ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της
περιοχής αρµοδιότητας του ∆ήµου Αµφίπολης.
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1. Χωριστικό σύστηµα: Είναι το σύστηµα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα
υπονόµων, δηλ. το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα και το δίκτυο
οµβρίων που µεταφέρει τα όµβρια νερά.
2. Μικτό (παντορροϊκό) σύστηµα : Είναι το σύστηµα των συλλογής ακαθάρτων και όµβριων
νερών στο ίδιο δίκτυο αγωγών.
3. Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όµβριων νερών, οι
παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετηµένα (ανοικτά ή
καλυµµένα) ρέµατα, η µονάδες βιολογικού καθαρισµού ή οποιασδήποτε εγκεκριµένης
µεθόδου επεξεργασίας λυµάτων, ο αγωγός µεταφοράς και διάθεσης και γενικά κάθε έργο,
που έχει σκοπό την συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και όµβριων νερών µέχρι τους
τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευασθεί από τον ∆ήµο Αµφίπολης ή από πρώην
Καποδιστριακό ∆ήµο που σήµερα είναι ∆ηµοτική ενότητα του ∆ήµου Αµφίπολης, σύµφωνα µε
τις σχετικές εγκεκριµένες µελέτες. Στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται
και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές
µονάδες, εργατικές κατοικίες, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες κλπ.). Στους αγωγούς αυτούς ο ∆ήµος
Αµφίπολης έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το οριστικό δίκτυο. Οι
υπάρχοντες σήµερα παντορροϊκοί αγωγοί µετά την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στους
ίδιους δρόµους, θα µετατραπούν σε αγωγούς οµβρίων.
4. Ακάθαρτα νερά εννοούµε τα οικιακά λύµατα και τα βιοµηχανικά απόβλητα.
5. Οικιακά λύµατα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριµµάτων, όπως είναι τα υγρά της
κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).
6. Βιοµηχανικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από την κατεργασία
βιοµηχανικών προϊόντων, σε όλο τον κύκλο παραγωγής, ανεξάρτητα από τον βαθµό
φόρτισης.
7. 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.
8. Νόµιµη σύνδεση ακίνητου είναι η σύνδεση µε το οριστικό ή εντεταγµένο δίκτυο
αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου
Αµφίπολης ή της δηµοτικής ενότητας στο παρελθόν.
9. Παράνοµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση µε το οριστικό ή εντεταγµένο δίκτυο
αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς της έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου
Αµφίπολης.
Άρθρο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε δρόµο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του
δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωµένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου
τους στον αγωγό αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κτιστούν
αργότερα.
2. Στους αγωγούς ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση των οµβρίων. Οι κύριοι των
ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών
εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα νερά και
χωριστά τα όµβρια. Αν πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση µε το δίκτυο υπονόµων χωρίς να γίνει
ο παραπάνω διαχωρισµός, ο ∆ήµος Αµφίπολης τάσσει προθεσµία για την πραγµατοποίηση
του, µετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού και τη
σύνδεση µε το δίκτυο υπονόµων.
3. Η αποχέτευση των οµβρίων γίνεται στους αγωγούς οµβρίων και στους παντορροϊκούς
αγωγούς. Όταν τα όµβρια νερά δεν αποχετεύονται σε αγωγό, πρέπει να διοχετεύονται µε
κλειστό αγωγό κάτω από την στάθµη του πεζοδροµίου, στο ρείθρο του δρόµου.

4. Η αποχέτευση των οµβρίων νερών στους αγωγούς οµβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν
είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως, όταν λιµνάζουν όµβρια νερά σε
ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την αποµάκρυνση τους. Για τέτοιες
περιπτώσεις αποφασίζει κάθε φορά το ο ∆ήµος. Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των
οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά. Σε ειδικές
περιπτώσεις δίνεται άδεια από την υπηρεσία αποχέτευσης για κατευθείαν σύνδεση µε τον
υπόνοµο οµβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση µε τον υπόνοµο ακαθάρτων, αν
υπάρχει.
5. 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 εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τον ∆ήµο Αµφίπολης και οι
κύριοι των ακινήτων επιβαρύνονται µε την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.
Επίσης για ακίνητα που η σύνδεσή τους µε τον αγωγό αποχέτευσης είναι δυνατή µόνο µέσα
από γειτονικά οικόπεδα, ο ∆ήµος δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλο ή εν µέρει
αποχέτευση του ακινήτου, µετά:
α) από έγγραφη συµφωνία των οµόρων ιδιοκτητών και
β) µετά από δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. Αν µε την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο
αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µε αυτούς, πρέπει
υποχρεωτικά να συνδεθούν µε το οριστικό δίκτυο υπονόµων, µε τον τρόπο που ορίζεται στις
προηγούµενες παραγράφους.
Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης στην περίπτωση κατάργησης του παλιού υπάρχοντος
αγωγού βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επίσης µετά την κατασκευή αγωγού λυµάτων δίπλα από παντοροροϊκό αγωγό που
διατηρείται στο εξής σαν αγωγός οµβρίων, οι συνδεδεµένοι µε τον παντορροϊκό αγωγό είναι
υποχρεωµένοι να συνδέσουν την αποχέτευση των λυµάτων τους µε τον νέο αγωγό. Η
δαπάνη της νέας διακλάδωσης βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Άρθρο 3ο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΙΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονοµάζεται το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης
ακαθάρτων νερών που περιλαµβάνει:
α) Το φρεάτιο προσαρµογής, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου, ή κατά µήκος του πεζοδροµίου.
γ) Την σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται µπροστά
από το ακίνητο και κατά µήκος του δρόµου ή µε το φρεάτιο παροχετεύσεως που υπάρχει επί
του πεζοδροµίου.
Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής
διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά την ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου.
Για τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες κλπ. που θα συνδεθούν µε το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο
αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων.
2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τον ∆ήµο Αµφίπολης και χρεώνονται
στους ιδιοκτήτες.
Εάν ο ∆ήµος αδυνατεί µε τα συνεργεία του να κατασκευάσει την διακλάδωση δίδει γραπτή
άδεια στους ιδιοκτήτες για να την κατασκευάσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τ.Υ. του ∆ήµου
Αµφίπολης.
Επίσης µε απόφαση του ∆ήµου Αµφίπολης ορίζεται προθεσµία για την υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών και την σύνδεση µε το δίκτυο ακαθάρτων.
Σε περίπτωση άρνησης (µη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και της πληρωµής
της προκαταβολής εντός της ανωτέρω τακτής προθεσµίας, ο ∆ήµος χρεώνει το τέλος
σύνδεσης και την δαπάνη της διακλάδωσης προσαυξηµένα κατά 10% στους επόµενους
λογαριασµούς ύδατος και σε δόσεις όπως και κατά την κανονική έκδοση αδείας.
3. Κανείς εκτός από τον ∆ήµο Αµφίπολης δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα
έργα αποχέτευσης έξω από την ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια του ∆ήµου
Αµφίπολης.
4. Οι επισκευές και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του
δικτύου γίνονται από τον ∆ήµου µε δικές του δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που
οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η
σχετική δαπάνη και περιλαµβάνεται στον επόµενο λογαριασµό ύδατος.

5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι του φρεατίου προσαρµογής (µη
περιλαµβανοµένου του φρεατίου αλλά µόνο της προσαρµογής σ αυτό) κατασκευάζεται µε
φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κάθε φορά
Κανονισµό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τις οδηγίες του ∆ήµου Αµφίπολης.
∆ιευκρινίζεται ότι:
α) ∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί µεταξύ του εσωτερικού
δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
β) Για την σύνδεση ακινήτου µε το οριστικό δίκτυο, πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόµατη
και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή πρέπει να τοποθετείται και να
συντηρείται µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και να βρίσκεται σε
κατάλληλη θέση µέσα στο ακίνητο, για να µπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τα
αρµόδια όργανα του ∆ήµου.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο µόνος υπεύθυνος για ζηµιές που µπορεί να γίνουν στο
ακίνητό του ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
6. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται µε
το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από την δικλείδα ασφαλείας και τον
µηχανοσίφωνα.
7. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίµων και γενικά σε όσες εγκαταστάσεις η
Τ. Υ. του ∆ήµου κρίνει απαραίτητο, θα τοποθετείται πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και
λιποσυλέκτης.
8. Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν εφαρµόσει όσα ορίζονται στις προηγούµενες
παραγράφους (5), (6) και (7), ο ∆ήµος Αµφίπολης εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις του,
µπορεί να διακόπτει την παροχή του νερού.
Άρθρο 4ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ
1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται µέσα σ' ένα οικόπεδο αποτελούν ένα σύνολο και
εξυπηρετούνται µε µία εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων.
2. Κατ' εξαίρεση από την προηγούµενη παράγραφο επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων,
από µία, εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων, όταν πρόκειται :
α) Για συνοικισµό από µικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.
β) Για πολύ µεγάλα κτίρια
γ) Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά µε τρόπο που να επιτρέπουν
την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν τους όρους του
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π.
δ) Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης που έχουν
διαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆/τος 1024 της 10/15 Νοεµβρίου 1971 "περί
διηρηµένης ιδιοκτησίας επί οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίων οικοπέδων" (ΦΕΚ
232/Α) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σ' αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.
3. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για
κάθε είδος αποχετευοµένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν ο
∆ήµος το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή αναλόγων - χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους, στους οποίους
υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού αυτού, η
σύνδεση πρέπει να γίνει µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, µετά από σχετική
διαπίστωση της αρµόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση.
5. Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδοµήσιµα, κατά το Γ.Ο.Κ., το κάθε
ένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειµένων
του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.
Άρθρο 5ο
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
1. Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαµηλά, που να µην µπορούν να
αποχετευτούν µε φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόµου πρέπει να προβλέπεται
µηχανική ανύψωση των αποχετευοµένων υγρών (άντληση), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στις παραγράφους 13 και 14 του µέρους ΧΙ του κανονισµού εσωτερικών υδραυλικών
εγκαταστάσεων. (Β.∆. της 13/5-23/6/1936 ΦΕΚ Α 270).
Η σχετική συνολική δαπάνη για την µηχανική ανύψωση, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου.

2. Για την αποχέτευση τέτοιων χώρων ισχύει ανάλογα η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του
παρόντος.
Άρθρο 6ο
ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά
τα νερά των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης, αν η αποχέτευση τους δεν
απαγορεύεται από τις επόµενες διατάξεις και κάθε άλλη ρευστή ακαθαρσία, που κρίνεται
κατάλληλη για αποχέτευση από τον ∆ήµο αρκετά διαλυµένη για να παρασύρεται τελείως.
2. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή µε άλλο τρόπο διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης
του ∆ήµου των ακολούθων ουσιών:
α) Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς. Αυτά
πρέπει να αποµακρύνονται µε βυτιοφόρα.
β) Κάθε είδους υλικών που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίµµατα
µαγειρείων, σκουπίδια, άµµος, στάχτη, κουρέλια κ.α.
γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο
ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για την ζωή του προσωπικού συντήρησης.
δ) Αερίων ή ατµών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατµούς
κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης.
ε) Νερών αποχέτευσης που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή που µπορούν λόγω της
περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής
των αγωγών αποχέτευσης.
στ) Νερών αποχέτευσης που µπορούν να δυσκολέψουν την λειτουργία των αγωγών, όπως
αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα
στους αγωγούς καθώς και χρωµατισµένα νερά αποχέτευσης εφόσον κατά την κρίση του
∆ήµου Αµφίπολης πρόκειται για σηµαντικές ποσότητες. Επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν
λύµατα που µπορούν να προκαλέσουν κατακαθίσεις, υποχρεούνται να διαθέτουν
λυποσυλλέκτη πριν από την διάθεση των λυµάτων. Για παράδειγµα, τέτοιες επιχειρήσεις είναι
καφετέριες, καφενεία, ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κλπ.
ζ) Νερών αποχέτευσης µε µεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση του ∆ήµου Αµφίπολης σε
λίπη και έλαια.
η) Νερών αποχέτευσης µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40° Κελσίου.
θ) Νερών γενικά και υγρών που δεν πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν
κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
ι) Νερών και υγρών µε ουσίες που µπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία
των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων.
3. Όσον αφορά τα λύµατα και ακάθαρτα νερά από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια,
γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. για να µπουν στο δίκτυο και να επεξεργαστούν στην µονάδα
βιολογικού καθαρισµού, πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις.
Ο ∆ήµος Αµφίπολης για αυτού του είδους τα απόβλητα θα έχει σαν οδηγό τον παρακάτω
πίνακα χαρακτηριστικών σαν προϋποθέσεων ώστε να τα δεχθεί στο δίκτυο της.
Α. Απαγορεύεται η παρουσία µέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών :
α) Υγρών µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40° C συµπεριλαµβανοµένων και των νερών
ψύξης.
β) Ουσιών που έχουν σηµείο ανάφλεξης ίσο ή µικρότερο των 30° C.
γ) Υγρών που έχουν PH µικρότερο του 6 ή µεγαλύτερο του 9.
δ) Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή µε το νερό.
Β. Ανώτατα επιτρεπτά όρια βιοµηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδο τους στο
δίκτυο αποχέτευσης.
1) Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο BOD5 500 ΡΡΜ.
2) ΒOD µετά δίωρη καθίζηση 350 ΡΡΜ.
3) Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 700 ΡΡΜ.
4) Αιωρούµενα στερεά 350 ΡΡΜ.
5) Καθιζάνοντα στερεά 10 ΡΡΜ.
6) Συνολικά στερεά από εξάτµιση 1000 ΡΡΜ.
7) Συνολικά διαλελυµένα στερεά 1500 ΡΡΜ.
8) Θειϊκά (σαν -SO -2) 350 ΡΡΜ
9) ∆ιαλυτά θειούχα (σαν S-2) 10 ΡΡ
10) Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 ΡΡΜ.
11) Φαινόλες 5 ΡΡΜ.

12) Απορρυπαντικά 25 ΡΡΜ.
13) Μη βιολογικά αποικοδοµήσιµα απορρυπαντικά 5 ΡΡΜ.
14) Ολικό άζωτο 100 PPM.
15) Ολικός φώσφορος 15 ΡΡΜ.
16) Λίπη έλαια και επιπλέουσες ουσίες 25 ΡΡΜ.
17) Υδράργυρος 0.005 ΡΡΜ.
18) Χρώµιο εξασθενές 0,01 ΡΡΜ.
19) Σίδηρος 20 ΡΡΜ.
20) Μαγγάνιο 15 ΡΡΜ.
21) Νικέλιο 5 ΡΡΜ. 22) Κάδµιο 0,1 ΡΡΜ.
23) Ψευδάργυρος 5 ΡΡΜ.
24) Χρώµιο τρισθενές 5 ΡΡΜ.
25) Χαλκός 5 ΡΡΜ.
26) Μόλυβδος 5 ΡΡΜ.
27) Χλωριόντα 300 ΡΡ 28) Φθοριόντα 20 ΡΡΜ.
29) Αργυρος 5 ΡΡΜ.
30) Αρσενικό 5 ΡΡΜ.
31) Σύνολο των (17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30) 10 ΡΡΜ.
Εάν προβλέπεται να υπάρχουν άλλες ουσίες πέρα από τις ανωτέρω ο ∆ήµος Αµφίπολης
ορίζει εκάστοτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ουσιών αυτών.
Σε ορισµένες περιπτώσεις θα µπορεί να δεχθεί λύµατα µε χαρακτηριστικά που θα
παρουσιάζουν µικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, µε απόφαση
του ∆.Σ. µετά από εισήγηση της Τ.Υ. Τα λύµατα και ακάθαρτα νερά από βιοµηχανίες,
βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, στάβλους κ.λ.π. για να αποκτήσουν τα
παραπάνω χαρακτηριστικά και να γίνουν αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να
υποστούν προεπεξεργασία µε διάφορες επιστηµονικές µεθόδους.
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος συντάσσει πλήρη µελέτη των απαιτούµενων
εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στον ∆ήµο
Αµφίπολης για έγκριση, η οποία δίδεται και αφορά µόνο την ασφάλεια του δικτύου υπονόµων
και γενικά των εγκαταστάσεων του ∆ήµου. Εάν διαπιστωθεί στο εξής ότι τα µέτρα που
πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα
έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αµέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις και
την άµεση εκτέλεση αυτών. Ο ∆ήµος Αµφίπολης σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να διακόπτει
την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή του νερού.
4. Τα βρόχινα νερά που προέρχονται από τις αυλές, τις βεράντες, τις σκεπές των οικοδοµών
όταν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα πριν από την σύνδεση
τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισµού αυτού.
5. Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους υπονόµους απαιτείται ειδική
άδεια από τον ∆ήµο. Τα νερά αυτά πρέπει κατά κανόνα να αποχετεύονται στους υπονόµους
όµβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να
παρεµποδίζεται µε ασφάλεια η εισροή των υπερυψωµένων νερών υπονόµου µέσα στο
υπέδαφος.
6. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο υπονόµων, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή
βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαµενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να
προβεί στην λήψη των κατάλληλων µέτρων για την διακοπή της αποχέτευσης τέτοιων υγρών,
την έγκαιρη αφαίρεσή τους από τους αγωγούς εάν αυτό είναι δυνατόν και την άµεση
ειδοποίηση του ∆ήµου.
Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος Αµφίπολης έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού
και αποχέτευσης.
Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το πρόστιµο που επιβάλλεται και στους αυθαίρετα
συνδεδεµένους µε το δίκτυο (άρθρο 12 παρ. 2).
Άρθρο 7ο
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό υγρών, από οπουδήποτε κι αν
προέρχονται και ρέουν, µέσα σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά
οµβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς
προηγούµενη άδεια του ∆ήµου.
2. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη υγρών αποβλήτων ελαιουργείων και τυροκοµείων σε
χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς οµβρίων.

3. Όσες άδειες έχουν χορηγηθεί, από οποιαδήποτε αρχή για την χρησιµοποίηση των υγρών
των προηγούµενων παραγράφων, καταργούνται µε την ισχύ του κανονισµού αυτού.
Άρθρο 8ο
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Μετά την σύνδεση των ακινήτων µε τους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι
κύριοι των ακινήτων κατεδαφίζουν και αχρηστεύουν, µε φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε
παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και οµβρίων νερών, παλιές
σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λ.π. µέσα σε προθεσµία
που τάσσει ο ∆ήµος, η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του
ακινήτου αρνείται να εφαρµόσει την παραπάνω διάταξη ο ∆ήµος µπορεί να διακόψει την
παροχή νερού και την σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης.
2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να κενωθούν
τελείως και το περιεχόµενο τους να αποµακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να
πληρωθούν µε καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του
περιεχοµένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.
Άρθρο 9ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τον ∆ήµο Αµφίπολης µε αυτοψία
ακόµα και µέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Ο ∆ήµος προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο,
σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και
υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από την κατηγορία της 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 σε
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 για να τακτοποιήσει τις ανωµαλίες
αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές αναγκαίες εργασίες, κατά την κρίση του ∆ήµου. Αν
και πάλι δεν συµµορφωθεί, τότε ο ∆ήµος κάνει τις απαιτούµενες εργασίες µε δικά του
συνεργεία, για λογαριασµό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει µε την σχετική δαπάνη.
Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγµατοποιηθείσα δαπάνη, ο ∆ήµος προβαίνει
στην διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την είσπραξη της.
4. Ζηµιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές
διακλαδώσεις, επισκευάζονται µόνο από τον ∆ήµο και η δαπάνη χρεώνεται σε αυτόν που
προξένησε την 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 εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, ο ∆ήµος δεν
πραγµατοποιεί την 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 την σχετική δαπάνη.
Άρθρο 10ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Α∆ΕΙΩΝ
Α. Κατοικίες κατασκευασµένες και u963 σε χρήση.
1. Ο ∆ήµος Αµφίπολης µε ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και µε ατοµικές προσκλήσεις καλεί
τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητα τους πρόκειται να συνδέσει µε το δίκτυο και τους ορίζει
προθεσµία για να υποβάλλουν αίτηση για σύνδεση.
2. Οι ιδιοκτήτες µέσα στην παραπάνω προθεσµία είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν στο
∆ήµο Αµφίπολης:
α) αίτηση για σύνδεση,
β) δήλωση των στοιχείων του ακινήτου που θα περιλαµβάνει : οικοδοµικό τετράγωνο, και
θέση του οικοπέδου σ' αυτό, σχέδια του οικοπέδου και κατόψεις των ορόφων όπου υπάρχουν
ή σκαριφήµατα αυτών, οδό, πλάτος οδού, αριθµό, αριθµό ορόφων, αριθµό διαµερισµάτων,

αριθµούς υδροµέτρων, προτεινόµενο σηµείο αποχέτευσης, συνολική επιφάνεια όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 11, πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών µε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και γενικά
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ο ∆ήµος, και
γ) δήλωση αποδοχής των όρων του κανονισµού αυτού
Ο ∆ήµος Αµφίπολης έχει το δικαίωµα ελέγχου όλων των δηλουµένων στοιχείων, και οι
ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό.
Β. Κατοικίες που κατασκευάζονται.
Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες, εκτός από τα παραπάνω, υποβάλλουν υποχρεωτικά µια
σειρά σχέδια µε κατόψεις, τα διαγράµµατα κάλυψης, το απόσπασµα του σχεδίου πόλης µε το
οικοδοµικό τετράγωνο και την θέση ιδιοκτησίας.
Εάν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων καθυστερούν ή αρνούνται να
υποβάλλουν αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο ∆ήµος θα διακόπτει την παροχή
νερού των ακινήτων.
Γ. Μελλοντικές κατοικίες.
Για την έκδοση νέας αδείας οικοδοµής σε δρόµο που υπάρχει οριστικό δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων νερών αρµοδιότητας ∆ήµου Αµφίπολης χρειάζεται βεβαίωση του ∆ήµου ότι
τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του ως προς το τέλος σύνδεσης του ακινήτου, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισµού αυτού. Επίσης η σύνδεση κάθε νέου 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.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας είναι τα ίδια µε την Β περίπτωση.
∆. Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργαστήρια, Γκαράζ, Νοσοκοµεία, στάβλοι κ.λ.π.
Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα παραπάνω απαιτείται και η υποβολή δήλωσης µε την
ηµερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (PH, BOD, COD,
θερµοκρασία κ.λ.π.). Αν ο ∆ήµος αποφασίσει ότι δεν µπορεί να δεχτεί τα απόβλητα αυτά
ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µελέτη επεξεργασίας, τέτοια ώστε η
ποιότητα των αποβλήτων να είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 6.
Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αφού κριθεί ότι το ακίνητο µπορεί να συνδεθεί µε το
δίκτυο, υπολογίζονται τα τέλη, καθορίζονται οι δόσεις, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει την πρώτη
δόση και ο ∆ήµος ορίζει προθεσµία για την διαµόρφωση και κατασκευή του εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης. Μετά την προθεσµία αυτή ή και νωρίτερα, αν ετοιµασθεί το εσωτερικό
δίκτυο ο ∆ήµος κατασκευάζει την εξωτερική διακλάδωση και πραγµατοποιεί την σύνδεση.
Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και πρέπει να αποχετευθούν χαµηλοί χώροι όπως
αναφέρονται στο 5ο άρθρο, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει πλήρη υδραυλική µελέτη.
Άρθρο 11ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Για την λειτουργία και συντήρηση του οριστικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο 1ο άρθρο,
καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε ή θα αναλάβει ο ∆ήµος για την
κατασκευή του, επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1) ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων. Είναι ανταποδοτικό τέλος και
καθορίζεται µε απολογισµό των γενοµένων εργασιών.
2) Πάγιο Τέλος. Είναι η συµµετοχή των χρηστών του αποχετευτικού συστήµατος στις
δαπάνες για την κάλυψη των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο ∆ήµος για την κατασκευή και
συντήρηση του συστήµατος και το ύψος του καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου
Αµφίπολης.
3) Τέλος χρήσης υπονόµων. Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά Μ3 νερού που καταναλώνεται και
το ύψος του καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Αµφίπολης. Το τέλος χρήσης
υπονόµων επιβάλλεται ένα µήνα µετά την έκδοση άδειας σύνδεσης του ακινήτου µε το δίκτυο
και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του οριστικού δικτύου.
4) Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων
καλύπτει µέρος της αξίας του κατασκευαζόµενου δικτύου αποχέτευσης και υπολογίζεται µε
βάση την συνολική επιφάνεια του κτίσµατος και εκφράζεται ανά Μ2 επιφάνειας.
Το ανωτέρω τέλος είναι ανεξάρτητο του µήκους της πρόσοψης του ακινήτου επί ενός ή
περισσοτέρων δρόµων.
Συνολική επιφάνεια ενός κτίσµατος ορίζουµε το άθροισµα των επιφανειών που συµµετέχουν
στον υπολογισµό της δόµησης και των επιφανειών χώρων που δεν συµµετέχουν στον
υπολογισµό αυτό, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κυρίας χρήσεως.
5) 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 εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για τους σκοπούς των
ιδρυµάτων αυτών, το ∆.Σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια.
6) Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα εφαρµόζονται, µε απόφαση του ∆.Σ., και στην περίπτωση
αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λ.π. ανάλογα µε την ποσότητα των
αποχετευόµενων αποβλήτων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση στην περίπτωση που
χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λ.π.
Για τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας επί κτισµάτων µη διηρηµένων σε συνήθεις
ορόφους (Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Καταστήµατα) ο αριθµός των ορόφων υπολογίζεται βάση
της ακόλουθης αντιστοιχίας υψών και ορόφων :
α) Μέχρι 5.20 µ. ύψους ένας όροφος
β) Από 5.21 µ. µέχρι 8.50 µ. δύο όροφοι
γ) Από 8.51 µ. µέχρι 11.00 µ. τρεις όροφοι
δ) Από 11.01 µ. µέχρι 14.00 µ. τέσσερις όροφοι
ε) Από 14.01 µ. και άνω πέντε όροφοι
7) Στις περιπτώσεις που νόµιµα συνδεδεµένα ακίνητα κατεδαφίζονται, και στη θέση τους
κτίζονται νέες οικοδοµές, από το σύνολο των τελών για σύνδεση που προκύπτει από τα
στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρούνται τα τέλη που αντιστοιχούν σήµερα στα στοιχεία του
παλιού ακινήτου.
8) Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού
χώρου σαν χώρου κυρίας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης µόνο για τους χώρους
αυτούς.
9) Το ∆.Σ του ∆ήµου Αµφίπολης µπορεί µε απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του
τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.
10) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του προς τον ∆ήµο θα διακόπτεται η παροχή νερού.
Άρθρο 12ο
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Παράνοµη σύνδεση ακαθάρτων µε αγωγό οµβρίων
Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί παράνοµη σύνδεση πέρα από την ποινική δίωξη που
ασκείται για παράβαση των ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων, διακόπτεται αµέσως η
σύνδεση και επιβάλλεται πρόστιµο διπλάσιο του τέλους σύνδεσης του ακινήτου. Το
πρόστιµο εισπράττεται µέσα από τους λογαριασµούς του νερού και η άρνηση πληρωµής των
εξυπακούεται ότι θα έχει συνέπεια την διακοπή παροχής του νερού.
2. Παράνοµη σύνδεση ακαθάρτων µε αγωγό ακαθάρτων
Στην περίπτωση αυτή δίνεται προθεσµία 15 ηµερών για την υποβολή των απαραιτήτων
δικαιολογητικών για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας, καθώς και για την διευθέτηση της
διακλάδωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ήµου αν απαιτείται. Επίσης επιβάλλεται πρόστιµο
ίσο µε τέλος σύνδεσης του ακινήτου.
Σε περίπτωση άρνησης υποβολής των δικαιολογητικών διακόπτεται και η σύνδεση της
αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ήµος πέρα από την διακοπή του νερού θα επιδιώξει την
είσπραξη των προστίµων & τελών µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Άρθρο 13ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Ατοµικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται
ευθύνες ή δαπάνες για αυτούς, γίνονται µε απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρµόδιας
υπηρεσίας ή µε συστηµένη επιστολή ή µε δικαστικό επιµελητή.
2. ∆εν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου, αν πρόκειται για έλεγχο
λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισµού αυτού.
Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά µε την παράδοση από τα εντεταλµένα
όργανα σχετικής εξουσιοδότησης του ∆ήµου Αµφίπολης.
Άρθρο 14ο
ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Σε περίπτωση που δεν διέρχεται µπροστά από το ακίνητο υπόνοµος και για οποιοδήποτε
άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυµάτων σε αγωγό, τότε

επιβάλλεται η κατασκευή βόθρου για την συγκέντρωση των λυµάτων του ακινήτου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ο ∆ήµος Αµφίπολης µπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλλει την σύνδεση των οµβρίων νερών
του ακινήτου µε την κοίτη φυσικών ή τεχνιτών ρεµάτων µε κατάλληλη κατασκευή. Με
απόφαση του ∆ήµου Αµφίπολης τάσσονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση οι σχετικοί
όροι. Με τον παραπάνω τρόπο επιτρέπεται η αποχέτευση, εκτός των οµβρίων νερών και των
καθαρών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.
Άρθρο 15ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες του κανονισµού αυτού διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙβ/221/1965 Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά. Ακόµα ο ∆ήµος Αµφίπολης σαν πρώτο µέτρο έχει το δικαίωµα να
προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού.
Άρθρο 16ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όπου ορίζεται στον Κανονισµό αυτό, ότι ο ∆ήµος Αµφίπολης µπορεί να διακόπτει την
ύδρευση νοείται ότι η διακοπή γίνεται µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση των
κυρίων των ακινήτων.
Όπου στον Κανονισµό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων, αυτές
αφορούν και όσους ασκούν άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα ή την νοµή και κατοχή του
ακινήτου, εφόσον είναι δυσχερής και αδύνατη η ανεύρεση του κυρίου, ή αµφισβητείται η
κυριότητα του ακινήτου.
Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι εργολάβοι ανέγερσης κατοικιών και ο επικαρπωτής στις
περιπτώσεις, που σε κάποιο ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία.
Ο κανονισµός αυτός έχει ισχύ µετά από την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την
νόµιµη δηµοσίευση του.
Από την έγκριση του και την έναρξη ισχύος του καταργεί κάθε προηγούµενο που τυχόν
υπάρχει από πρώην Καποδιστριακό ∆ήµο (∆ηµοτική Ενότητα) του ∆ήµου Αµφίπολης.
Αριθµός απόφασης 28/2011.

