Κανονισµός ΄Υδρευσης ∆ήµου Αµφίπολης
Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού
Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις
προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και
καθορίζει τα σχετικά µε την ύδρευση δικαιώµατα καθώς και τις υποχρεώσεις του ∆ήµου και
των καταναλωτών.
Ο τοµέας ύδρευσης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην
Ελλάδα προδιαγραφές.
Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο
Ο κανονισµός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006), και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ
ουσιαστικού νόµου.
Άρθρο 3: Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης
Οι αγωγοί διανοµής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου ανεξάρτητα
από την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης.
Τα τµήµατα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανοµής µε τα οικόπεδα ή τις
οικοδοµές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων.
Άρθρο 4: ∆ιακοπές Υδροδότησης
1. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύµφωνα µε
τους περιορισµούς του κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο µέλλον.
2. Η υπηρεσία Ύδρευσης έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε
τµηµατικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες κατά την κρίση της.
Μπορεί ακόµα να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης των υδροληπτών, µπορεί να διακόψει προσωρινά και µέχρι δέκα µέρες την
παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιµο το ύψους του οποίου καθορίζεται σε 500 € ύστερα
από απόφαση του ∆.Σ. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα
µέχρι και τριών µηνών ύστερα από απόφαση του ∆.Σ.
3. Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόµενος
να την εξασφαλίσει µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενή ή µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο.
4. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της, είναι δυνατόν, συµπτωµατικά
και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου
ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η υπηρεσία δεν έχει καµιά ευθύνη για βλάβες που
τυχόν προκληθούν σε µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και
την υποχρέωση αποζηµίωσης. ∆εν έχει επίσης καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση
της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.
5. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει από τις οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις του
και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης
(παγίου). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή
της παροχής του οποίου έγινε µε αίτηση του. Ο ∆ήµος υποχρεούται όπως εντός τριάντα (30)
ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να πραγµατοποιήσει την διακοπή αυτή.
6. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο
παρών κανονισµός, ο ∆ήµος µπορεί να διακόπτει την παροχή ύδατος και στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Μετά από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη
β) για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.
γ) για τεχνικούς λόγους (επισκευή του δικτύου και του υδραγωγείου)
7. Όταν πρόκειται για προγραµµατιζόµενες διακοπές , η αρµόδια υπηρεσία φροντίζει να
ενηµερώνει έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τους καταναλωτές. Σε καµιά περίπτωση δεν
ευθύνεται ο ∆ήµος σε αποζηµίωση για βλάβες που ενδεχοµένως προκάλεσαν στους
καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.
Άρθρο 5: Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων
1. Ο υδρολήπτης για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, µπορεί να υποβάλει ένσταση µέσα
στην αναγραφόµενη προθεσµία πληρωµής του λογαριασµού του και µόνο για τον τρέχοντα
λογαριασµό και όχι για προηγούµενες χρεώσεις. Είναι δυνατό να ανασταλεί η πληρωµή του
λογαριασµού µέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών του ∆ήµου
εντός δύο µηνών από την υποβολή τους.
Άρθρο 6: Έλεγχος – Εργασίες σε υδρευόµενο ακίνητο
Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό της ύδρευσης, που είναι
επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των υδροµετρητών, κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση του
ανατιθέµενου σε αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται η παροχή µε
απόφαση του ∆ηµάρχου.
Άρθρο 7 : Ορολογία
1. Η χορήγηση νερού γίνεται µε τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται µε τον αγωγό διανοµής
της Υπηρεσίας Υδρεύσεως και ονοµάζεται ΠΑΡΟΧΗ.
2. Αυτή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε και δεν
µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου.
Άρθρο 8: Καταχώρηση παροχών
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία (µια για κάθε
παροχή). Με βάση τις καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη µηχανογράφηση
ατοµικός λογαριασµός ύδρευσης που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειµένου να
καταβάλλουν την οφειλή στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου.
Άρθρο 9: Αγωγοί
Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής µε ελάχιστη διάµετρο Φ.63.
Άρθρο 10: Παροχές – Κατηγορίες παροχών
Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης µε διάµετρο 1/2" και πυροσβεστικές
διαµέτρου Φ.63. και άνω.
Άρθρο 11: Τρόπος Σύνδεσης των παροχών
1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διαµέτρου 1/2" και
συνδέονται µε τους αγωγούς µέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρµοστικού (ρακορ).
2. Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση µε τον αγωγό
γίνεται µέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). Σε κάθε
διαµέρισµα, κατάστηµα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π και γενικά σε κάθε τµήµα του υδρευόµενου
ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόµετρο. Η
σύνδεση δυο ή περισσοτέρων διακεκριµένων κατά χρήση τµηµάτων του αυτού
ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων µε το αυτό υδρόµετρο είναι παράνοµη και η
Υπηρεσία Υδρεύσεως, επιβάλλει πρόστιµο µέχρι 500€ µετά από απόφαση του ∆.Σ
εφόσον δε συµµορφωθεί.
3. Ο τύπος των υδροµέτρων καθορίζεται από τον ∆ήµο και τοποθετούνται µε µέριµνα των
καταναλωτών. Προ του υδροµέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής (βάνα). Ο
υδραυλικός, που έχει αναλάβει την υδραυλική εγκατάσταση, οφείλει, κατά την εκτέλεση των
εργασιών και πριν προβεί σε αποκατάσταση της, να ειδοποιήσει το ∆ήµο ώστε ο αρµόδιος
υπάλληλος να ελέγξει την εγκατάσταση και να µολυβδοσφραγίσει τον υδροµετρητή.
4. Οποιαδήποτε επέµβαση στο υδρόµετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή στην
παρεµπόδιση της καταµέτρησης του αναλισκόµενου ύδατος ή στην διαγραφή
καταναλωθείσης ποσότητας συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε
βάρος του υδρολήπτη,εκτός της προβλεπόµενης ποινικής δίωξης, και προστίµου ίσου µε το
10πλασιο του µέσου όρου κατανάλωσης των δυο τελευταίων περιόδων καταµέτρησης,
ή της τελευταίας περιόδου καταµέτρησης αν δεν υπάρχει προηγούµενη ή 500 € αν δεν
υπάρχει καµιά καταµέτρηση.
Άρθρο 12: Θέση Παροχών
1. Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα και κατακόρυφα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και
καταλήγουν στο φρεάτιο του υδροµέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια,
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κλπ, ή και στο πεζοδρόµιο µπροστά από την
πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιµο από την Υπηρεσία Υδρεύσεως.
2. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωµένες σε µια θέση και
τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής.

3. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδροµέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων
αποχέτευσης.
Άρθρο 13: ∆ιάµετρος παροχών και µετρητών
1.Οι κοινές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα ½’’ χιλ. και συνοδεύεται µε µετρητή ½’’.
2. Επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα, µε δυναµικότητα άνω των δέκα κλινών,
εργοστάσια κλπ.), οι οποίες λειτουργούν νοµίµως, δύνανται εφόσον το επιθυµούν να λάβουν
παροχή µε διάµετρο 1’ ίντσα. Η παροχή 1’ ίντσας θα χρεώνεται µε εφάπαξ δικαίωµα
σύνδεσης ύψους 400,00 Ευρώ και µε προσαυξηµένο στο διπλάσιο το ετήσιο πάγιο για την
παροχή ½ ίντσας. Τυχόν σύνδεση µε τον κεντρικό αγωγό µε σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου
θα έχει συνέπεια τη διακοπή της παροχής.
Άρθρο 14: Ακίνητα εντός Εγκεκριµένου Σχεδίου
1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου σχεδίου µπορούν να υδροδοτηθούν
εφόσον προσκοµιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και
καταβληθούν τα απαιτούµενα ποσά.
Άρθρο 15 : Προεκτάσεις Αγωγών
1. Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές
εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και µόνο σε δρόµους εγκεκριµένους και
διαµορφωµένους οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά.
Άρθρο 16: Ακίνητα Εκτός Εγκεκριµένου Σχεδίου
1. Με κοινές παροχές µπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αµφίπολης.
2. Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκοµιστούν στην αρµόδια υπηρεσία
τα προβλεπόµενα από το νόµο έγγραφα νοµιµότητας του προς ύδρευση ακινήτου.
3. Για κάθε ακίνητο ή τµήµα ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση (διαµέρισµα, κατάστηµα κλπ)
χορηγείται µια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).
4. Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισµού, χαρακτηριζόµενα σαν
τέτοια µε απόφαση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου.
5. Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση µικρότερη ή ίση
των διακοσίων πενήντα (250 µέτρων) γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου
αγωγού διανοµής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται µε δαπάνη του αιτούντα
υδρολήπτη. Η ύπαρξη εµποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόµενα όρια
βεβαιώνεται από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
Άρθρο 17: Μεταφορές
1. Παροχές τοποθετηµένες µακριά από το ακίνητο µεταφέρονται µπροστά σ’ αυτό.
2. Παροχή τοποθετηµένη µπροστά στο ακίνητο δεν µεταφέρεται µακριά από αυτό.
Άρθρο 18: Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις
1. Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του
φρεατίου στη νέα στάθµη, η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης βαρύνει τον υδρολήπτη.
Άρθρο 19: Μετατοπίσεις Παροχών
1. Η Υπηρεσία Υδρεύσεως έχει το δικαίωµα να µεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της
εκθέτει σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση, µε δαπάνη του υδρολήπτη.
Άρθρο 20: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό
(προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρµοστικό του µετρητή µέχρι 1’’ ή πέρα από την
εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του µετρητή, στην περίπτωση
µετρητών διαµέτρου 1’’ και άνω µε ωτίδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών
εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Υπηρεσία Ύδρευσης ευθύνεται για την
συντήρηση των εγκαταστάσεων µέχρι τον αγωγό διανοµής.
2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε το υδρόµετρο γίνεται µε σωλήνα
εύκαµπτου υλικού, προκειµένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την
τοποθέτηση και αφαίρεση του υδροµέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις

απαραίτητες ωθήσεις. Η Υπηρεσία υδρεύσεως δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους
χειρισµούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδροµέτρου.
3. Η Υπηρεσία δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του
ακινήτου εφοδιαστεί µε γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο προς το µετρητή
και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του.
4. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συµφωνούν µε τους εκάστοτε
ισχύοντες κανονισµούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όµως, πρέπει
να είναι κατασκευασµένες από υλικό που δεν δηµιουργεί κινδύνους µόλυνσης του νερού και
να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατµ. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται και
δεν έχει υποχρέωση αποζηµίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν
αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατµ. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου
πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δηµόσια, µε σκοπό να ληφθούν από
τους υδρολήπτες τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη
νέα πίεση.
5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών µηχανηµάτων, λεβήτων συσκευών
καθαρισµού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ µε τους σωλήνες ύδρευσης. Η λειτουργία τους
πρέπει να γίνεται µε δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή µολύνσεων του νερού
και βλαβών των εγκαταστάσεων. Οι θερµοσίφωνες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους
κανονισµούς και εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα, ώστε να αποφεύγεται η
επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερµάνσεως. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που
οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον
υπαίτιο υδρολήπτη.
6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το
δίκτυο ύδρευσης, µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν µεσολαβούν
βαλβίδες ανεπίστροφης ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αµέσως η παροχή ή
και αφαιρείται λόγω αυξηµένου κινδύνου µόλυνσης.
Άρθρο 21: Μετρητές
1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον µετρητή, (υδρόµετρο) που πρέπει να είναι
σύµφωνος µε τους ισχύοντες κανονισµούς και αποτελεί ιδιοκτησία του καταναλωτή.
2. Αφαίρεση του υδροµέτρου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση και
τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Άρθρο 22:
1. Όποιος επιθυµεί να υδροδοτηθεί, συµπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την
υπηρεσία, και συνυποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην αίτηση αναγράφονται τα
στοιχεία του αιτούντα (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση) το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς
και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελµατικές
ανάγκες κλπ).
2. Για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε
περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τους
ενδιαφερόµενους, µαζί µε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αναλαµβάνουν οι
ίδιοι τα έξοδα της επέκτασης ή µέρους της.
3. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο ∆ήµος µπορεί να ικανοποιεί το
αίτηµα, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών
καθώς και τυχόν συµµετοχή της Υπηρεσίας.
Άρθρο 23: Εκτέλεση Εργασιών
1. Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, διάτρηση του κεντρικού αγωγού, µεταφορά,
ανύψωση κ.λπ. γίνονται από τον υδρολήπτη µε έξοδά του. Ο έλεγχος της παροχής γίνεται
µόνο από τους τεχνικούς της Υπηρεσίας Υδρεύσεως.
2. Οι σωλήνες ύδρευσης θα έχουν διάµετρο ½ ‘ίντσα.
Άρθρο 24: ∆ικαιολογητικά
1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων µε το δηµοτικό δίκτυο
ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας.
2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδοµών µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:
α) Η προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας µε την απαιτούµενη από το
νόµο αυτοψία εκ µέρους της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδοµών µετά από υπεύθυνη δήλωση του

επιβλέποντος µηχανικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του
υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε καθώς και σε περίπτωση παλαιών οικοδοµών.
β) Σχέδιο του χώρου των υδροµέτρων, συνοδευόµενο από αναλυτική κατάσταση όπου
προσδιορίζεται µε ακρίβεια η αρίθµηση της θέσης των υδροµετρητών σε σχέση µε τους
αντίστοιχους υδρευόµενους χώρους της οικοδοµής, υπογεγραµµένο από τον επιβλέποντα
µηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλµα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται,
µόλις διαπιστωθεί , από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη από
την εσφαλµένη αρίθµηση των υδροµέτρων, µπορεί δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αµέλειας
των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλµα να διακόψει την υδροδότηση µέχρις ότου
τακτοποιηθεί το θέµα.
γ) για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελµατικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουνα παρκ,
τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση µη δοµηµένων
ακινήτων (γήπεδα, αγροτεµάχια κ.λπ.) προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα.
3. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και
την προστασία της παροχής.
4. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγµα του υδροµέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο
πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της υδρεύσεως καθώς και κάθε επέµβαση σ’
αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται µπροστά στο υδρόµετρο. Στην περίπτωση
αυτή η Υπηρεσία Υδρεύσεως προβαίνει αµέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την
εξακρίβωση τυχόν ζηµιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη, και
στον επόµενο λογαριασµό του, ειδικό δικαίωµα επιθεώρησης, ύψους 100€ επιβάλλεται δε
πρόστιµο µέχρι 500€ µε απόφαση του ∆.Σ. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του
υδροµέτρου, επιβάλλεται και εισπράττεται µε τον επόµενο λογαριασµό δικαίωµα ελέγχου
υδροµέτρου. Το ύψος του οποίου είναι 100€. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώµατα ελέγχου, ο
υδρολήπτης βαρύνεται και µε κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών, η οποία
και καθορίζεται µε πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από το ∆.Σ.
Άρθρο 25: ∆ικαιώµατα Σύνδεσης
1. Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον
ενδιαφερόµενο στο ταµείο του ∆ήµου το καθοριζόµενο µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τέλος σύνδεσης.
Άρθρο 26: Αυθαίρετη σύνδεση
Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου µε το ∆ηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την
άδεια του ∆ήµου και την προκαταβολή του τέλους σύνδεσης, επιβάλλεται µε απόφαση του
∆.Σ σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο 500€ και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής
δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζηµιάς που προκάλεσε στο ∆ήµο. Ποινική ευθύνη
επίσης έχει και ο υδραυλικός που έκανε τη σύνδεση.
Άρθρο 27: ∆απάνη προέκτασης
1. Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός
σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή µε εργολάβο από την Υπηρεσία Υδρεύσεως και
η δαπάνη κατανέµεται ισοµερώς και ανάλογα µε το µέγεθος της παροχής, στους
εξυπηρετούµενους υδρολήπτες. Το τµήµα του αγωγού, που τοποθετείται, περιέχεται στην
κυριότητα της Υπηρεσίας Υδρεύσεως, που έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει και για την
ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καµία περίπτωση δε γίνεται
µόνο µε δαπάνη του ∆ήµου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισµένος οικισµός.
Άρθρο 28: Αξία Μεταφοράς- Ανύψωσης- Καταβίβασης
1.Το κόστος της µεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη
και γίνεται µε ευθύνη του και ελέγχεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης που υποχρεωτικά
πρέπει να ενηµερώσει.
Άρθρο 29: Ματαίωση εγκατάστασης της παροχής κ.λ.π.
1.Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει το δικαίωµα σύνδεσης τη δαπάνη προέκτασης και γενικά
εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει µαταίωση του έργου, επιστρέφονται υπό όρους τα
καταβληθέντα ποσά.
Άρθρο 30: ∆ιακοπή-Αφαίρεση Παροχών Επανασύνδεση

1.Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη.
Γίνεται δε από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα
από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του τέλους επανασύνδεσης που
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 31: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης
1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης
γίνεται από το ∆ήµο ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονοµικές του
δυνατότητες.
2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τµηµάτων του δικτύου που δεν ανήκουν
στην ιδιοκτησία του δήµου, γίνεται από τους καταναλωτές.
Άρθρο 32: Κατανάλωση
1. Η τιµή ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Άρθρο 33: Κατηγορίες Τιµολογίων
Οι κατηγορίες των τιµολογίων ορίζονται µε απόφαση του ∆Σ και εφαρµόζονται
χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.
Άρθρο 34: Υποχρεώσεις Υδρολήπτη
1. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει πέραν της αξίας του παγίου και την αξία του
νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδροµέτρου της παροχής καθώς και κάθε
άλλη νόµιµη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού. Η πληρωµή γίνεται
µέσα στη νόµιµη προθεσµία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασµού και στα γραφεία
που αναφέρει το έντυπο αυτό. Σε περίπτωση µη πληρωµής µετά το πέρας της προθεσµίας
και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή
νερού. Η υπηρεσία υδρεύσεως δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκύψουν από
τη διακοπή υδροδότησης. Από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας και µέχρι την
εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται µε τον εκάστοτε νόµιµο τόκο.
2. Αν υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισµένη παροχή, το ∆Σ τον χρεώνει µε πρόστιµο 500€,
µπορεί δε να προβεί σε άµεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που
διακόπηκαν µε αίτηση ου Υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνοµα.
Άρθρο 35: Καταµέτρηση υδροµέτρων
1. Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους
ανά τετράµηνο ή εξάµηνο ή έτος αλλά και έκτατα όταν κριθεί αναγκαίο.
2. Οι αναφερόµενες στο µετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκµήριο της κατανάλωσης που
πραγµατοποιήθηκε.
Άρθρο 36: Τέλη Ύδρευσης
Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου και προορίζονται να καλύψουν τις
δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δηµοτικού δικτύου ύδρευσης και την εν
γένει βελτιώσει της υπηρεσίας αυτής. Το ελληνικό ∆ηµόσιο δεν απαλλάσσεται.
Άρθρο 37: Εµφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία Υδρεύσεως δεν έχει καµία ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής δεν οφείλεται
σε εµφανή διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του
υδρευόµενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού
που καταγράφηκε από το υδρόµετρο.
Άρθρο 38: Αφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων
Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου ακινήτου
και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας υδρεύσεως αντί της
κατανάλωσης που καταγράφηκε χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του
προηγούµενου έτους, συν το ένα τρίτο της διαφοράς µεταξύ αυτής και της ένδειξης που
καταγράφηκε.
Άρθρο 39: Στάσιµο υδρόµετρο

Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά ( στάσιµο
υδρόµετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται µε την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του
προηγούµενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό µε την κατανάλωση της αµέσως
προηγούµενης ή επόµενης της βλάβης περιόδου.
Άρθρο 40: ∆ιαρροή στο φρεάτιο
Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριµένα όταν παρουσιάζει
διαρροή ο κορµός του υδροµέτρου ή το ρακορ προς το µέρος της εσωτερικής εγκατάστασης
του υδρευόµενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόµετρο να ήταν στάσιµο, εκτός αν η
ποσότητα που καταγράφηκε είναι µικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.
Άρθρο 41: Καλυµµένο υδρόµετρο
Σε περίπτωση που το υδρόµετρο καλυφθεί µε χώµατα κ.λ.π ώστε να µην είναι δυνατή η
ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκµαρτή κατανάλωση µέχρις ότου ελευθερωθεί ο
µετρητής και ληφθεί η πραγµατική ένδειξη ίσης µε την ετήσια κατανάλωση της προηγούµενης
ή της επόµενης αντίστοιχης περιόδου. Ο υδρολήπτης υποχρεούται µέσα σε προθεσµία που
του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδροµέτρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς
άλλη ειδοποίηση.
Άρθρο 42: Αντικατάσταση Υδροµέτρου
1. Σε περίπτωση καταστροφής του υδροµέτρου ή αδυναµίας επισκευής του η Υπηρεσία
Υδρεύσεως ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισµένης προθεσµίας τοποθετήση νέο
υδρόµετρο. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η υπηρεσία διακόπτει την παροχή χωρίς
άλλη ειδοποίηση, χρεώνει τον υδρολήπτη µε το δικαίωµα διακοπής.
2. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει µόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο
υδρόµετρο χρεώνεται µε πρόστιµο µέχρι 500€ µε απόφαση του ∆Σ. Επιπλέον δε η
υπηρεσία Ύδρευσης δικαιούται να προβεί σε άµεση αφαίρεση της παροχής.
Άρθρο 43: Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών
Οι ανάγκες για την κατανάλωση του νερού από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται.
Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστηµάτων και
εφόσον αποµένει πλεόνασµα διατίθεται κατά σειρά για το πότισµα των ζώων, την
υδροδότηση βιοµηχανιών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, κ.λ.π.
Άρθρο 44: Υπεύθυνοι έναντι της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Για τις κάθε είδους οφειλές προς την υπηρεσία Υδρεύσεως ευθύνονται από κοινού και εις
ολόκληρον έκαστος , ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου.
Άρθρο 45: Λαθραίες Υδρεύσεις – Παράνοµη Εµπορία Νερού – Εµπορία
Νερού Απαγορεύσεις.
1. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει
αφαιρεθεί, µε ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή µε υδρόµετρο, χωρίς να τηρηθεί
η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιµωρείται δε σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιµο 500€.
2. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ∆ήµο αυθηµερόν για κάθε ανωµαλία ή
βλάβη υδροµετρητών ή διαρροή σωλήνων και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό
διάστηµα που σηµειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την
αµέσως προηγούµενη περίοδο καταµέτρησης και εάν δεν υπάρχει προηγούµενη µε την
επόµενη.
3. Απαγορεύεται απόλυτα, η από το µετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση
άλλου ακινήτου, χωρίς τοποθέτηση ίδιου µετρητή, καθώς επίσης και η µετατόπιση
µετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του ∆ήµου. Οι παραβάτες της παραγράφου
αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος, για διάστηµα από 5 µέχρι 30 ηµέρες και σε
πρόστιµο µέχρι 500€ µετά από απόφαση του ∆Σ.
4. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών.
Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε οποιαδήποτε
επέµβαση είναι παράνοµη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε επέµβαση από τρίτους σε
πυροσβεστική παροχή θα τιµωρείται µε πρόστιµο 500,00 Ευρώ.

5. Όλα τα υδρόµετρα πρέπει να είναι σφραγισµένα από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
Απαγορεύεται η αφαίρεση της σφραγίδας του υδροµέτρου. Σε περίπτωση αφαίρεσης εκτός
από την ποινική δίωξη του υπαιτίου επιβάλλεται πρόστιµο 300,00 Ευρώ.
Άρθρο 46: Ιδιωτικά δίκτυα
Απαγορεύεται η εκµετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε
περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων
γεωτρήσεων υφίσταται νόµιµα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των
υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.
Άρθρο 47: Παράνοµη χορήγηση νερού – εµπορία νερού.
1. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου και η
εµπορία νερού, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους µε
απόφαση του ∆Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εµπορεύεται το
νερό, να παύσει την χορήγηση ή εµπορία, επιβάλλει δε πρόστιµο µέχρι 500€ µετά από
απόφαση του ∆Σ.
2. Αν ο υδρολήπτης δεν συµµορφωθεί σε διάστηµα ενός µηνός από την ειδοποίηση διακόπτει
την παροχή, ουδεµία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζηµία του υδρολήπτη ή τρίτων.
Άρθρο 48: Άλλες απαγορεύσεις
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υδρεύσεως (υδρόµετρα παροχές – φρεάτια – αγωγούς
κ.λ.π). Η επέµβαση τιµωρείται ποινικά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού
Νόµου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει. Επέµβαση στο υδρόµετρο µε σκοπό
αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και επιβάλλεται πρόστιµο 500€.
Άρθρο 49: Υγειονοµικός έλεγχος του νερού
Ο ∆ήµος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το ∆ηµοτικό δίκτυο ύδρευσης να έχει τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Για
το σκοπό αυτό αναλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα
µέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.
Άρθρο 50: Εργοταξιακές παροχές.
1. Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο
όνοµα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση ανοικοδόµησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, µετά από
αίτηση ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία Υδρεύσεως, οι τυχόν υπάρχουσες κοινές παροχές
του ακινήτου.
2. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του
εργοταξίου, απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού επιβαλλόµενου και προστίµου µέχρι
500€ κάθε άλλη χρήση τους µετά από απόφαση του ∆Σ. Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί
κλοπή νερού και επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 300€ µετά από απόφαση του ∆Σ, σε βάρος τυ
υδρολήπτη , η χορήγηση νερού από κοινή παροχή νερού για την εξυπηρέτηση εργοταξίου.
3. Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται µετά το πέρας των εργασιών οπότε και
τοποθετούνται, µετά από αίτηση των υδροληπτών, οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του
ακινήτου.
Άρθρο 51:Τροποποίηση του Κανονισµού
Ο κανονισµός όπως και τα προβλεπόµενα πρόστιµα και τα τέλη Ύδρευσης τροποποιούνται
µε απόφαση του ∆Σ.
Άρθρο 52: Κυρώσεις
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο
459 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 53: Έναρξη ισχύος
Ο κανονισµός αυτός ισχύει από την δηµοσίευση του στο ∆ηµοτικό κατάστηµα
του ∆ήµου Αµφίπολης.
Αριθµός απόφασης 27/2011.

