
νέα θέση της παροχής µε δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται αν
από αµέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή
της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζηµία.
Οι εργασίες για τη µεταφορά, την µετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της
παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισµού.
Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί µακριά από το ακίνητο, για την
άµεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανοµής, δεν
µεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανοµής µπροστά στο
ακίνητο, κατασκευάζεται µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τον
∆ήµο νέα παροχή στην οριστική της θέση. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας
παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Α. Μεταφορά παροχής
1) Η µεταφορά της παροχής µε δαπάνες του ιδιοκτήτη µπορεί να γίνει ιδίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
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 του ∆ήµου, επιβάλλεται η µεταφορά της
παροχής, για να αντιµετωπιστεί υγειονοµικός κίνδυνος.
γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η µεταφορά της
παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται µόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή
εµπόδια στην οµαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.
2) Η µεταφορά υφιστάµενης παροχής από τον εσωτερικό χώρο οικοδοµής ή παροχής
που είναι τοποθετηµένη σε θέση που δεν έχει ελεύθερη πρόσβαση στο προσωπικό
του ∆ήµου γίνεται αυτεπάγγελτα από τον ∆ήµο ή ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη,
η δαπάνη µεταφοράς επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη και καθορίζεται στο ποσό των 250 €.
3) Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να µεταφέρει, µε δικές του δαπάνες, την παροχή από
το καταργηµένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.
4) Ο ∆ήµος, 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. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη αν λόγω
αµέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
5) Στις περιπτώσεις που η µεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από τον ∆ήµο
µε δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή µπορεί να
συµπεριληφθεί στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού αυτού.
Β. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής
1) Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύµφωνες
µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές του ∆ήµου, η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις
αναγκαίες µετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και
συντήρηση της παροχής και του υδροµετρητή και η κανονική ύδρευση του
ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται µε την δαπάνη της µετατροπής και είναι
υποχρεωµένος να προσαρµόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου
του.
2) Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να µετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή
που έχει τοποθετηθεί σε αδιαµόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση του εκτίθεται σε
κινδύνους. Η µετατόπιση αυτή γίνεται µε επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι
υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η µετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του
οδοστρώµατος σε βάρος του πεζοδροµίου, γίνεται µε δαπάνη του ∆ήµου.
3) Η δαπάνη για την µετατόπιση των αγωγών του ∆ήµου που βρίσκονται σε ξένες
ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω
ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου τον ∆ήµο.
Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής
1. Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου έχει ως συνέπεια την προσαρµογή της
παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθµη, είτε µε ανύψωση είτε µε καταβίβαση
αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω µεταβολής
της στάθµης του πεζοδροµίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την µεταβολή.
Άρθρο 7º
Υδροµετρητές
1. Για τη µέτρηση της κατανάλωσης του νερού ο ∆ήµος τοποθετεί υδροµετρητή σε
κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του
ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία του ∆ήµου.

2.

3.

4.

5.

6.

Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδροµετρητή και βαρύνεται µε τη δαπάνη
συντήρησης και αφαίρεσής του, η οποία καταβάλλεται µε την µορφή ενοικίου
υδροµετρητή (πάγιο), το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού.
Οι υδροµετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας µέσα σε ειδικά φρεάτια που
κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόµιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι
υποχρεωµένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν
αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδροµετρητές ή τους σωλήνες
παροχής από αµέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν
τρίτου.
Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαµέρισµα, κατάστηµα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και
γενικά σε κάθε τµήµα του υδρευόµενου ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση αντιστοιχεί,
υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδροµετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων
διακεκριµένων κατά χρήση τµηµάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων
ακινήτων µε τον ίδιο υδροµετρητή είναι αντικανονική και ο ∆ήµος δικαιούται να
προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδροµετρητή µέχρι
την τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιµο 250 €.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταµένων παλαιών οικοδοµών, όπου για
τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιµέρους παροχών, µπορεί να
επιτραπεί από την Υπηρεσία η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριµένων
κατά χρήση τµηµάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων µε κοινό
υδροµετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή
κάθετης ιδιοκτησίας θα χρεώνεται την πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του
νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδροµετρητή θα κατανέµεται µεταξύ των
καταναλωτών µε δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να ελέγχει τους υδροµετρητές οποιαδήποτε στιγµή και να
τους αντικαθιστά µε άλλους, ακόµα και διαφορετικού συστήµατος ή να προσθέτει
µετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωµα να ζητήσει
από τον ∆ήµο τον έλεγχο των µετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει
αίτηση και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε µετρητή που ανέρχεται στο ποσό
των 50€. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο µετρητής λειτουργεί µε ακρίβεια ή µε
προσέγγιση + -3% ο πελάτης βαρύνεται µε τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα,
διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του µετρητή σε ποσοστό µεγαλύτερο από + 3% τα έξοδα βαρύνουν τον ∆ήµο.
Παρεµβάσεις στον µετρητή από τον υδρολήπτη ή άτοµα ενεργούντα για λογαριασµό
του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη
πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 1000€. Ο καταναλωτής οφείλει να
ειδοποιεί τον ∆ήµο σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωµαλίες στη λειτουργία
του µετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωµένος να πληρώσει την αξία της
κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταµατήσει να λειτουργεί ο
µετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο
αδρανείας του. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται ο µέσος όρος της κατανάλωσης
που σηµειώθηκε κατά το διάστηµα λειτουργίας του, σε σύγκριση µε την κατανάλωση
της αντίστοιχης περίοδο του προηγούµενου έτους.

Άρθρο 8º
Χώρος υδροµετρητών
1.
Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούµενων
ακινήτων γίνεται κατά την κρίση του ∆ήµου.
2.
Ο χώρος των υδροµετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδοµών
θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά
ή λύµατα υπονόµων, που να προκαλούν κίνδυνο µολύνσεως του νερού και ζηµιά

3.
4.
5.

6.

στη δηµόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόµα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών
αποχέτευσης µέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδροµετρητές.
Οι υδροµετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο
τοποθετούνται συγκεντρωµένα σε µία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό
διανοµής.
Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτηµάτων είναι δυνατή η
τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από µια θέσεις, για την ανεξάρτητη
υδροδότηση των κτιρίων.
Οι υδροµετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του
ακινήτου, µπορεί να τοποθετηθούν µέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των
πολυκατοικιών ή σε Pilotis, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί
από τους ίδιους ντουλάπι µε µόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη επίσκεψη των αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου στο χώρο των
υδροµέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόµιο ή τα
όρια του δρόµου, στον οποίο είναι τοποθετηµένος ο αγωγός διανοµής, µέχρι τη
θέση εγκατάστασης των υδροµετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη
τοποθέτησης των υδροµετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου
βάσει τεχνικών οδηγιών του ∆ήµου ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών
στην προαναφερόµενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν
την ευθύνη συντήρησής της. Ο ∆ήµος µπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση
υδροµέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δύναται να υπάρξει
δυσκολία στον έλεγχό τους. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να
αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδροµετρητές. Την ευθύνη
για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας
στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεµβάσεις για την αποκατάσταση
διαρροών από τον ∆ήµο φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο
προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέµενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε
άρνησης του διακόπτεται αµέσως η παροχή µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

Άρθρο 9ο
Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του
ακινήτου που βρίσκονται µετά το εσωτερικό προσαρµοστικό (ρακόρ) του
υδροµετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδροµετρητές µεγάλης διαµέτρου
µετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδροµετρητή προς την πλευρά του
ακινήτου, ή για υδροµετρητές τοποθετηµένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδοµής
µετά την κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου.
2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι
ο ιδιοκτήτης. Ο ∆ήµος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών του µέχρι
το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. Την επιµέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του µετρητή έχει ο
ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιµο, ώστε να είναι
ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του µετρητή από τα συνεργεία του
∆ήµου. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδροµετρητών καλυφθεί µε χώµατα ή
µπάζα, ο ∆ήµος τάσσει στον υπαίτιο προθεσµία για την αποκάλυψή του και µετά
την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σ΄αυτόν πρόστιµο, το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αν ο ιδιοκτήτης δεν µερίµνησε
για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του
υδροµετρητή, η καταµέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίµηση των
αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου µε βάση τις προηγούµενες ενδείξεις και ο
καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά µε την κατανοµή των
ενδείξεων, παρά µόνον στην περίπτωση που µετά την αποκάλυψή του µετρητή
διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιµηθέντα κυβικά.

4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε γενικό
διακόπτη, στο πλησιέστερο σηµείο προς τον µετρητή και σε τέτοια θέση που να
εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του. Επίσης θα πρέπει µετά το διακόπτη να
υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής, η τοποθέτηση της οποίας γίνεται µε δαπάνη και
ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύµφωνη
µε τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο αυτή, ο ∆ήµος µπορεί να µην
προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής µε τον µετρητή µέχρι αυτά να
τακτοποιηθούν.
5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου ακινήτου πρέπει να περνά µέσα από
κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων
από ξένη προς το υδρευόµενο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει τον ∆ήµο σε διακοπή
υδροδότησης.
6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις
εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας. Οπωσδήποτε, όµως, πρέπει να είναι κατασκευασµένες, έτσι ώστε να
αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατµοσφαιρών και να µη
δηµιουργείται κίνδυνος µόλυνσης του νερού.
7. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου , τούτο
ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκείµενου να λάβουν τα αναγκαία
µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
8. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών µηχανηµάτων ενίσχυσης της πίεσης
µε τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται µε την
γραµµή του µετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται µε δοχεία αποθήκευσης
(δεξαµενές). Η παρεµβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι
διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου. Η δαπάνη
επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε
από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. Απαγορεύεται απόλυτα η
ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές
παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος έχει δικαίωµα διακοπής της υδροδότησης.
9. Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου µε παροχή από οποιαδήποτε
άλλη πηγή, έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην
περίπτωση αυτή ο ∆ήµος έχει δικαίωµα διακοπής της υδροδότησης.
10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των
υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το
δίκτυο του ∆ήµου δεν εξασφαλίζει µεταλλική συνέχεια δεδοµένου ότι οι αγωγοί και
άλλα εξαρτήµατα κατά µεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιµο. Οι ιδιοκτήτες
είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την µη τήρηση της απαγόρευσης
αυτής και τα τυχόν ατυχήµατα που προκληθούν στο προσωπικό του ∆ήµου ή
τρίτους, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του
∆ήµου. Οι ζηµιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου
µ’ αυτό τον απαγορευµένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική
δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω ο ∆ήµος
διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
11. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιµοποιούν µε οποιοδήποτε τρόπο
τους υπόγειους χώρους της οικοδοµής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των
περιµετρικών τοιχωµάτων τους και των διαµέσων, από πληµµύρα που πιθανόν να
προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι
υποχρεωµένοι να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία τους, όπως
στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόµατης αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι
χρησιµοποιούν υπόγειους χώρους καταστηµάτων, είναι υποχρεωµένοι να
τοποθετούν τα ευρισκόµενα σ' αυτούς εµπορεύµατα και τα διάφορα αντικείµενα
πάνω σε ράφια, που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του µέτρου από το

δάπεδο και τα περιµετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία
αυτόµατης αναρρόφησης.
12. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από
τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της
καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη
κατανάλωση νερού είτε ζηµιές ή οχλήσεις σε τρίτους, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδροµετρητή του ακινήτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Άρθρο 10º
∆ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης
Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης του ακινήτου του καταναλωτή, που βρίσκεται µέσα στην περιοχή
αρµοδιότητάς του , µε το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιµου νερού µε την
ακόλουθη διαδικασία και όρους:
1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόµο, από τον οποίο διέρχεται
δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούµενη σύνδεση µε αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη
σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος. Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι
υποχρεωτική η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστηµα διαρκεί η
εργοταξιακή παροχή.
2. Για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη
αίτηση προς την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία συντάσσεται σε έντυπο που
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούµενο έλεγχο, εγκρίνει την κατασκευή
της παροχής και καλεί τον ενδιαφερόµενο να προκαταβάλει την δαπάνη για την
σύνδεση.
Η δαπάνη καθορίζεται ως εξής:
Γιά παροχή Φ18, 300 €
Γιά παροχή Φ22, 350 €
Γιά παροχή Φ28, 400 €
Γιά παροχή Φ32, 500 €
Στην δαπάνη περιλαµβάνονται το παράβολο, ένας µετρητής νερού, µια σέλλα
παροχής, δύο διακόπτες ανάλογης διαµέτρου, µικροϋλικά σύνδεσης, ένα φρεάτιο µε
κάλυµα από ελατό χυτοσίδηρο, σωλήνας πολυαιθυλενίου 16 atm PE 100 (από τον
αγωγό µέχρι το µετρητή), εκσκαφές, εγκιβωτισµός µε άµµο και αποκαταστάσεις.
Οι ανωτέρω εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων µε το
δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται είτε από το ∆ήµο, εφ’ όσον δύναται να
διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό (η δαπάνη βαρύνει τους υδρολήπτες), είτε από
τον ίδιο τον καταναλωτή µε την επίβλεψη του ∆ήµου καταβάλοντας παράβολο
σύνδεσης 100€ το οποίο περιλαµβάνει και την αξία του µετρητή που θα του
χορηγείται από τον ∆ήµο. Την κατασκευή θα εκτελεί αδειούχος υδραυλικός ο οποίος
θα προσκοµίζει στον ∆ήµο υπεύθυνη δήλωση τήρησης του παρόντος κανονισµού
και έντεχνης κατασκευής της παροχής.

3. Ο ∆ήµος έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να καθορίζει τη θέση του µετρητή και τη
διακλάδωση από το δίκτυό του µέχρι τη θέση του µετρητή, ενώ η υπόδειξη της από
τον αιτούντα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται µόνον όταν είναι
τεχνικά εφικτό και δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το ∆ήµο.
4. Στις πολυώροφες οικοδοµές ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει όλες
τις παροχές που περιλαµβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά µόνον
εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
5. Στις περιπτώσεις που οι υδροµετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους
της οικοδοµής ή στην Politis, ο ∆ήµος δεν θα προβαίνει στη σύνδεση µε το δίκτυο
ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι µε µόνωση έναντι του
παγετού. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών µόνωσης και την
κατασκευή του ντουλαπιού.
6. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδοµής, για να
διαπιστώσει αν είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και την
Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ 2411/1986 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: ∆ίκτυα διανοµής κρύου - ζεστού νερού",
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι
ελαττωµατικές, ο ∆ήµος δικαιούται
7. να µην προβεί στη σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης, µέχρι την επισκευή ή την
τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
8. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης ο ∆ήµος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό µε βάση το
τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει κάθε τρίµηνο τον
λογαριασµό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από τον ∆ήµο.
9. Αν, µετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου
µετρητή, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επέµβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις
απαραίτητες και µε την κατάλληλη διάµετρο µετατροπές για την τοποθέτηση νέου
υδροµετρητή. Η δαπάνη της µετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε παροχές µεγάλης
διαµέτρου που πραγµατοποιούν καταναλώσεις µικρότερες από τις ελάχιστες
απαιτούµενες για τις προδιαγραφές του µετρητή, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να επέµβει
και να τοποθετήσει µε δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδροµετρητή µικρότερης διαµέτρου
κατάλληλο για την πραγµατοποιούµενη κατανάλωση.

1.

Άρθρο 11º
∆ικαιολογητικά σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης
Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων - εντός ή εκτός
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως µε το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών µαζί µε
την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου, πρέπει να προσκοµίσουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα ακόλουθα:
 Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδοµή, ή παλιά οικοδοµή που επισκευάστηκε:
α) Φωτοτυπία της οικοδοµικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την
πολεοδοµία για υδροδότηση.
β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από
την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο
αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο
αποχέτευσης.
 Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσµα που ανεγέρθηκε πριν το 1955:
α) Θεωρηµένο έγγραφο από την πολεοδοµία, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία
του κτίσµατος και η δυνατότητα υδροδότησής του.

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από
την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο
αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο
αποχέτευσης.
Μετά τον έλεγχο και την κοστολόγηση καλείται ο υδρολήπτης για την οικονοµική
τακτοποίηση, προκειµένου να προγραµµατιστεί η κατασκευή της παροχής.
2.
Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδοµικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση –
έγκριση από την πολεοδοµία για εργοταξιακή υδροδότηση.
Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων µια από τις υπάρχουσες
παλιές παροχές, µετατρέπεται σε εργοταξιακή.
Η µετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η κατασκευή των
υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδοµής, πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή
της οικοδοµικής άδειας θεωρηµένη από την αρµόδια πολεοδοµία για οριστική
υδροδότηση.
Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από τον ∆ήµο για το χρονικό διάστηµα που
αναφέρει η αρµόδια πολεοδοµική αρχή στη θεωρηµένη άδεια οικοδοµής και µετά το
πέρας της αναφερόµενης προθεσµίας διακόπτεται η υδροδότηση.
3.
Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από:
α) Φωτοτυπία οικοδοµικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την
πολεοδοµία για υδροδότηση.
β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούµενης δραστηριότητας.
γ) Τεκµηριωµένη ανάλυση της µέγιστης και της µέσης ανά ηµέρα απαιτούµενης
ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύµατος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο
να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.
ε) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από
την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο
αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο
αποχέτευσης.
Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Άρθρο 12ο
Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριµένου Σχεδίου
1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλης ή σε οικισµούς
µπορούν να υδρευθούν από τον ∆ήµο εφόσον προσκοµιστούν στην αρµόδια
υπηρεσία του τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούµενο
άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούµενες δαπάνες.
2. Τα ακίνητα µπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανοµής υδρεύονται µε
παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης τους, ή σε
κοινόχρηστους χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του
παρόντος Κανονισµού.
Αν η ρυµοτοµία δεν έχει εφαρµοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος
µπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδροµέτρων,
τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όµως
εφαρµοστεί η εγκεκριµένη ρυµοτοµία, η παροχή µεταφέρεται υποχρεωτικά στην
οριστική της θέση µε δαπάνες του ιδιοκτήτη.
3. ∆εν είναι δυνατή η υδροδότησή των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανοµής
µπροστά από αυτά. Κατ' εξαίρεση και ύστερα από σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών
ο ∆ήµος τοποθετεί την παροχή στον πλησιέστερο κοινόχρηστο χώρο από όπου
διέρχεται αγωγός διανοµής και οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται µε δαπάνη τους να

τοποθετήσουν αγωγό για την προσωρινή σύνδεσή τους. Ο αγωγός θα είναι
επιχωµένος και εγκιβωτισµένος µε άµµο.
Επίσης υποχρεούνται για την πλήρη αποκατάσταση στην αρχική τους µορφή
οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων κ.τ.λ που πιθανώς θα απαιτηθεί να καθαιρεθούν για
την διέλευση του αγωγού. Σε περίπτωση που ο προσωρινός αγωγός δεν
κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο ∆ήµος δεν θα προβαίνει στην σύνδεση
της παροχής.
4. Μπορούν να υδροδοτηθούν οικόπεδα µπροστά από τα οποία υπάρχει αγωγός
ύδρευσης, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό του οικοπέδου, συνοδευόµενο µε
µια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο
υδροδότησής του.
β)Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, µε την οποία δεσµεύεται να
ενηµερώνει τον ∆ήµο για οποιαδήποτε µεταβολή στην κατάσταση του
οικοπέδου.
γ)Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η
κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση µέχρι
να προσκοµιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο
προηγούµενο άρθρο για την περίπτωσή του.
5. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης εντός σχεδίου πόλης ή οικισµών
κατασκευάζονται από τον ∆ήµο χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών για το κόστος
επέκτασης.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Άρθρο 13ο
Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριµένου σχεδίου
Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) µπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που
βρίσκονται εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή οικισµού, αλλά µέσα στα
∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου.
Για κάθε ακίνητο ή τµήµα ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση (διαµέρισµα, κατάστηµα
κ.λ.π.) χορηγείται µια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού
προορισµού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ)
υδροδοτούνται µε παροχές ειδικής χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών
εγκαταστάσεων ειδικού προορισµού, η χορήγηση της παροχής γίνεται µε την
προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και µετά τη συνεκτίµηση των
τεχνικών και οικονοµικών δεδοµένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης
περιοχής του ακινήτου.
Η θέση των υδροµέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου
επιλέγεται από τον ∆ήµο ώστε να είναι η καταλληλότερη και πάντα πλησίον του
αγωγού διανοµής. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο
στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδροµίων, ο ∆ήµος µπορεί να µεταφέρει
τους υδροµετρητές στο πεζοδρόµιο, µε δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι
ιδιοκτήτες επιβαρύνονται µε τη δαπάνη για κάθε αναγκαία µετατόπιση των
παροχών και των υδροµέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός
σχεδίου θεωρούνται ως εκ της µη ύπαρξης παγιωµένης τοπογραφικής
διαµόρφωσης προσωρινές.
Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο,
µπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου µε δαπάνες του ιδιοκτήτη. Ο ∆ήµος δεν είναι
υποχρεωµένος να προβεί στην επέκταση του δικτύου του, αν ο ιδιοκτήτης που
υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαµβάνει παράλληλα και το κόστος της
κατασκευής και της πλήρους αποκατάστασης.
Για την επέκταση αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από αίτηση του
ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Άδεια οικοδοµής του κτίσµατος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα βεβαιώνεται από τον
ιδιοκτήτη ότι µπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαµορφωµένος
κοινόχρηστος δρόµος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαµβάνει τη
δαπάνη επέκτασης και αποκατάστασης.
δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου
ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία θα αναλαµβάνουν όλοι οι
αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και των σχετικών
αποκαταστάσεων και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συµµετοχής του καθενός στη
δαπάνη επέκτασης του αγωγού.
7.
Η επέκταση του δικτύου πραγµατοποιείται από τον ∆ήµο κατά
προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούµενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους
αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του ∆ήµου ο οποίος έχει το
δικαίωµα να τις χρησιµοποιήσει µελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
8. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση µεµονωµένων καταναλωτών του
∆ήµου θα γίνονται εφόσον ο καταναλωτής δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 ότι θα καταναλώνει σε 2-3 ηµέρες την απαιτούµενη ποσότητα νερού για τη
διασφάλιση της ποιότητας του νερού.
Άρθρο 14ο
Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου
Απαγορεύεται ρητώς η παροχή νερού από καταθλιπτικούς αγωγούς ή αγωγούς
τροφοδοσίας αντλιοστασίων και δεξαµενών καθώς επίσης και η τοποθέτηση και χρήση
επιφανεικών αγωγών σύνδεσης της παροχής µε τα ακίνητα τόσο για νέες συνδέσεις όσο
και για υφιστάµενες. Ο ∆ήµος έχει το διακαίωµα διακοπής της παροχής και επιβολής
προστίµου 500€ σε περίπτωση που εντός έξι µηνών από την ισχύ του παρόντος ο
καταναλωτής δεν µεριµνήσει για την πιστή τήρηση του παρόντος άρθρου µε έξοδά του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 15ο
∆απάνη και τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης
1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο ύδρευσης,
πρέπει να καταβάλουν στο ∆ήµο την δαπάνη και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο
ύδρευσης.
2. ∆απάνη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόµενης από το ∆ήµο υπηρεσίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισµού.
3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναπροσαρµόζονται οι τιµές, µε βάση τις
οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης.
4. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισµού του
τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης.
5. Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, ή
σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε δόσεις που καθορίζονται κατά περίπτωση από την
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και υπολογίζονται µε βάση τις τιµές που ισχύουν
κατά το χρόνο πληρωµής του σχετικού λογαριασµού ή της προκαταβολής των
δόσεων.
Άρθρο 16ο
∆απάνη Μεταφοράς, Μετατροπής, Μετατόπισης της Παροχής
1
Η µεταφορά, µετατροπή ή µετατόπιση της παροχής του ακινήτου γίνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος µε δαπάνη του ιδιόκτητη, η
οποία καθορίζεται και εξοφλείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος

Κανονισµού και υπολογίζεται µε βάση τις τιµές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωµής
του σχετικού λογαριασµού ή της προκαταβολής των δόσεων.
2
Η κατασκευή της αιτούµενης εργασίας εκτελείται από τον ∆ήµο µετά την
εξόφληση της δαπάνης ή της προκαταβολής, στην περίπτωση που έχει καθοριστεί η
εξόφληση σε δόσεις. Η κατασκευή δύναται να γίνει από τον καταναλωτή µε την
επίβλεψη του ∆ήµου.
Άρθρο 17ο
Λογαριασµοί – ∆ιακοπή λόγω οφειλής.
1. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού περιλαµβάνει την αξία του καταναλισκόµενου
νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις. Η τιµή του νερού ανά κυβικό µέτρο, η ελάχιστη
ανά τρίµηνο κατανάλωση κάθε υδροµετρητή, το πάγιο και λοιπές επιβαρύνσεις και
τέλη που καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ελέγχεται
σύµφωνα µε το νόµο και δηµοσιεύεται στον τοπικό τύπο.
Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται κάθε τρείς µήνες µε
βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδροµετρητή µέσα στο τρίµηνο και τις τιµές που
καθορίζονται µε την προαναφερόµενη απόφαση και αποστέλλεται στον
καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τον εξοφλήσει µέσα στην προθεσµία
που αναγράφεται στο έντυπο του.
2. Η πληρωµή του λογαριασµού γίνεται στο ταµείο του ∆ήµου. ή σε συµβεβληµένες
τράπεζες ή Ε.Λ.Τ.A. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού ο
∆ήµος µπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχή νερού και κατόπιν αποφάσεως
του ∆ηµάρχου, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καµιά ευθύνη για τυχόν
ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.
Από την εποµένη της λήξης της προθεσµίας πληρωµής και µέχρι την πλήρη
εξόφληση του λογαριασµού, η οφειλή µπορεί να επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις ή
τόκους.
3. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται µετά την εξόφληση του λογαριασµού, την
καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής,
που ορίζεται σε 100€. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής µπορεί να χρεωθεί
στον υποκείµενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν
κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.
4. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραµένει η διακοπή αυτή, δεν
εκδίδεται λογαριασµός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση ∆ηµάρχου, µετά από
περίοδο διακοπής µεγαλύτερη από έξη µήνες, η ο ∆ήµος µπορεί να προβεί σε
αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των
καταναλωτών.
5. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισµένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιµο, το
ύψος του οποίου καθορίζεται σε 500€. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται σ' εκείνον που
κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από
άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδροµετρητή του
οποίου έγινε η παράνοµη υδροδότηση.Ο ∆ήµος µπορεί, επίσης να προβεί στη
διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.
6. Αν µετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδροµετρητή δεν παρουσιάζει κατανάλωση,
ο λογαριασµός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη ανά τρίµηνο κατανάλωση
νερού. Με την ελάχιστη κατανάλωση εκδίδεται ο λογαριασµός για το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την λήψη της τελευταίας ένδειξης µέχρι την ηµέρα
υποβολής της αίτησης για διακοπή της υδροληψίας, ανεξάρτητα αν το διάστηµα
αυτό είναι µικρότερο του τριµήνου.
7. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να εισπράττει µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού
τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει.
Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασµούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα µε
το ύψος της οφειλής και µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή
του σχετικού τιµολογίου για εξόφληση, ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης. Η µη εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια
την διακοπή της παροχής του νερού µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

1.

2.

3.
4.

Άρθρο 18ο
∆ιακοπή – Αφαίρεση παροχών
Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν
την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς τον ∆ήµο.
Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και την
καταβολή του τέλους επανασύνδεσης.
β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό. Η
επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και
καταβληθεί το τέλος της επανασύνδεσης.
Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, µε την σύµφωνη
γνώµη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση αποµακρύνεται το υδρόµετρο και
παραµένει όλη η διάταξη στην διάθεση του ∆ήµου ο οποίος µπορεί να την
χρησιµοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον καταναλωτή ή για να τοποθετήσει
συσκευές ελέγχου του δικτύου.
Για κατεδάφιση της οικοδοµής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόµενος για την
ανέγερση κτίσµατος, µε σχετική αίτησή του και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού, οφείλει να ζητήσει νέα σύνδεση υδροδότησης.
Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του
παρόντος Κανονισµού και µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Άρθρο 19ο
Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασµών.
1.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει γενικά, σύµφωνα µε εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής και της Τεχνικής Υπηρεσίας την µείωση λογαριασµών
καταναλωτών που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης λόγω βλάβης
του µετρητή ή λάθους καταγραφής ή βεβαίωσης κατανάλωσης για καταναλωτές που
εγγράφως ζητούν µείωση λογαριασµού.
Η λογική µείωσης του λογαριασµού πρέπει να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία µε τις
αντίστοιχες προηγούµενες καταναλώσεις.
2.
Ο καταναλωτής για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο
Γραφείο Ύδρευσης του ∆ήµου και εκθέτει τις απόψεις του. Η Τεχνική Υπηρεσία
διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγµατι υπάρχει προφανής λόγος που
δικαιολογεί µείωση της χρέωσης εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία
εισηγείται πρός το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µείωση ή µη της χρέωσης. Ως προφανείς
λόγοι που δικαιολογούν µειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις, ελαττωµατικής
λειτουργίας µετρητή, λανθασµένης λήψης της ένδειξης και λανθασµένης χρέωσης
κατά την βεβαίωση των τελών.
3.
Οι καταναλωτές µπορούν να υποβάλουν ένσταση µόνο για τον τελευταίο
λογαριασµό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασµό δεν µπορεί να υποβληθεί
νέα ένσταση.
4.
Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται
µε τυχόν προσαυξήσεις παρά µόνο µετά την λήξη της νέας προθεσµίας, που τίθεται
για την εξόφληση του λογαριασµού του.
5.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν µε γραπτή δήλωση τους
προς τον ∆ήµο που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις
τους µε αυτή, ευθυνόµενοι όµως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.
Άρθρο 20ο
Ιδιοκτήτης
Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος που κατά
τη συναλλαγή του µε τον ∆ήµο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή
επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνοµα του οποίου έχει
εκδοθεί η άδεια οικοδοµής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου µε το
δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά µε την παροχή του

και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο ∆ήµος κατά την υποβολή της αίτησης
δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που
πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό
ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου
υποχρεούται να δηλώσει στον ∆ήµο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκοµίζοντας το
σχετικό συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενηµερωθεί
πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε
λογαριασµούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές
αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούµενη εκκαθάριση
χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της
µεταβίβασης χρέη και ο ∆ήµος µπορεί να διεκδικήσει από αυτόν µε οποιοδήποτε
νόµιµο τρόπο την καταβολή των χρεών.
Ο ∆ήµος δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι
λογαριασµοί από την υδροδότηση του, µέχρις ότου να εξοφληθούν µαζί µε τις τυχόν
προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόµενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο
πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον ∆ήµο και
συνοφειλέτης εις ολόκληρον µε τον καταναλωτή που χρησιµοποιεί το ακίνητό του µε
οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση µε την
υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε
κατά την απόδοση του ακινήτου του να µην εγκαταλείπονται χρέη προς τον ∆ήµο. Ο
∆ήµος έχει το δικαίωµα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου και η δυνατότητα να µεταφέρει την απαίτησή του στο λογαριασµό
κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον
ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωµα να
αρνηθεί την πληρωµή µε τον ισχυρισµό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του
καταναλωτή. Το δικαίωµα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο ∆ήµο.
Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιµοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν
την είσοδο των υπαλλήλων του ∆ήµου σ΄αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που
αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, ο ∆ήµος
δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 21ο
1. Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους τεχνικούς
υπαλλήλους του ∆ήµου κάθε τρίµηνο (περιόδος κατανάλωσης) ή έκτακτα όταν κριθεί
αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδροµέτρου είναι δυνατόν να γίνει µετά
από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή.
2. Οι αναφερόµενες στον µετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης
που πραγµατοποιήθηκε. Ο ∆ήµος δεν αποδέχεται αµφισβητήσεις που υποβάλλονται
εκτός της διαδικασίας του άρθρου 19 του παρόντος κανονισµού.
3. Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε
διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόµενου
ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που
καταγράφηκε από τον υδροµετρητή. Το προσωπικό του ∆ήµου όταν διαπιστώνει
διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση µπορεί να διακόπτει αµέσως την
υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός
απουσιάζει τη στιγµή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρµόδιος υπάλληλος
αφήνει ενηµερωτικό σηµείωµα στη διεύθυνσή του καταναλωτή για τη διακοπή ή την
απώλεια.

4.

Αν διαπιστωθεί ότι ο υδροµετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά
(στάσιµο υδρόµετρο), ο καταναλωτής χρεώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 του παρόντος κανονισµού.
5. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει
από τον αγωγό διανοµής 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 µε φροντίδα του ∆ήµου. Επίσης σε καταναλωτές όπου τα υδρόµετρα
βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο σε κατακόρυφο συλλέκτη (Collecter), η ευθύνη
συντήρησης και επισκευής της εσωτερικής διάταξης και το τµήµα της υδρευτικής
διάταξης από τον διακόπτη του ∆ήµου στο πεζοδρόµιο έως τον κατακόρυφο
συλλέκτη υδροµέτρων, στο εσωτερικό της οικοδοµής, ανήκει στον ιδιοκτήτη.
6. Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ήθελε τυχόν προκληθεί
από διαρροές στο χώρο του υδροµέτρου στο χρονικό διάστηµα που το υδρόµετρο
παραµένει καλυµµένο µε χώµατα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως
καταγράφηκε.
7. Η δαπάνη για την αντικατάσταση µετρητή που παρουσιάζει βλάβη δεν χρεώνεται
στους υδρολήπτες, αλλά αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου. 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 και το κόστος καθορίζεται στο ποσό των 100€.
Άρθρο 22ο
Παράνοµες υδρεύσεις - Απαγορεύσεις
1. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, µε ενωτικό σωλήνα, υδρόµετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιµωρείται
µε την επιβολή προστίµου που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου και
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη
νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσµατος δηµοτικών ή δηµοσίων κήπων για
χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιµωρείται
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο.
3. Σε περίπτωση σκόπιµης παρέµβασης στον µετρητή µε σκοπό την µείωση της
καταγραφόµενης ποσότητας νερού, ο ∆ήµος διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη
προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ενδεχόµενα προκληθεί.
Για την µειωµένη κατανάλωση ο ∆ήµος χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού
που καταναλώθηκε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, προσαυξηµένο µε
ποσοστό 50% και διατηρεί το δικαίωµα να καταφύγει στην Ποινική ∆ικαιοσύνη και να
ζητήσει κάθε αστική αποζηµίωση.
4. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου, εκτός και
αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από τον ∆ήµο.
5. Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής αρµοδιότητας του ∆ήµου να
προµηθεύονται από τρίτους και µε τρόπο που δεν έχει τύχει της έγκρισης του
αρµόδιου τµήµατος Υγείας, νερό προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις του
∆ήµου (υδρόµετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέµβαση τιµωρείται
ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, στον οποίο χρεώνεται
η αποκατάστασή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
7. Όποιος προξενεί µε οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα
είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει τον ∆ήµο, για την επισκευή της φθοράς. Η
επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τα συνεργεία του ∆ήµου.
Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιµέτρηση και λογαριασµός του

κόστους της, που υπογράφονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους της Τεχνικής
Υπηρεσίας και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζηµιάς για εξόφληση. Αν ο υπόχρεος
αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασµό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζηµιών
από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους, που εγκρίνεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και επιδίδεται νόµιµα σ' αυτόν. Μετά την άπρακτη πάροδο
προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση, ή την απόρριψη της
προβλεπόµενης από το νόµο ανακοπής µε δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση
µπορεί να χρεώνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η µη
εξόφληση του λογαριασµού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του νερού.
Άρθρο 23ο
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
1. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης µε
συγκροτήµατα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, µε το δίκτυο αποχέτευσης ή
σωληνώσεις µεταφοράς καυσίµων. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητά βεβαιώσεις
από το αρµόδιο Τµήµα Υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υφιστάµενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν
και διευκολύνουν το προσωπικό του ∆ήµου να επιβεβαιώνει επί τόπου τα
χαρακτηριστικά αυτά, προκειµένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που
δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του.
2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή
τίθεται εύλογη προθεσµία για την αποµάκρυνση των αγωγών, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού. Η επανασύνδεση µε το δίκτυο
ύδρευσης γίνεται µετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και µε δαπάνες του
υδρολήπτη.
3. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον
παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης, που
διέρχεται µπροστά από αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού αποχέτευσης
και τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις.
4. Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήµατος η οποία δεν αποκαθίσταται
εντός δύο ηµερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις
η υδροδότηση του εξυπηρετούµενου από το αποχετευτικό σύστηµα ακινήτου. Η
διακοπή της υδροδότησης µπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και µόνιµο
ανάλογα µε την συµµόρφωση ή µη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις
µόνιµου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώµατος επανασύνδεσης και
αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
5. Ο ∆ήµος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο
δίκτυο ευθύνης του και µέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα
πεζοδροµίου) πριν τα υδρόµετρα.
6. Ο ∆ήµος µπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νοµικού
προσώπου , όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή µόλυνσης του
πόσιµου νερού.
7. Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για
την µεταφορά πόσιµου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους
και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαµενές κλπ) για την αποφυγή τυχόν
αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο
απαγορεύεται η µεταφορά νερού µέσω οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από
κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσµατος δηµοσίων
κήπων.
8. Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανοµής. µε κρουνούς πυρόσβεσης ή µε οποιαδήποτε
άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν µεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.

Άρθρο 24ο
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Με την υποβολή της αίτησης για υδροδότηση, ο αιτών υποβάλει υπεύθυνη δήλωση
ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα
Κανονισµού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωσή του µε σχετικές
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις
αποφάσεις αυτές. Η µη συµµόρφωσης τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής
νερού και την επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.
3. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

(II)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Αντικείµενο του Κανονισµού
Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι :
•
•

Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας
υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόµενων του ∆ήµου.
Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων για την καλή,
ασφαλή και οικονοµική λειτουργία και συντήρηση του.

Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου
αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όµβριων νερών της περιοχής
αρµοδιότητας του ∆ήµου.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους
χρησιµοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης
όµβριων και λυµάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιµέρους στοιχεία του δικτύου
(εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Σύστηµα Αποχέτευσης
Ως σύστηµα αποχέτευσης της πόλης και των οικισµών έχει επιλεγεί και
διαµορφώνεται σταδιακά το χωριστικό σύστηµα, σύµφωνα πάντοτε µε τις
υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Βασικές έννοιες
"Λύµατα" καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόµενα από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως µη δυνάµενα να
επαναχρησιµοποιηθούν στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Τα λύµατα
µπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.
"Οικιακά λύµατα" καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόµενα από τους
χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυµάτων ή άλλων
Επιχειρήσεων (µαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π).
"Βιοµηχανικά και Βιοτεχνικά απόβλητα" καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα
τα προερχόµενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των
οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του
προσωπικού).
«Όµβρια νερά» θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το
λιώσιµο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων
και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις
βροχοπτώσεις.
Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και οµβρίων νερών, τα
αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη
συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και οµβρίων νερών µέχρι τους τελικούς
αποδέκτες.
Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή
θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή
και εντός των ιδιοκτησιών ακόµη, εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιµο απ’ τον ∆ήµο Στους
αγωγούς αυτούς ο ∆ήµος. έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το
υπόλοιπο δίκτυο.
Χωριστικό σύστηµα : Είναι το σύστηµα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα
υπονόµων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα
και το δίκτυο οµβρίων που µεταφέρει τα όµβρια νερά.
Παντορροϊκό σύστηµα, είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης των λυµάτων
και οµβρίων νερών µε κοινό αγωγό. Απαγορεύεται η κατασκευή και χρήση τέτοιου
συστήµατος στον ∆ήµο Λευκάδας.
Νόµιµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση µέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισµού
µε το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας
του ∆ήµου.
Παράνοµη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει
χωρίς την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου αποχέτευσης: Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό
που χρεώνει ο ∆ήµος. σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του µε το δίκτυο.
∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης : Πρόκειται για τη
∆απάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το

χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη
χρεώνεται από το ∆ήµο. σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται µε το δίκτυο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
1. Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδοµή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται
υποχρεωτικά µε το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόµο του σχεδίου πόλεως
ή εντός οικισµού.
2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης
των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα
ακάθαρτα και χωριστά τα όµβρια.
Τα όµβρια νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο
ακαθάρτων.
Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και
βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να τα διαχωρίσουν και να
αποχετεύουν τα βρόχινα µε οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού.
Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες
για τον διαχωρισµό των βρόχινων νερών, ο ∆ήµος. έχει το δικαίωµα να διακόψει την
παροχή νερού και την σύνδεση της αποχέτευσης επιβάλλοντας πρόστιµο 500€.
3. Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο
δίκτυο οµβρίων, όπου υφίσταται, κατά κανόνα εξωτερικά µέσω των σχαρών και
ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από τον ∆ήµο. για κατευθείαν σύνδεση
µε τον υπόνοµο οµβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου µε τον
υπόνοµο ακαθάρτων.
4. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων µε τον αγωγό
ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη µόνο σε
ιδιωτικούς δρόµους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριµένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές,
οι απαιτούµενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών
δρόµων από τους ιδιοκτήτες, ή και από τον ∆ήµο, µετά από συµφωνία µε το σύνολο
των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται µε την δαπάνη που
απαιτείται για την κατασκευή τους.
Σε περίπτωση όµως που ο ιδιωτικός δρόµος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση µε
συµβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τον ∆ήµο και ο ιδιοκτήτης
του ακινήτου καταβάλλει µόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής
διακλάδωσης του ακινήτου του.
5. Αν µε την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο
δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µ’ αυτούς,
υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία µε το νέο οριστικό δίκτυο
αποχέτευσης, µε τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους χωρίς
επιβάρυνση των ιδιοκτητών.
6. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου µέχρι το φρεάτιο
προσαρµογής γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους
ίδιους.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5Ο
Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.
1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για
όµβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαµβάνει:

α) Το φρεάτιο προσαρµογής ή πεζοδροµίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο
του ακινήτου µε τον εντός αυτού µηχανοσίφωνα και στεγανό κάλυµα από ελατό
χυτοσίδηρο.
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου ( διακλάδωση ).
γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον αγωγό του δικτύου που περνά, µπροστά
από το ακίνητο.
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από
1,50 µ. αν όµως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση
του ∆ήµου. επιβάλλουν µικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η
προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. µε εγκιβωτισµό του σωλήνα.
Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από
τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η
πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του
εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από το ∆ήµο (εφόσον δύναται να διαθέσει το
κατάλληλο προσωπικό) στο πεζοδρόµιο, στο καταλληλότερο κατά την κρίση της
Υπηρεσίας σηµείο έξω από την ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου. Η δαπάνη
κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη και ανέρχεται στο ποσό των 600€. Η
κατασκευή είναι δυνατόν να γίνει και από τον ενδιαφερόµενο µε επίβλεψη του ∆ήµου.
Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ’ το ∆ήµο. χωρίς
την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το
φρεάτιο προσαρµογής είναι δυνατό να µην κατασκευάζεται από το ∆ήµο. Σ’ αυτή την
περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται απ’ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο
του και θα είναι προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.
Για τις βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν
αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο
προσαρµογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων (
επεξεργασµένων ή µη ) από το ∆ήµο. και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή
του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται µέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη
ρυµοτοµική γραµµή, σε θέση άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη που καθορίζεται από
το ∆ήµο.
Κανείς, εκτός από το ∆ήµο. δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία
αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας
υπηρεσίας του ∆ήµου.
Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων,
όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από το ∆ήµο. Στις
περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται
στον κύριο του ακινήτου.
2. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής και ελέγχου
κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.
Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από το ∆ήµο.
Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε
ενιαίο αγωγό µέσα στο ακίνητο και από εκει οδηγούνται στο φρεάτιο προσαρµογής,
καθαρισµού και ελέγχου.
Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται
να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυµάτων είτε λόγω απόφραξης
του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου
επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό µηχανισµό. Ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη
φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία
είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.
Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση του ∆ήµου. και ανάλογα µε το είδος
των λυµάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - µηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το

φρεάτιο καθαρισµού απ’ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφώνεται στις
υποδείξεις του ∆ήµου, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
Η κατασκευή λιποσυλλέκτη για τις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη
και έλαια είναι υποχρεωτική τόσο για τις νέες συνδέσεις όσο και για τις υφιστάµενες.
Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των καταστηµάτων που αποχετεύουν τέτοιου είδους
λύµατα είναι εξ' ίσου υποχρεωµένοι να τοποθετήσουν λιποσυλλέκτη σε χρονικό
διάστηµα ενός µηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους από τον ∆ήµο ειδάλλως ο
∆ήµος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα
επιβάλλεται πρόστιµο 1000€

Α Ρ Θ Ρ Ο 6Ο
Αριθµός παροχών αποχέτευσης
1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά
την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης
περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα
µπορεί ακίνητο να συνδεθεί µε περισσότερες της µιας παροχές αποχέτευσης.
2. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοτεχνικά λύµατα, τότε για κάθε
είδους αποχετευοµένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν ο
∆ήµος. το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων
χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους στους
οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, η σύνδεση γίνεται µε τον αγωγό
που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο µε τη σύµφωνη όµως γνώµη της υπηρεσίας. Αν
υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ’ τους δυο π.χ. δρόµους, το
ακίνητο συνδέεται σ’αυτόν, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άµεση σύνδεση του
ακινήτου του.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7Ο
Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών
1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και
οµβρίων υδάτων βρίσκονται χαµηλότερα του ισογείου, η σύνδεση µε τον υπόνοµο
επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ µετά από ειδική άδεια του ∆ήµου.
Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο µετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καµία απαίτηση για αποζηµίωση σε
περίπτωση που θα προκληθούν ζηµιές στο ακίνητό του από πληµµύρες ή
οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζηµιές που θα
προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την
καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω
ζηµιών».
2. Όταν τα στόµια υποδοχής, που αναφέραµε παραπάνω βρίσκονται όχι µόνο
χαµηλότερα του πεζοδροµίου αλλά και της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του

υπονόµου, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της
αποχέτευσης να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατη δικλείδα ασφαλείας και µε
υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.
Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιµες και να
συντηρούνται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραµένει ως ο µόνος
υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, ο δε ∆ήµος. διατηρεί το δικαίωµα πάντοτε
να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.
3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και στις ήδη
συνδεδεµένες µε οποιοδήποτε τρόπο µε το δίκτυο οικοδοµές πριν την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν όσα
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.
4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθµη
υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόµου. Σαν υψόµετρο αυτών λαµβάνεται η
στάθµη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.
5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαµηλά ώστε να µη
µπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνοµο του δρόµου µε φυσική
ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται µε µηχανική ανύψωση των νερών µε ευθύνη και
δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα
απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα
τέτοια που να µην υπερβαίνουν τις 3 ώρες.
6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τµήµατά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέµατα τα
οποία έχουν ανώτατη στάθµη πληµµυρών ψηλότερη απ’ αυτά απαγορεύεται η
αποχέτευση των οµβρίων απ’ ευθείας στο ρέµα.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8Ο
Αποχετευόµενα υγρά
Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύµατα των
ακινήτων.
Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες
που απαριθµούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.
Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των
αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων
1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από το ∆ήµο. µε αυτοψία. Ο
∆ήµος. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χηµικές
αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου,
ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συµπληρωµατική εργασία
για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης σ’ όλες τις οικοδοµές, που συνδέονται µε το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος
του ακινήτου δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού και τις
τεχνικές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου., είτε γιατί διοχετεύει στο
δίκτυο αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, ο ∆ήµος. του τάσσει προθεσµία ενός
µηνός για να τακτοποιήσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές

αναγκαίες εργασίες ειδάλλως ο ∆ήµος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλεται πρόστιµο 1000€.
4. Ζηµιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις
εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται µόνο από το ∆ήµο. Η δαπάνη της
αποκατάστασης χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζηµιά.
5. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης, ο ∆ήµος. έχει το δικαίωµα να
κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να
διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση
είναι ελαττωµατική, ο ∆ήµος. δεν πραγµατοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου µε το
δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής
εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η µετατόπιση ή τροποποίηση των
σωλήνων αποχέτευσης του ∆ήµου, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική
δαπάνη.
6. Μετά την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να
αχρηστεύει, µε φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης
µέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόµους κ.λ.π.
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων καθώς και των
οµβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου
είδους ενέργεια ο ∆ήµος προβαίνει άµεσα σε διακοπή της ύδρευσης και της
αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιµο 1000€.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Χορήγηση αδειών για σύνδεση
1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόµο µε κατασκευασµένο οριστικό
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση
οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε παράλληλη αίτηση για
την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης,
πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου µε περιγραφή του είδους
λυµάτων. Μαζί µε την αίτηση ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει και κάθε
άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα,
εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον
τρόπο αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδοµές µε
χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαµέρισµα ορόφου (πολυκατοικίες) τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειµένου
να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι ο
διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
∆απάνες και τέλη
Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την
κάλυψη των υποχρεώσεων του ∆ήµου επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες:

1. ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης
Είναι ανταποδοτικό τέλος και ορίζεται στο ποσό των 600€.

2. Τέλος χρήσης υπονόµων.

α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού κάθε τρίµηνο και το
ύψος του καθορίζεται σε ποσοστό 75% της αξίας κατανάλωσης του νερού.
β. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς
Ναούς, Νοσοκοµεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύµατα που δεν
αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισµούς και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιµοποιείται
για τους σκοπούς των ιδρυµάτων αυτών, το ∆.Σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα
τιµολόγια.
γ. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του
∆.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.τ.λ
δ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου
που συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς
να απαλλάσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις
(καταβολή τελών σύνδεσης κ.λ.π.)
ε. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου
που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης.
στ. Μελλοντικά µπορεί να εφαρµοστεί ειδικός κανονισµός για την αποχέτευση,
Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λ.π.

3. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης
α. Το τέλος σύνδεσης (παράβολο) µε το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται µε
βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσµατος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας.
Συνολική επιφάνεια ενός κτίσµατος ορίζεται το άθροισµα των επιφανειών που
συµµετέχουν στον υπολογισµό του συντελεστή δόµησης. Το τέλος ορίζεται σε
0,50€/µ2.
β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας
βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης
µόνο για τους χώρους αυτούς.
γ. Για ακίνητα νόµιµα συνδεδεµένα µε το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των
ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης.
δ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και ανέγερσης νέου
καταβάλλονται εξ’ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην
παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου.

4. Λοιπά τέλη
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυµάτων.
Αφορά την µεταφορά και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό
Καθαρισµό. Το τέλος καθορίζεται σε 1€/µ2.
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης.
Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα του ∆ήµου. της διακλάδωσης της
παροχής. Το τέλος καθορίζεται σε 50€.
5. Λοιπές δαπάνες
α) Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόµενη, από τον παρόντα Κανονισµό
τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων βαρύνει
τον ιδιοκτήτη.
β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών
εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευµένων υγρών, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος
κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου.
δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον ∆ήµο, όπως προκύπτουν απ’ την
ισχύουσα Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, ο ∆ήµος προβαίνει στη διακοπή
της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη
προβλεπόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την εκπλήρωσή τους.

ε) Οι ανωτέρω οικονοµικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων
ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή
τους.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Κυρώσεις
Η παραβίαση του παρόντος κανονισµού επισύρει εκτός των άλλων την
διακοπή υδροδότησης.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή
απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι
ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και
σύνθεση των οικιακών λυµάτων και µόνον µε άδεια του ∆ήµου.

2

Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς
(απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος,
στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα
βιοαποικοδοµησιµες ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και
µέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων µέσων. ∆εν επιτρέπονται να
απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα των 20 mm.

3

Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά

4

Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης
είναι µικρότερο ή ίσο των 25οC και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο
αποχετευτικό δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του
προσωπικού συντήρησης.

5

Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους
απαγορεύεται.

6

Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω
αποσύνθεσης, ζύµωσης κλπ. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές
αναθυµιάσεις.

7

Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα,
πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων
εξαρτηµάτων και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν
πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την
προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

8

Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά
που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή
αποθέσεις µέσα στους αγωγούς κλπ.

9

Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου.

10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11 Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό
12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς
τούτο άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής

Ενέργειας
13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς κατά
80% σε 24 ώρες.
14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά
στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση
του ∆ήµου.
15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και
οιστρογόνες ουσίες.
16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΡΙΟ
mg/l

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

15

Συνολικά στερεά δια εξάτµισης
(Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105ο C)

1500

Στερεά αιωρούµενα

500

B.O.D5

500

C.O.D

1000

Αµµωνία (NH4+)

75

Φωσφορικά άλατα (PO4)

30

Χλωριούχα άλατα (Cl-)

1000

Φθοριούχα άλατα ως (F-)

10

Θειούχα (Η2S)

150

Θειώδη (SΟ3)

2

Θειικά (SΟ4)

750

Κυανιούχα (CN-)

0,5

Αρσενικό (As)

0,1

Βάριο (Ba)

20

Βόριο (B)

1

Αλουµίνιο (Al)

15

Μαγνήσιο (Mg)

100

Κάδµιο (Cd)

0,1

Χρώµιο (Cr+3)

2,5

Χρώµιο (Cr+6)

0,25

Σίδηρος (Fe)

50

Μαγγάνιο (Μη)

4

Υδράργυρος (Ηg)

0,01

Νικέλιο (Νi)

0,5

Μόλυβδος (Pb)

0,2

Χαλκός (Cu)

2

Άργυρος (Αg)

0,1

Σελήνιο (Se)

0,10

Ψευδάργυρος (Zn)

1

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι
συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni,
Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά

50

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα)

15

Φαινόλες

10

Μερκαπτάνες ως S

0,1

∆ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ∆ιθειούχος άνθρακας,
χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο,
τριχλωροαιθυλένιο
Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες,
πλαστικοποιητές)

2

0,1

Ελεύθερα χλώρια

5

Αλδεΰδες

50

ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ
ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα/εβδοµαδα
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα/εβδοµαδα
ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα/εβδοµαδα

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Αν χρησιµοποιούνται χηµικα, αυτο πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για
να µην παραβλάπτεται η διαχωρισιµότητα των λαδιών και λιπών

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Q=M*VM*F/(t*3600)

ΠΑΡΟΧΗ

M

µέση τιµή ζεστών γευµάτων ανα ηµέρα

VM

συντελεστης τύπου µονάδας

F

συνελεστής σποραδικής φόρτισης

t

µέσος ηµερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

VM

F

ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ

100

5

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

50

8,5

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST
FOOD)

5

20

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

20

13

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

10

22

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Q=M*VM*F/(t*3600)

ΠΑΡΟΧΗ

M
VM

µέση τιµή της ποσότητας που επεξεργαζεται σε κιλά
συντελεστης τύπου µονάδας

F

συνελεστής σποραδικής φόρτισης

t

µέσος ηµερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VM

F

ΜΙΚΡΗ

< 5 ΖΜ

100

5

ΜΕΣΑΙΑ

<10 ΖΜ

50

8,5

ΜΕΓΑΛΗ

<40 ΖΜ

5

20

1 ΖΜ (ζωική µονάδα) αντιστοιχεί σε 1 µεγάλο µοσχάρι, 2,5 χοιροµητέρες, 1,5
µοσχαρι µικρό (περίπου 250 kg)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Fd
Πυκνότητα λιπαρών ουσιων

συντελεστης

< 0,94

1

> 0.94

1,5

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ft
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ
oC

συντελεστης

< 60

1

> 60

1,3

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Fr
ΧΡΗΣΗ

συντελεστης

ΟΧΙ

1

ΝΑΙ

1,3

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - NS

NS = Q * Fd * Ft * Fr

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ

V1 = 0,04 * NS

m3

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ

m3

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

Α1 = 0,25 * NS

m2

ΠΡΑΓΜΑΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

m2

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

V2 = 0,24 * NS

m3

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

m3

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ

V3 = 0,1 * NS

m3

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ

m3

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ
NS
2
4
7
10
15
20
25

DN mm
100
100
125
150
200
200
200

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την έγκριση του
Σχεδίου του Κανονισµού Υδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας και να
υποβάλλει τις προτάσεις και παρατηρήσεις της.

mm

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση ,
οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει το Σχέδιο του Κανονισµού Υδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου
Λευκάδας, όπως εµφανίζεται στην παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψιν της
τις γνωµοδοτήσεις των ∆/Κ Λευκάδας και Νυδριού και της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προσθέτει τις παρακάτω
παρατηρήσεις:
1.Να συµπληρωθεί στη σελ.26 στη παράγραφο που αφορά στους λιποσυλλέκτες:
«αναλόγως του καταστήµατος, να κατασκευάζεται ο προβλεπόµενος λιποσυλλέκτης
και υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του , να καταστεί ο ιδιοκτήτης του
καταστήµατος».
2.Στη σελίδα 16 στη παρ.7 να συµπληρωθεί: «η επέκταση του δικτύου
πραγµατοποιείται από το ∆ήµο ή µε ευθύνη του αιτούντα και επιβλέπεται από το
∆ήµο».
3.Να προβλεφθεί στον Κανονισµό «στα αδόµητα αγροκτήµατα - εκτός σχεδίου, να
απαγορεύεται η υδροδότηση ή να προβλεφθεί ειδικό τιµολόγιο».
4. Να διαγραφεί στη σελ.18 στη παρ.7 η πρόταση «Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
εισπράττει µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του
καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει» και να διαγραφεί από το
άρθρο 18 παρ.1 α, η πρόταση « η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη
εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς τον ∆ήµο» και να συµπληρωθεί :«η
επανασύνδεση γίνεται µε την εξόφληση των προηγούµενων οφειλών, κατόπιν
έγγραφης αίτησης».
5.Στα δικαιολογητικά για σύνδεση ύδρευσης-αποχέτευσης, να συνυπολογίζεται η
δηµοτική ενηµερότητα.
6.Οι λογαριασµοί του νερού να εκδίδονται ανά τρίµηνο, δύο (2) έναντι και δύο (2)
εκκαθαριστικοί εναλλάξ.
Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα δηµοσιευτεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, µέχρι
και την 14-4-12, σύµφωνα µε το άρθρο 82 Ν.3463/2006 Κ.∆.Κ. και θα διαβιβαστεί
στο ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ιδίου Νόµου.
Οι τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως έως την 14-4-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 63/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

