
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
     Έδρα: Ελεούσα

     Αρ. Αποφ.: 048 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  03/31-01-2011
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Έγκριση  προσωρινής  κανονιστικής
απόφασης για τη  λειτουργία της υπηρεσίας
ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας.

   Στην  Τοπική  Κοινότητα  Μεταμόρφωσης  της  Δημοτικής  Ενότητας  Εκάλης  του
Δήμου Ζίτσας και  στην ισόγεια αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος  (αίθουσα
Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 14/2011
Απόφαση Δ.Σ.) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας,
ύστερα  από την  αριθμ.  1422/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του
Δ.Σ.,  η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και
στην ιστοσελίδα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή
γνωστοποιήθηκε  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους,  στον
Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους  Προέδρους  ή
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις
Κοινότητές  τους,  συμπεριλαμβάνονται  στην  ημερήσια  διάταξη,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.
   Η  πρόσκληση  επίσης  κοινοποιήθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  στους  λοιπούς
Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους
Προέδρους  των  Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων
Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών. 
   Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι
έξι (26), δηλαδή: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ. 
1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος
3. Χανδόλιας Απόστολος
4. Μπαλτά Σταυρούλα
5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
6. Μάντζιος Σπυρίδωνας
7. Κολιούσης Ευάγγελος
8. Γαρδίκος Βασίλειος
9. Πάϊκας Σπυρίδων
10.Ράρρας Φώτιος
11.Γκαραλέας Δημήτριος
12.Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή
13.Στουγιάννος Νικόλαος

14.Παπαγγέλης Σπυρίδων
15.Παπαδημητρίου Γεώργιος
16.Βλέτσας Αθανάσιος
17.Μπούτσικος Νικόλαος
18.Δήμος Δημήτριος
19.Κολιός Παναγιώτης
20.Σταλίκας Γεώργιος
21.Κούργιας Φώτιος 
22.Βούζας Χρυσόστομος
23.Καραμπίνας Κωνσταντίνος
24.Παππάς Μάνθος
25.Τζίμας Δημήτριος
26.Αγόρος Κωνσταντίνος

 Α ΠΟ Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1.-Μαρκούλας Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
 Ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  οι  Πρόεδροι  ή

εκπρόσωποι  των  Τοπικών Κοινοτήτων των  οποίων  θέματα  που  αφορούν
ειδικά τις Κοινότητές τους, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 

 Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
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   Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το
λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο ο οποίος είπε τα εξής:
   Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και συγκεκριμένα
με  το  άρθρο  79  οι  δημοτικές  αρχές  ρυθμίζουν  θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την παρ. δ3 του παραπάνω άρθρου καθορίζουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης
και αποχέτευσης. 
   Επίσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  παρ.  1Β  περ.  V του  Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82
του Κ.Δ.Κ. κάτι το οποίο και έγινε με την υπ’ αριθ.4/2011 ομόφωνή απόφασή της.
  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η λήψη σχετικής Κανονιστικής Απόφασης του
Δημοτικού μας Συμβουλίου για τη Λειτουργία Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας, η οποία
ως βασικό κορμό έχει τον κανονισμό λειτουργίας του πρώην Δήμου Πασσαρώνος,
λαμβάνει όμως υπόψη και τις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, σύμφωνα
με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α':    «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ»
Α.1.1. Αντικείμενο  του Κανονισμού
  Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της
περιοχής  αρμοδιότητας  του  Δήμου  Ζίτσας  καθώς  και  τις  προϋποθέσεις
υδροδότησης  των  καταναλωτών   και  καθορίζει  τα  σχετικά  με  την  ύδρευση
δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.
  Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Π.Δ. 410/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2539/97
και αποτελεί  κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
  Α.2.1.  Γενικοί  Όροι
  Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου,
ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  και  την  πηγή  χρηματοδότησης  των  δαπανών
προμήθειας και τοποθέτησης. Οι σωλήνες ύδρευσης που τοποθετούνται με δαπάνη
του  υδρολήπτη  από  τον  κεντρικό  αγωγό  μέχρι  το  υδρόμετρο,  περιέχονται  κατά
κυριότητα  στο  Δήμο,  ο  οποίος  μπορεί  από  αυτούς  να  υδροδοτήσει  και  άλλους
υδρολήπτες χωρίς καμία αποζημίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό.
  Ο   Δήμος   παρέχει  νερό  κατάλληλο  για  πόση,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
προδιαγραφές. Η παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είναι δυνατή
μόνο για καταναλωτές που διαμένουν και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων
του,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  με  την  παρακάτω  σειρά  προτεραιότητας  :  α)
Κατοικίες  -  Καταστήματα,  β)  Επιχειρήσεις  (Κτηνοτροφικές  –  πτηνοτροφικές  –
Βιομηχανικές  –  Βιοτεχνικές)  και  γ)  λοιπές  ιδιοκτησίες,  στις  οποίες  υπάρχουν
κτιριακές εγκαταστάσεις.
 Σε περίπτωση  χρήσης του νερού για τεχνικούς σκοπούς (όπως βιομηχανικούς)
γίνεται  με την ευθύνη του υδρολήπτη.  Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές
απαιτήσεις,  ο υδρολήπτης προβαίνει  με τις  κατάλληλες τεχνικές και  τις  ανάλογες
συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του.
  Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε
ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού
για την ειδική αυτή χρήση.
  Η   παροχή  νερού,  εφόσον  τηρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  παρόντος  είναι
υποχρεωτική για το Δήμο, ο οποίος διατηρεί  το δικαίωμα να την διακόπτει,  όταν
αυτό  επιβάλλεται  από  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  προστασίας  της  υγείας,
συντήρησης, επισκευής και καθαριότητας των αντλιοστασίων, των δεξαμενών  και
γενικώς των δικτύων  ύδρευσης.
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Κάθε  υδρολήπτης  δικαιούται  να  καταναλώνει,  οποιαδήποτε  ποσότητα  νερού,
σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού αυτού, και όσους  θα θεσπισθούν
μελλοντικά.
  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές
διακοπές της υδροδότησης και να παρέχει νερό για ορισμένες ώρες κατά την κρίση
του.  Μπορεί  επίσης  να  ορίσει  ανώτατο  όριο  κατανάλωσης  και  να  λαμβάνει
οποιαδήποτε άλλα ενδεικνυόμενα μέτρα.
  Συγκεκριμένα  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  μπορεί  εφόσον
διαπιστώνεται λειψυδρία για οποιοδήποτε λόγο ή ανεπάρκεια νερού ιδιαίτερα τους
θερινούς μήνες, να καθορίζει περιορισμούς στην κατανάλωση ύδατος για ορισμένο
χρονικό διάστημα, να κλιμακώνει το συντελεστή του τέλους ύδρευσης, ανάλογα με
την  κατανάλωση  και  να  ορίζει  ότι  σε  περίπτωση  υπερβολικής  κατανάλωσης  θα
διακόπτεται η παροχή και θα ορίζει το δικαίωμα επανασύνδεσης που θα πρέπει να
καταβάλλεται από τον υδρολήπτη στο ταμείο του Δήμου.
  Σε όλες τις περιπτώσεις που διακόπτεται η υδροδότηση με ευθύνη του υδρολήπτη,
η επανασύνδεση θα γίνεται με τα από αίτησή του και σύμφωνα με τα ισχύοντα για
τις νέες παροχές. 
 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης ο υδρολήπτης
πρέπει με ευθύνη του να την εξασφαλίσει.
  Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, ενδεχομένως
και για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκληθεί πτώση της πίεσης  ή και
διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν
προκλήθηκαν σε μηχανήματα ή εγκαταστάσεις των υδροληπτών από το γεγονός
αυτό,  ούτε  υποχρέωση αποζημίωσης.  Επίσης δεν φέρει  καμία ευθύνη για τυχόν
βλάβες  από  αύξηση  της  πίεσης  του  νερού  ή  διάρρηξη  των  αγωγών  από
οποιαδήποτε αιτία.
  Η  διακοπή  της  παροχής,  που  επιβάλλεται  ως  ποινή,  δεν  απαλλάσσει  τον
υδρολήπτη,  από τις  οικονομικές  και  άλλες  υποχρεώσεις  του προς τον  Δήμο και
ειδικότερα  από  την  υποχρέωση  καταβολής  της  αξίας  του  κατώτατου  ορίου
κατανάλωσης  (πάγιο).Όταν  η  διακοπή  της  παροχής  γίνεται  με  αίτηση  του
υδρολήπτη,  αυτός  απαλλάσσεται  από  την  καταβολή  παγίου  και  θα  ισχύει   η
απαλλαγή για τον λογαριασμό του επόμενου τριμήνου από αυτό που υποβλήθηκε  η
αίτηση.
  Το προσωπικό του Δήμου που είναι επιφορτισμένο με  τον έλεγχο και καταγραφή
των ενδείξεων των υδρομέτρων, την επίβλεψη και διαφύλαξη των εγκαταστάσεων
και  των δικτύων,  την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις  παροχετεύσεις,  μπορεί
ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.
  Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό
για την διευκόλυνση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου. Σε περίπτωση άρνησης του, ο
δήμαρχος  ή  ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μπορεί να του επιβάλλει  πρόστιμο ή να
διακόψει την παροχή αμέσως.
  Οι  καταναλωτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  συμμορφώνονται  με  τους  όρους  του
παρόντος Κανονισμού, και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης τους το Δ.Σ.  μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού
ή  να  επιβάλλει  πρόστιμο,  το  ύψος  του  οποίου  καθορίζεται  με  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.

Α.2.2. Βασικές έννοιες

  Ιδιοκτήτης:  κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που
κατά τη συναλλαγή του με το Δ. Ζίτσας 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
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δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή
του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δ. Ζίτσας 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.
 Υδραυλική παροχή: Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο
ύδρευσης  κατασκευάζεται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου διακλάδωση του
δικτύου από τη  ρυμοτομική  γραμμή  μέχρι  και  τη  θέση του  αγωγού διανομής.  Η
διακλάδωση  αυτή  ονομάζεται   Παροχή  και  ο  ιδιοκτήτης  είναι  υποχρεωμένος  να
προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για
την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει  η κυριότητα του και δεν
μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη.
  Δαπάνη 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 του Δήμου υπηρεσίας.
  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 Δ.Σ.  του
Δήμου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β': «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
Β.1. Αγωγοί
  Οι  αγωγοί  διακρίνονται  σε  τροφοδοτικούς  αγωγούς και  αγωγούς διανομής.  Οι
παροχές συνδέονται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς
αγωγούς,  οι  οποίοι  έχουν  διάμετρο  πάντοτε  μεγαλύτερη  των  αγωγών  διανομής,
μπορεί  να  δημιουργηθεί  δίκτυο  ύδρευσης,  μόνο  με  την  τοποθέτηση  αγωγών
διανομής,  όπου  είναι  αναγκαίο  και  τεχνικά  εφικτό  κατά  την  κρίση  της  αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε συγκεκριμένους
δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο 63 χιλ.(Φ.63).
  Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα, ανεξάρτητα από το ποιος τα τοποθέτησε οι αγωγοί
με  διάμετρο  μικρότερη  των  63  χιλιοστών,  περιέρχονται  στην  κυριότητα  και
διαχείριση  του  Δήμου,  από  τον  οποίο  και  συντηρούνται,  δεν  θεωρούνται  όμως
τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται  από αυτό  νέες παροχές. Το Δ.Σ.
με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την σύνδεση νέας παροχής από
τοιούτου είδους αγωγούς, όταν κρίνει ότι ο Δήμος αδυνατεί να επεκτείνει το δίκτυό
του και δεν παρακωλύονται οι υπόλοιποι υδρολήπτες που ήδη κάνουν χρήση από
το δίκτυο αυτό,  ότου επεκταθεί το δίκτυο του Δήμου.

Β.2. Παροχές

  Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό
διανομής του Δήμου.   
  Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται «παροχή». Η παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο
για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν  αλλάξει η κυριότητά του και
δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη.
   Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες ( μία για κάθε παροχή ). Ιδιαίτερη
καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις καρτέλες
αυτές  και  τις  ενδείξεις  των  υδρομέτρων  καταρτίζονται  οι  χρηματικοί  κατάλογοι,
σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς τον
Δήμο.  Τα  παραπάνω  στοιχεία  μπορούν  να  καταχωρούνται  και  με  ηλεκτρονικό
τρόπο, βάσει αντίστοιχου προγράμματος.
  Γενικά οι παροχές διακρίνονται:
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α)   Σε  παροχές  ύδρευσης κοινές με  διάμετρο  μέχρι  ¾"   ιντσών,  που
χρησιμοποιούνται  για  οικιακή  χρήση,  όπως  κατοικίες,  γραφεία,  καταστήματα  και
άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β)   Σε  παροχές  ύδρευσης  ειδικές  με  διάμετρο  μέχρι  ¾"  ιντσών,  που
χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές
μονάδες,  εργοστάσια,  βιοτεχνίες,  εκπαιδευτήρια  και  άλλα  κοινωφελή  ιδρύματα,
τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
γ)   Σε  πυροσβεστικές  παροχές  με  διάμετρο  80 χιλιοστών (Φ80)  και  άνω,  που
χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου.
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  Δήμο  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 Δήμος μπορεί να διακόψει άμεσα
την  παροχή  νερού  και  να  επιβάλει  πρόστιμο  που  ορίζεται  με  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου.
  Κατ’  εξαίρεση  το  Δ.Σ.  με  αιτιολογημένη  απόφασή  του,  δύναται  να  επιτρέψει
σύνδεση παροχής μεγαλύτερης διαμέτρου όταν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες
του υδρευόμενου ακινήτου.     
  Συγκεκριμένα για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει
να  έχουν  τέτοια  διάμετρο  ώστε  να  καλύπτονται  οι  τρέχουσες  ανάγκες  των
υδροληπτών  σε  νερό,  εκτιμούμενες  από  την  υπηρεσία  ύδρευσης  του  Δήμου,
προβλεπόμενες στο προσεχές μέλλον από τον υδρολήπτη. Αυξημένες ανάγκες θα
καλύπτονται με ειδική κατασκευή στο συλλέκτη (collector) έτσι ώστε να μπορεί να
προστεθεί  ένα  κομμάτι  ακόμη  αργότερα  για  την  εξυπηρέτηση  του  ακινήτου.
Απαγορεύεται  πάνω σε συλλέκτη  (  collector)  που είναι  σε  χρήση,  να  υπάρχουν
κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές.

Β.3. Σύνδεση, Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, Ανύψωση και Καταβίβαση
της Παροχής

  Οι παροχές ύδρευσης συνδέονται πάντοτε με τον αγωγό διανομής του δικτύου
ύδρευσης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό) του
Δήμου. Τα υλικά σύνδεσης πρέπει να έχουν εγγυήσεις στεγανότητας γι αυτό πρέπει
πρώτα  να  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου.   Αποκλείεται  η
σύνδεση με σιδηροσωλήνες.
  Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα
του  υδρευόμενου  ακινήτου,  με  διακεκριμένη  χρήση  αντιστοιχεί  υποχρεωτικά  ένα
υδρόμετρο,  εκτός εάν χρησιμοποιείται  σαν βοηθητικός χώρος αυτών. Η σύνδεση
δύο ή περισσοτέρων  διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων  του αυτού ακινήτου  ή
δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο  είναι  παράνομη και ο Δήμος
είναι  υποχρεωμένος  να   διακόψει  την  παροχή  αυτή,  μέχρι  την  τακτοποίησή της
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σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτόν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται
και πρόστιμο.
  Για την προστασία των  αγωγών και την αποφυγή συχνών τομών στο οδόστρωμα
αλλά και  στο  δίκτυο,  όταν ζητείται  δεύτερη  ή περισσότερες  παροχές  για  κάποιο
υδρευόμενο ακίνητο, σύμφωνα με τα παραπάνω, η σύνδεση με τον αγωγό διανομής
πρέπει να γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης που ονομάζεται  “Συλλέκτης”. Όταν
στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση νέας, η παλιά μεταφέρεται
υποχρεωτικά  στον  Συλλέκτη.  Ο  τρόπος  κατασκευής  του  Συλλέκτη  καθώς  και  η
τοποθέτησή του είναι υποχρέωση του Δήμου, ενώ η σύνδεση με τον Συλλέκτη είναι
υποχρέωση του υδρολήπτη. Αν ο υδρολήπτης αρνείται την μεταφορά της παροχής
του, στον Συλλέκτη η μεταφορά γίνεται από τον Δήμο και τα έξοδα χρεώνονται στον
επόμενο λογαριασμό του υδρολήπτη. Σε αναπτυσσόμενες περιοχές είναι δυνατό ο
Δήμος να τοποθετεί,  για  τους ίδιους λόγους προστασίας  του δικτύου μαζί  με  το
δίκτυο  ύδρευσης  και  τους  ανάλογους  συλλέκτες.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  νέοι
υδρολήπτες συνδέονται υποχρεωτικά με τους συλλέκτες.
  Αφού τοποθετηθεί  η παροχή, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, θα πρέπει ο
υδρολήπτης να αποκαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δέκα ημερών) ,
τυχόν ζημιές  του οδοστρώματος  ή του πεζοδρομίου (τσιμέντο πλάκες - άσφαλτος).
  Σε περίπτωση που δεν γίνει η αποκατάσταση των ζημιών που προξενεύτηκαν κατά
τη σύνδεση της παροχής από τον  υδρολήπτη  θα του επιβάλλεται  πρόστιμο με
απόφαση του Δ.Σ. πλέον του κόστους αποκατάστασης της ζημίας.
  Η  παροχή  δεν  διακόπτεται  από  το  γεγονός  της  μεταβολής  του  ιδιοκτήτη  του
ακινήτου  στον  οποίο  παρέχεται  το  νερό.  Σε  περίπτωση  αλλαγής,  ο  πρώην
ιδιοκτήτης  και  οι  δικαιοπάροχοι  αυτού  είναι  υποχρεωμένοι  να  ειδοποιήσουν  τον
Δήμο  και  να  καταβάλουν  το  τέλος  που  οφείλουν.  Ο  νέος  ιδιοκτήτης  οφείλει  να
δηλώσει τη διατήρηση ή μη της εγκατάστασης υδροληψίας και να αναλάβει από την
ημέρα  που  έγινε  ιδιοκτήτης  και  τις  υποχρεώσεις  του  προκατόχου  του,  εφόσον
βέβαια δεν δηλώσει ότι παραιτείται της υδροληψίας.
  Σε  περίπτωση θανάτου  του  υδρολήπτη,  οφείλουν  οι  συγγενείς  Α΄  βαθμού  να
δηλώσουν στον Δήμο για το ποιος θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του αποθανόντος
και ποιος θα είναι στο εξής ο ιδιοκτήτης του υδρομετρητή. 
  Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό διανομής και καταλήγουν στο
φρεάτιο  του  υδρομέτρου,  το  οποίο  τοποθετείται,  σε  ανοιχτά  προκήπια,
κοινόχρηστους χώρους κλπ. ή στο πεζοδρόμιο στην πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον
αυτό  κριθεί  αναγκαίο  από τον  Δήμο,  οπωσδήποτε  όμως  σε  θέση  που  θα  είναι
απρόσκοπτος ο έλεγχος και η καταγραφή των ενδείξεων του υδρομέτρου, κατά την
κρίση του Δήμου.
  Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μέχρι και ¾ της ίντσας και συνδέονται
με  τον  ανάλογο  μετρητή.   Εξαίρεση  επιτρέπεται  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα
ανωτέρω στο Β.2 του παρόντος.
  Ο Δήμος μπορεί  να επέμβει  αυτεπάγγελτα και  να τοποθετήσει  μετρητή με την
κατάλληλη διάμετρο για την κατανάλωση του υδρολήπτη και εγκεκριμένο από αυτόν,
και να χρεώσει τα έξοδα στον λογαριασμό του υδρολήπτη.
  Ο Δήμος δεν  είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων
καταναλώσεων, σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο 24ωρο.
  Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό
σύμφωνα με  τα  παραπάνω όταν  αυτό  είναι  εφικτό.  Σε  περίπτωση τοποθέτησης
συλλέκτη,  για  την  υδροδότηση  ακινήτων,  οι  υπάρχουσες  παροχές  μεταφέρονται
υποχρεωτικά στον συλλέκτη με δαπάνες των υδρευόμενων ή του Δήμου, αναλόγως
με απόφαση του Δ.Σ.
  Ο Δήμος έχει  το δικαίωμα να μεταφέρει  παροχή, που κατά την κρίση του έχει
εκτεθεί σε κινδύνους, σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνες του υδρολήπτη.      
  Η αναγκαία λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου,
μετατόπιση παροχής, γίνεται με δαπάνη του Δήμου εκτός και αν την αναλάβει αυτός
που εκτελεί την διαπλάτυνση.
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  Η  μεταβολή  της  στάθμης  του  πεζοδρομίου,  επιβάλει  την  τακτοποίηση  της
παροχής  και  του  φρεατίου  στη  νέα  στάθμη.  Η  δαπάνη  της  ανύψωσης,  ή  της
καταβίβασης, βαρύνει τον υδρολήπτη, ή τον Δήμο κατά περίπτωση, ανάλογα με το
ποιός μεταβάλλει την στάθμη.
  Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται
αναγκαία από τον Δήμο, είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, ο οποίος βαρύνεται,
σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου, με τα έξοδα εκτέλεσής της και
υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του, να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική
του  εγκατάσταση.  Ο Δήμος  δεν  φέρει  ευθύνη  αν  λόγω αμελείας  του  προκληθεί
βλάβη ή διακοπή της υδροδότησης.

Β.4. Υδρομετρητές

  Η κατανάλωση του νερού, καταγράφεται από το υδρόμετρο, το οποίο συνδέει την
παροχή, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου όπως ορίζεται παραπάνω. Ο
μετρητής (υδρόμετρο), πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς
(να φέρει  την ένδειξη  CE και  να έχει  πιστοποιητικό ποιότητας  ISO 9002)  και  να
εγκρίνεται  πάντοτε  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου,  πράγμα  που  θα
βεβαιώνει  αρμόδιος  υπάλληλος  και  η  βεβαίωση  αυτή  θα  αποτελεί  ένα  από  τα
δικαιολογητικά για την έγκριση της νέας παροχής. 
  Είναι  δυνατόν με απόφασή του ο Δήμος, όταν η ίδιος αδυνατεί  ή βραδύνει  να
εκτελέσει  ορισμένες  εργασίες  να  επιτρέπει  στον  αιτούντα  υδρολήπτη  την
τοποθέτηση - αφαίρεσή του υδρομέτρου, από ιδιώτη υδραυλικό, υπό την επίβλεψη
όμως και εποπτεία της υπηρεσίας του Δήμου, με έξοδα πάντα του υδρολήπτη.
  Όλα  τα  υδρόμετρα  θα  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  σε  σημείο  που  θα
υποδεικνύεται  από  τον  Δήμο,  όπως  αναφέρεται  παραπάνω,  και  σε  φρεάτιο
κατάλληλο  για  την  προστασία  του  υδρομετρητή,  σκεπασμένο  με  σιδερένιο  ή
μαντεμένιο καπάκι.
  Η προστασία των υδρομέτρων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των υδροληπτών.
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 με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο πελάτης  οφείλει  να ειδοποιεί  τον Δήμο 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 περιόδου του προηγούμενου έτους.
Για  την  επανασύνδεση  ακολουθείται  η  διαδικασία  του  κεφαλαίου  Α.2.1.  του
παρόντος.

Β.5. Χώρος υδρομετρητών

1. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων
γίνεται κατά την κρίση του Δήμου 
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 στη δημόσια
υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης
μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές. 
3.  Οι  υδρομετρητές  παροχών  που  υδροδοτούν  το  ίδιο  ακίνητο  τοποθετούνται
συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
4.  Κατ’  εξαίρεση  σε  περιπτώσεις  κτιριακών  συγκροτημάτων  είναι  δυνατή  η
τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες  από μια  θέσεις,  για  την ανεξάρτητη
υδροδότηση των κτιρίων.
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5. 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  Δήμου  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  των τεχνικών οδηγιών του Δήμου, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία
υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι
έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Ο Δήμος μπορεί  να αρνηθεί  την τοποθέτηση
υδρομέτρων  στην  εσωτερική  αυτή  διάταξη,  εάν  θεωρεί  ότι  δεν  πληροί  τις
προδιαγραφές που  έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η υπηρεσία του Δήμου. 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 το Δήμο, φέρουν οι ιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας. 

Β.6. Εσωτερικές  Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

Εσωτερικές  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  (ιδιωτικό  δίκτυο),  είναι  όλες  οι  σχετικές
εγκαταστάσεις, πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) μέρος του
υδρομέτρου.  Για την κατασκευή και  συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων,
ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο υδρολήπτης.
 Επίσης  ο  υδρολήπτης  είναι  υπεύθυνος  και  υποχρεωμένος  να  αποκαταστήσει
αμέσως κάθε ζημιά που υφίσταται ο υδρομετρητής του, είτε η βλάβη είναι από την
εσωτερική του πλευρά (προς το ακίνητο), είτε από την εξωτερική (π.χ. διαρροή από
κακή  σύνδεση).  Η  μη  συμμόρφωση  του  υδρολήπτη  με  τα  παραπάνω  επισύρει
πρόστιμο.

Γ' : «ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Γ.1. Διαδικασία - Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

  Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από το δίκτυο του Δήμου, υποβάλλει αίτηση προς την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεόντως συμπληρωμένη με πλήρη τα στοιχεία του,
(έντυπο  παρέχεται  από  τον  Δήμο).  Επίσης  υπογράφει  έντυπη  δήλωση  που
παρέχεται  από την  αρμόδια  υπηρεσία,  με  την  οποία  ο  υδρολήπτης  δηλώνει  ότι
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  του  παρόντος  κανονισμού  και  κάθε
μελλοντική του τροποποίηση, καθώς και κάθε άλλο όρο που ήθελε θέσει στο μέλλον
ο Δήμος. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
παροχής.
  Η αίτηση ελέγχεται κατ' αρχάς από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την πληρότητα
των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον παρόντα  κανονισμό  και  εφόσον συντρέχει
περίπτωση συζητείται  στην πρώτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  για οριστική έγκριση.  Ο
υδρολήπτης μετά την αρχική έγκριση πρέπει να προσκομίσει το διπλότυπο της Β΄
ΔΟΥ Ιωαννίνων,  από το οποίο θα προκύπτει  ότι  κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής
σύνδεσης  (παράβολο),  το  οποίο  έχει  καθοριστεί  για το έτος  1999 με  την  αριθμ.
49/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα μπορεί να τροποποιείται με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους ύδρευσης. Ο
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υδρολήπτης δεν μπορεί να αρχίσει καμία εργασία σύνδεσής του με το δίκτυο, αν
δεν αποδεικνύει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής σύνδεσης.
  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με
απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο
του δικαιώματος σύνδεσης και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και
αστικής  αποκατάστασης  της  ζημίας  που  προκάλεσε  στο  Δήμο,  ενώ  διακόπτεται
οριστικά η σύνδεση με τον παραβάτη καταναλωτή.
  Οι  εργασίες  για  την  τοποθέτηση  νέας  παροχής,  ανατίθενται  στον  αιτούντα
υδρολήπτη, ο οποίος με δαπάνες του και ειδικό τεχνίτη υδραυλικό, εφόσον ο Δήμος
δεν διαθέτει τέτοιο προσωπικό, κάνει την σύνδεση με τον αγωγό διανομής, όπως
ορίζει  ο  παρών  κανονισμός  και  υπό  την  επίβλεψη  πάντοτε  και  τις  οδηγίες  του
αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου.
  Πριν από κάθε σύνδεση παροχής νερού,  θα γίνεται  έλεγχος, από τον αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου, για την ορθότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και  του
τρόπου  σύνδεσης,  έχοντας  την  δυνατότητα  να  απορρίψει  αυτά  από  άποψη
καταλληλότητας,  αν  δεν  παρέχουν  εγγύηση  στεγανότητας  και  ασφάλειας.  Ο
αρμόδιος υπάλληλος που έκανε τον έλεγχο, υποβάλλει  έγγραφη έκθεση προς το
Δ.Σ. σχετική με τα παραπάνω, το οποίο αποφασίζει οριστικά περί της σύνδεσης της
παροχής,  με  το  δίκτυο  του  Δήμου.  Η  έκθεση  αυτή  είναι   απαραίτητη  ως
δικαιολογητικό για την έγκριση της νέας σύνδεσης-παροχής.
  Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο, γίνεται με σωλήνα
από  εύκαμπτο  υλικό  για  να  εξασφαλίζεται  η  απαραίτητη  υποχώρηση  για  την
τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας όμως αντοχής που να αντέχει
στις απαραίτητες ωθήσεις και πιέσεις. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά
τους χειρισμούς τοποθέτησης-αφαίρεσης του υδρομέτρου.
  Ο  Δήμος   δεν  προχωρεί  σε  σύνδεση  της  παροχής,  προτού  η  εσωτερική
εγκατάσταση του ακινήτου, εφοδιασθεί με γενικό διακόπτη (βάνα) στο πλησιέστερο
δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος
χειρισμός του, και βαλβίδα αντεπιστροφής.
  Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, σε ξένη προς το υδρευόμενο
ιδιοκτησία, δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας, ούτε υποχρεώνει τον Δήμο σε διακοπή
της υδροδότησης.
  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 10 ατμόσφαιρες.
  Απαγορεύεται  η  απευθείας  σύνδεση  με  τους  σωλήνες  ύδρευσης,  αντλητικών
μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού, λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η
λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης, προς αποφυγή μόλυνσης
του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων του Δήμου. Η παρεμβολή διακόπτη δεν
θεωρείται  ότι  διακόπτει  τη σύνδεση και  εξασφαλίζει  τις εγκαταστάσεις  του Δήμου
από πιθανές βλάβες. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή
ζεστού  νερού,  είτε  από  λέβητες,  είτε  από  θερμοσίφωνες,  βαρύνει  πάντοτε  εξ
ολοκλήρου τον υπαίτιο υδροδότητη.
  Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων, που τροφοδοτούνται
από  διαφορετικές  παροχές.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  έχει  δικαίωμα  να
διακόψει  ή  και  να  αφαιρέσει  τις  παροχές.  Απαγορεύεται  επίσης  η  σύνδεση  των
εσωτερικών  εγκαταστάσεων,  που  τροφοδοτούνται  από  το  δίκτυο  ύδρευσης  του
Δήμου, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες
αντεπιστροφής και διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή,
ή και αφαιρείται, λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
  Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων, επί των
υδραυλικών  εγκαταστάσεων,  έστω  και  αν  γεφυρώνεται  η  θέση  του  μετρητή.  Οι
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υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την παραβίαση της
απαγόρευσης  αυτής,  και  τα  τυχόν  ατυχήματα  που  ήθελαν  προκληθεί  στο
προσωπικό  του  Δήμου,  ή  τρίτους,  καθώς  και  για  κάθε  ζημιά,  που  τυχόν  θα
προκαλούνταν στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μέχρι να αρθεί η παρανομία και να
αποκατασταθεί  η  ζημιά,  ο  Δήμος  προβαίνει  σε  διακοπή,  ή  και  αφαίρεση  της
παροχής.
  Απαγορεύεται  χωρίς  καμία  εξαίρεση  η  παροχή  νερού,  χωρίς  την  τήρηση των
προηγουμένων  διατάξεων.  Σε  περίπτωση  μη  τηρήσεώς  των,  οι  παραβάτες  θα
διώκονται διοικητικά, με πρόστιμο που θα επιβάλλει ο Δήμος και ποινικά και θα είναι
υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκάλεσαν με την παράνομη
πράξη τους.
  Αν ο αγωγός διανομής ευρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου   ο αιτών
υδρολήπτης, είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει αρμοδίως, την απαραίτητη άδεια
τομής του οδοστρώματος και να αποκαταστήσει πλήρως και στην κατάσταση που
ευρίσκονταν  πριν  την  διάνοιξη,  οποιοδήποτε  μέρος  (δρόμο,  πεζοδρόμια  κλπ.)
έσκαψε  για  την  εξυπηρέτησή  του.  Αλλιώς  ο  Δήμος    αποκαθιστά  οποιαδήποτε
βλάβη, με δαπάνες του υδρολήπτη, τις οποίες χρεώνει στον λογαριασμό ύδρευσης.
 Ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  αναγράφει  στον  λογαριασμό  ύδρευσης  και  να
εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκομένου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει
τον υδρολήπτη, για οποιαδήποτε αιτία και εργασία, που αναφέρεται στον παρόντα
κανονισμό.

Γ.2.  Σύνδεση  Ακινήτων  εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

  Τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τον Δήμο, εφόσον προσκομισθούν
τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  και  καταβληθούν  τα  απαιτούμενα
ποσά, όπως το τέλος σύνδεσης και η εγγύηση, όπως ορίζεται κατωτέρω. 
  Τα  ακίνητα  μπροστά  από  τα  οποία  περνά  αγωγός  διανομής,  υδρεύονται  με
παροχές, οι οποίες τοποθετούνται όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β3 του παρόντος. Αν
η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη στην περιοχή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
χώρος  μπροστά  στο  ακίνητο  για  την  ασφαλή  τοποθέτηση  του  φρεατίου  της
παροχής, αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση και όταν
εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της
θέση όπως προβλέπεται. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον υδρολήπτη,
δεν  δεσμεύει  τον  Δήμο  και  ικανοποιείται  όταν  είναι  τεχνικά  εφικτό,  χωρίς  να
δημιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον Δήμο.
  Θεωρείται ότι περνά μπροστά από ακίνητο αγωγός ακόμη και αν αυτός ευρίσκεται
τοποθετημένος στην απέναντι  πλευρά του δρόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει
εφαρμογή το κεφάλαιο Β3  του παρόντος και ο Δήμος είναι σωστό να υδρεύει τα
απέναντι ακίνητα με τοπική διακλάδωση (Συλλέκτη).
  Όταν δεν περνά σύμφωνα με τα παραπάνω αγωγός διανομής μπροστά από το
ακίνητο, η ύδρευση μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από
αυτό και θα συνδέεται με τον ποιο κοντινό αγωγό διανομής  πλησίον του οποίου θα
τοποθετείται και η παροχή (φρεάτιο-υδρόμετρο). Η θέση αυτή των παροχών είναι
προσωρινή,  για  την  άμεση  εξυπηρέτηση  των  περιοχών  που  δεν  έχουν  πλήρες
δίκτυο, μέχρις ότου τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, όπου
μεταφέρεται  η  σύνδεση  υποχρεωτικά  με  δαπάνες  του  υδρολήπτη  και  χωρίς  την
συγκατάθεσή του.

Γ.3. Σύνδεση  Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

  Τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τον Δήμο σύμφωνα με τους όρους
του κεφαλαίου Γ2   και εφόσον η ύδρευση χρειάζεται για να καλύψει  ανάγκες όπως
ορίζονται ανωτέρω στο κεφαλαίο Α.2.1.
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 Ύδρευση για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες εκτός σχεδίου, επιτρέπεται εφόσον
υπάρχει επάρκεια νερού, που να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων και μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, το φρεάτιο
και  το  υδρόμετρο  τοποθετείται  πάντοτε  και  υποχρεωτικά  στο  πλησιέστερο
κατάλληλο σημείο στον αγωγό διανομής και ποτέ στο υδρευόμενο ακίνητο.
  Ωστόσο για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου και γενικά σε
περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, Υ.Δ. του Ν. 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος
τα έξοδα της επέκτασης, εφόσον ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Στην
περίπτωση  αυτή,  εφόσον  είναι  τεχνικά  δυνατό,  ο  Δήμος  ικανοποίει  το  αίτημα,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης
που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ»
Δ.1. Δαπάνη και τέλος  σύνδεσης  με το δίκτυο  ύδρευσης

  Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης,
πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο την δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης.  
Δαπάνη  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  Δήμο  υπηρεσίας,  που
υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. 
  Με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι
τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης. 
  Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του
τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. 
  Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, ή
σε εξαιρετικές  περιπτώσεις με δόσεις που καθορίζονται  κατά περίπτωση από το
Δήμο και υπολογίζονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του
σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.

Δ.2.   Δαπάνη   Μεταφοράς,  Μετατροπής,   Μετατόπισης  της  Παροχής   και
Επέκτασης Αγωγού

1.  Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση  της παροχής του ακινήτου, καθώς και η
επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά
άρθρα του παρόντος με δαπάνη του ιδιόκτητη, 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 το Δήμο μετά την εξόφληση
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή της προκαταβολής, στην περίπτωση που έχει
καθοριστεί η εξόφληση σε δόσεις. 

Δ.3.   Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής.

  Τα τέλη ύδρευσης είναι  ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται  να
καλύψουν:  1.  Τις  δαπάνες  διοίκησης,  συντήρησης  και  λειτουργίας  του  δικτύου
ύδρευσης και 2. Τις δαπάνες μισθοδοσίας και προμήθειας νερού.
  Τα τέλη ύδρευσης (τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού), καθορίζονται
με απόφαση του Δ.Σ. και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ΝΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/1959  και εφαρμόζεται χωρίς
ιδιαίτερη ειδοποίηση των καταναλωτών.
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  Το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με το λειτουργικό κόστος, μπορεί να επιβάλλει
διαφορετικό τέλος ύδρευσης σε Δημοτικό διαμέρισμα, που διαφοροποιείται ως προς
τον τρόπο υδροδότησής του.
  Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση (πάγιο), η οποία είναι
υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες, ανεξαρτήτως από την οποιαδήποτε άλλη
κατανάλωση. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου
και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.
  Το ελληνικό δημόσιο, οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να ορίζει κατηγορίες τιμολογίων,
με  κριτήριο  τη  χρήση  του  νερού,  (όπως  για  κατοικίες-καταστή-ματα-βιοτεχνίες-
βιομηχανίες-κτηνοτροφία-αρδευση  κλπ).  Επίσης  μπορεί  να  επιβάλλει  τιμή  ανά
κυβικό  μέτρο  κλιμακωτά  και  ανάλογα  με  την  ποσότητα  των  καταναλισκομένων
κυβικών  μέτρων.  Η  απόφαση  εφαρμόζεται,  χωρίς  ιδιαίτερη  ειδοποίηση  των
καταναλωτών.
  Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, γίνεται από αρμόδιο άτομο υπάλληλο του
Δήμου  και  εντεταλμένο  για  το  σκοπό  αυτό,  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  που
ορίζονται από τον Δήμο, αλλά και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
  Οι μετρήσεις γίνονται κάθε τέσσερεις (4) μήνες για τις Δημοτικές Ενότητας Ζίτσας,
Εκάλης και Πασσαρώνος, και μία (1) φορά τον χρόνο για τις Δημοτικές Ενότητες
Μολοσσών και Ευρυμενών. Επίσης η λήψη των ενδείξεων μπορεί να γίνει και μετά
από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
  Οι αναγραφόμενες στον μετρητή ενδείξεις, αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης
που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ  δύο μετρήσεων.  Αμφισβήτηση των
ενδείξεων  αυτών,  δεν  μπορεί  να  γίνει  δεκτή  ούτε  με  ένορκη  βεβαίωση.  Ο
υδρολήπτης μπορεί να ζητήσει με έξοδά του, τον έλεγχο του υδρομέτρου του, για
τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του, πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου.
  Το αρμόδιο όργανο καταγράφει τις ενδείξεις των υδρομέτρων σε ειδική κατάσταση
βάσει της οποίας συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος, ο οποίος αποστέλλεται προς
βεβαίωση στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο.
  Δύναται  η υπηρεσία ύδρευσης για  λόγους που αφορούν αυτήν να αποστέλλει
στους υδρολήπτες λογαριασμό ύδρευσης, έναντι και η εκκαθάριση να γίνεται στον
επόμενο λογαριασμό.
  Ο  υδρολήπτης  είναι  υποχρεωμένος  να  πληρώνει  την  αξία  του  νερού  που
κατανάλωσε,  σύμφωνα  με  την  ένδειξη  του  υδρομέτρου  της  παροχής  του.  Σε
περίπτωση  μηδενικής  κατανάλωσης,  υποχρεούται  στην  καταβολή  του  παγίου.
Επίσης  είναι  υποχρεωμένος  να  πληρώνει  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση,  που
αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.
  Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία και στο
γραφείο που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις.
  Σε περίπτωση μη πληρωμής των λογαριασμών για δύο συνεχόμενες μετρήσεις –
ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η παροχή νερού ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο
Δήμος  δεν  φέρει  καμιά  ευθύνη,  για  τυχόν  ζημιές  που  θα  προκύψουν,  από  την
διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής
και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο
της υπερημερίας.
  Η επανασύνδεση της παροχής – υδροδότησης, γίνεται μετά από την εξόφληση της
οφειλής των τόκων, με την διαδικασία της νέας σύνδεσης (Κεφάλαιο Γ1).
  Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός εκδίδεται με χρέωση την πάγια
κατανάλωση,  για χρονικό διάστημα που αποφασίζει  κάθε φορά το Δ.Σ.  μετά την
πάροδο του οποίου ο Δήμος, μπορεί να αφαιρέσει την παροχή και να διαγράψει τον
οφειλέτη από τους καταλόγους των υδροληπτών του Δήμου. 
  Αν  ο  υδρολήπτης  παραβιάσει  την  διακοπείσα  –  σφραγισμένη  παροχή  και
αποπειραθεί να πάρει νερό παράνομα (πράγμα που θεωρείται κλοπή και διώκεται
ποινικά),ο Δήμος του επιβάλλει ικανό πρόστιμο, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί δε να

12



αφαιρέσει  αμέσως  την  παροχή.  Τα  ίδια  ισχύουν  και  για  τις  παροχές  που
διακόπηκαν με αίτηση των υδροληπτών και επανασυνδέθηκαν παράνομα και χωρίς
την προβλεπόμενη διαδικασία
  Σε  περίπτωση μεταβολής  στην  ιδιοκτησία  του  ακίνητου  ο  μεν  νέος  ιδιοκτήτης
υποχρεούται  να  ενημερώσει  το  Δήμο  για  την  μεταβολή,  ο  δε  παλιός  ιδιοκτήτης
υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν οφειλές από την κατανάλωση του νερού.
Εάν κατά το χρόνο της μεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση ή υπάρχουν οφειλές,
αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα χρέη.
  Σημειώνεται ότι ο υπόλογος ή υπόχρεος για ότι βάρη ή δαπάνες προκύψουν θα
είναι ο ιδιοκτήτης της οικίας του οικοπέδου που διατηρεί την παροχή, ενώ δεν θα
γίνεται μεταβολή του υδρομέτρου σε ενοικιαστές.
Δ.4.   Διακοπή – Αφαίρεση παροχών
 1.  Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
α)  Μετά  από  έγγραφη  αίτηση  του  υδρολήπτη  και  την  καταβολή  δικαιώματος
διακοπής,  όπως αυτή  καθορίζεται  με  απόφαση του Δ.Σ.,  στο  Ταμείο  του Δήμου
Ζίτσας.  Η διακοπή δεν  είναι  δυνατόν να  γίνει,  πριν την  πλήρη εξόφληση,  τυχόν
οφειλών του  υδρολήπτη από προηγούμενους  ανεξόφλητους  λογαριασμούς προς
τον Δήμο. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη με
την διαδικασία των νέων παροχών. Η διακοπή γίνεται  πάντοτε από τον αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου.     
β) Από τον Δήμο με απόφαση του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από
τον παρόντα Κανονισμό σαν ποινή στον υδρολήπτη.
  2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται:
α) Μετά από αίτηση του υδρολήπτη και την γραπτή σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη
του ακινήτου και την καταβολή δικαιώματος αφαίρεσης, όπως αυτή καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ., στο Ταμείο του Δήμου Ζίτσας.
β) Από τον Δήμο  με απόφαση Δ.Σ. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον
παρόντα Κανονισμό σαν ποινή στον υδρολήπτη.
Κατά την αφαίρεση απομακρύνονται το υδρόμετρο, το φρεάτιο και τα άλλα σχετικά
και αποκαθίσταται πλήρως το πεζοδρόμιο από τον υδρολήπτη, και με την επίβλεψη
αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου, αλλιώς από τον Δήμο  με χρέωση της σχετικής
δαπάνης στον υδρολήπτη.
Δ.5.   Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών
Ο  υδρολήπτης  για  κάθε  αμφισβήτηση  της  χρέωσής  του  μπορεί  να  υποβάλλει
ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του για
να είναι παραδεκτή. Η πληρωμή του λογαριασμού αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση
της  ένστασής  του.  Όλες  οι  ενστάσεις  συζητούνται   στην  πρώτη συνεδρίαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής των λογαριασμών.
Ένσταση που υποβάλλεται μετά την εν λόγω προθεσμία είναι απαράδεκτη και για
να  συζητηθεί  χρειάζεται  αιτιολογημένη  απόφαση του  Δ.Σ.  που να  δικαιολογεί  το
εκπρόθεσμο της υποβολής  της.
Σε κάθε περίπτωση όταν ο υδρολήπτης αμφισβητεί τις ενδείξεις του μετρητή μπορεί
να  ζητήσει  εργαστηριακό  έλεγχο  καλής  λειτουργίας  του  υδρομέτρου  του.  Στην
περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη
ελέγχου.
Τέλος ο λογαριασμός, σε περίπτωση αφανούς διαρροής στο εσωτερικό δίκτυο και
κατόπιν εκθέσεως της υπηρεσίας του Δήμου, δύναται με απόφαση 4/5 των μελών
του Δ.Σ. να μειωθεί ή να διαγραφεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε': «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Ε.1.  Γενικά
  Οποιαδήποτε  παραβίαση  ή  αυθαίρετη  επέμβαση  τρίτου  σε  Δημοτικές
εγκαταστάσεις  που εξυπηρετούν την ύδρευση των κατοίκων (διακόπτες – βάνες,
φρεάτια,  κρουνούς,  αγωγούς,  αντλιοστάσια,  δεξαμενές  κλπ.),  διώκεται  ποινικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ισχυόντων ειδικών Ποινικών

13



Νόμων. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει κατά την κρίση του ανάλογο πρόστιμο, ο δε
υπαίτιος αποκαθιστά πάραυτα τυχόν προκληθείσα βλάβη των εγκαταστάσεων, εν
αρνήσει του δε ή αδιαφορίας του την βλάβη αποκαθιστά ο Δήμος με δαπάνες του
υπαιτίου, που χρεώνει στον λογαριασμό ή βεβαιώνει στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο.
  Σε  περίπτωση  βλάβης  των  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  του  υδρολήπτη   και
προκειμένου  να  αποφεύγεται  η  άσκοπη διαρροή  του  νερού  ο  υδρολήπτης  είναι
υποχρεωμένος να επισκευάσει αμέσως την βλάβη του δικτύου του. Ο Δήμος μπορεί
να  διακόψει  την  παροχή  αν  ο  υδρολήπτης  αποδεδειγμένα,  αδιαφόρησε  για  την
αποκατάσταση της βλάβης.
  Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής, οφείλεται σε
διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρολήπτη, ο
οποίος υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού, που καταγράφηκε από το
υδρόμετρο.
  Σε  περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο  υδροληψίας και  συγκεκριμένα όταν
παρουσιάζει  διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου,  η τα ρακόρ 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.
 Αν διαπιστωθεί  ότι  το υδρόμετρο,  έπαψε να λειτουργεί,  (στάσιμο υδρόμετρο),  ή
λειτουργεί  ελαττωματικά,  ο  υδρολήπτης  χρεώνεται  με  την  κατανάλωση  της
αντίστοιχης περιόδου του προηγουμένου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την
κατανάλωση της αμέσως προηγουμένης, ή επομένης της βλάβης περιόδου, ή τον
μέσο όρο των δύο αυτών, ή κατ' εκτίμηση από το Δ.Σ.
 Σε  περίπτωση κατά  την  οποία διαπιστώνεται  ότι  από την  παροχή,  σε  στάσιμο
υδρόμετρο, καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η
αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα, προσδιορίζεται με πρωτόκολλο, που υπογράφεται
από τον  αρμόδιο υπάλληλο ή εντεταλμένο  του Δήμου και  τον  υδρολήπτη.  Αν ο
υδρολήπτης αρνηθεί να υπογράψει, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή
του αρμόδιου του Δήμου, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης υπογραφής. 
  Ο υδρολήπτης είναι  υποχρεωμένος να φροντίσει,  αμέσως μόλις ειδοποιηθεί με
οποιονδήποτε  τρόπο,  -  το  αργότερο  δε  σε  δέκα  ημέρες,  να  αντικαταστήσει  το
στάσιμο  υδρόμετρο,  υπό την  επίβλεψη του  Δήμου.  Αν  η  παραπάνω προθεσμία
παρέλθει  άπρακτη και  βρεθεί  και  στην επόμενη μέτρηση,  ή σε γενόμενο έκτακτο
έλεγχο, το υδρόμετρο να είναι πάλι στάσιμο ή χαλασμένο, τότε ο υδρολήπτης θα
χρεωθεί  πέρα,  από το  πρόστιμο που μπορεί  να  του  επιβάλει  το  Δ.Σ.  και  με  το
10πλάσιο της κατανάλωσης της τελευταίας περιόδου. Θεωρείται ότι ο υδρολήπτης
ειδοποιήθηκε  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  όταν  στην  ειδοποίηση  πληρωμής  του
λογαριασμού  και  στις  μηχανογραφικές  κατά-στάσεις  γραφεί  η  ένδειξη  «στάσιμο
υδρόμετρο  ή  αντικατάσταση».  Για  όλους  τους  υδρολήπτες  που  έχουν  στάσιμα
υδρόμετρα θα θεωρηθεί πρώτη ειδοποίηση, η ειδοποίηση που θα πάρουν για την
πληρωμή του επόμενου λογαριασμού, από την ψήφιση και την ευρεία δημοσίευση
σύμφωνα με το Νόμο του παρόντος κανονισμού.
  Σε περίπτωση κατά την οποία το υδρόμετρο καλυφθεί με οποιονδήποτε τρόπο
(χώματα  κλπ.),  έτσι  ώστε  να  μην  είναι  δυνατή  η  ανάγνωση  των  ενδείξεών του,
χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση, μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η
πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός,
από  την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  ειδοποίησή  του  να  προβεί  σε  αποκάλυψη  του
υδρομέτρου, άλλως διακόπτεται  η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση, με έξοδα του
υδρολήπτη.  Αν  κατά  την  αποκάλυψη  του  υδρομετρητή  βρεθεί  κατανάλωση,
μεγαλύτερη της χρεωθήσας τεκμαρτής, για οποιοδήποτε λόγο, χρεώνεται και αυτή.
Ο Δήμος δεν φέρει  καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά, που ήθελε προκληθεί,
από διαρροές στο χρονικό διάστημα   που το υδρόμετρο παρέμενε καλυμμένο, η δε
αξία του νερού χρεώνεται, όπως καταγράφηκε.
  Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετου, ο Δήμος ειδοποιεί τον υδρολήπτη,
όπως σε ορισμένη προθεσμία αντικαταστήσει το υδρόμετρό του, υπό την επίβλεψη
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του Δήμου. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Δήμος διακόπτει την παροχή,
χωρίς άλλη ειδοποίηση, με έξοδα του υδρολήπτη και επιβάλλει και πρόστιμο.
Αν  ο  υδρολήπτης  επανασυνδέσει  μόνος  του  την  παροχή,  ή  τοποθετήσει  νέο
υδρόμετρο, χωρίς την ειδοποίηση και εποπτεία του Δήμου, τιμωρείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, και του επιβάλλεται ικανό πρόστιμο από το Δ.Σ
για την αυθαίρετη επέμβαση ή του αφαιρείται η παροχή.

Ε.2.  Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις
  Η  σύνδεση  παροχής,  που  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ακόμη  υδρομετρητής,  ή  έχει
αφαιρεθεί  για οποιοδήποτε λόγο,  με  ενωτικό  σωλήνα,  από τον υδρολήπτη,  ή με
υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού η οποία
τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμο.
  Επίσης κλοπή νερού αποτελεί  και  η σύνδεση με τις  εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης  ενός  ακινήτου,  ή  η  λήψη  γενικά  νερού,  από  παροχές  ή  κρουνούς
πυρόσβεσης, ποτίσματος κοινοτικών ή δημοσίων κήπων, και πρασίνου, για χρήση
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με
τον Ποινικό Νόμο.
  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ο Δήμος διακόπτει  ή αφαιρεί  την παροχή χωρίς  άλλη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προ-κληθεί. Επί
πλέον επιβάλει υποχρεωτικά ικανό πρόστιμο και πέραν αυτού τον χρεώνει μέχρι το
δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης την οποία υπολογίζει και καθορίζει το Δ.Σ.
με βάση στοιχεία που αυτό θα κρίνει κατάλληλα.
  Απαγορεύεται  η σύνδεση παροχής από ένα ακίνητο σε άλλο ακίνητο πλην του
υδρευομένου, εκτός και αν αυτό επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δ.Σ. για
ειδικούς λόγους. Επίσης απαγορεύεται και η εμπορία νερού. 
  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  Δήμος  ειδοποιεί  τον  παρανομούντα  υδρολήπτη  να
παύση την χορήγηση και εμπορία νερού και επιβάλλει πρόστιμο. Αν ο υδρολήπτης
δεν συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος διακόπτει χωρίς
άλλη  ειδοποίηση  την  παροχή  με  έξοδα  του  υδρολήπτη  που  χρεώνει  στον
λογαριασμό του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον
υδρολήπτη ή σε τρίτους από την διακοπή αυτή της παροχής.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή ιδιώτη υδραυλικού στο
υδρόμετρό του, με οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση και εποπτεία του Δήμου.
Η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει τις ποινές του παραπάνω κεφαλαίου.
  Ξεχωριστά  ευθύνεται  και  κάθε  υδραυλικός,  που  επενέβηκε  σε  οποιαδήποτε
εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου, χωρίς την έγκριση και εποπτεία του, μετά από
ανάθεση ή όχι υδρολήπτη. Το Δ.Σ. επιβάλλει πρόστιμο εκτός των άλλων και στον
υδραυλικό, που ενήργησε αυθαίρετα.
  Απαγορεύεται  η  γειτνίαση  των  κάθε  είδους  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  με
συγκροτήματα  βόθρων  απορροφητικά  ή  στεγανά,  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης,  ή
σωληνώσεις  μεταφοράς  καυσίμων,  όπως  και  η  ρήψη  λυμάτων  πάσης  φύσεως
(οικιακά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά κ.λ.π). σε αγωγούς όμβριων υδάτων.     
  Μετά  από  έλεγχο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  των  υπαλλήλων  του  Δήμου
(υπηρεσίας  Ύδρευσης)  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  χωρίς  καμία  προηγούμενη
ειδοποίηση,  θα  επιβάλλει  υποχρεωτικά  ικανό  πρόστιμο  στους  παραβάτες,  για
αυθαίρετη επέμβαση σε αγωγό όμβριων υδάτων.     
  Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών, πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την
απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την
παροχή.

Ε.3.  Υγιεινολογικές διατάξεις
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  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητά
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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 Δήμου να επιβεβαιώνει επί τόπου
τα χαρακτηριστικά αυτά,  προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων
που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου
2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί  πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή ο
Δήμος  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την  απομάκρυνση  των  αγωγών,  μετά  την
άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το
δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες
του υδρολήπτη. 
3. Ο Δήμος 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.
4. Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού
προσώπου , όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του
πόσιμου νερού.
5. 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 .
6.  Απαγορεύεται  τέλος  η  ένωση  εσωτερικών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής του Δήμου. με κρουνούς πυρόσβεσης ή με
οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες
αντεπιστροφής.
  Ε.4.  Τελικές  Διατάξεις
  Οι πολύτεκνοι που προστατεύουν ανήλικα τέκνα, οι ανάπηροι και θύματα πολέμου,
καθώς και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω, δικαιούνται έκπτωσης
30% επί του τέλους ύδρευσης για ένα υδρομετρητή  οικίας.
 Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον  οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν:
 Α. Πολύτεκνοι που προστατεύουν ανήλικα τέκνα: 
1.  Πιστοποιητικό  από  την  Ανώτατη  Συνομοσπονδία  Πολυτέκνων  Ελλάδος  ή
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο που να προκύπτει ότι  είναι
πολύτεκνος.
 2. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης  του προηγουμένου έτους, από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  το  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των
10.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000,00 € για κάθε ανήλικο τέκνο.
Β. Ανάπηροι και θύματα Πολέμου: 
1. Απόφαση  του αρμόδιου Υπουργείου που να προκύπτει  ότι ο ενδιαφερόμενος
είναι   «Ανάπηρος  Πολέμου»  ή  βεβαίωση  ότι  μέλος  της  οικογένειάς  του-της  {ο
σύζυγος ή η σύζυγος} υπήρξε θύμα  πολέμου .
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου που να προκύπτει
η οικογενειακή  του σχέση με το θύμα πολέμου.
3. Εκκαθαριστικό  φορολογικής δήλωσης του προηγουμένου οικον. Έτους, από το
οποίο να προκύπτει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  δεν υπερβαίνει το ποσό
των 10.000,00 €.
Γ. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω: 
1. Απόφαση-γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει Αναπηρία του
ενδιαφερόμενου  ή  μελών  της  οικογενείας  του  που  συγκατοικούν  μαζί  του  και
εμφανίζουν αναπηρία  67% και άνω.
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2.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  ενδιαφερομένου  που  να
προκύπτει  η  οικογενειακή  του σχέση με τα μέλη της οικογενείας  του  που τυχόν
εμφανίζουν αναπηρία. 
3.Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του προηγουμένου έτους ,από το οποίο να
προκύπτει   ότι  το  ετήσιο   οικογενειακό  εισόδημα  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό των
10.000,00 € .
4. Οι ανάπηροι με ολική  αναπηρία που αποδεικνύεται από απόφαση –γνωμάτευση
Α/θμιας  Υγειονομικής  Επιτροπής  [π.χ.  οι  πάσχοντες  από  τετραπληγία  –
παραπληγία-  ολική  τυφλότητα  κ.λ.π.],  υπάγονται  στις  ευεργετικές  διατάξεις  του
άρθρου, ανεξαρτήτως ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
Η  υπαγωγή  στο  καθεστώς  των  ευεργετικών  διατάξεων  θα  γίνεται  πάντοτε  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  οποίο  θα  εξετάζει  κάθε  περίπτωση
ξεχωριστά, ελέγχοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 Επιπλέον  ο  Δήμος  υποχρεούται  να  παρέχει  αναλογικά  νερό  στους  οικισμούς
Πολυδρόσου  και  Πέντε  Εκκλησιών  του  Δήμου  Παραμυθιάς  (πρώην  μέλη  του
Υδρευτικού Συνδέσμου Ρίζας που καταργήθηκε). Η τιμή για κάθε κυβικό μέτρο θα
καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. και η μέτρηση θα γίνεται στις δεξαμενές Πολυδρόσου,
Μίχλας και Αμπέλια. Ο Δήμος υποχρεούται να συντηρεί το δίκτυο ύδρευσης μέχρι τα
όρια  των  δύο  Νομών  (Θεσπρωτίας  και  Ιωαννίνων).  Για  το  τμήμα  του  δικτύου
ύδρευσης που βρίσκεται εντός του Ν. Θεσπρωτίας υπόχρεος για την συντήρησή του
είναι ο Δήμος Παραμυθιάς. 
  Υπεύθυνοι έναντι της Δημοτικής Αρχής, για την επιμελή και αυστηρή τήρηση των
διατάξεων  του  παρόντος  κανονισμού,  είναι  όλοι  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου,  που
εμπλέκονται στην εφαρμογή του με οποιονδήποτε τρόπο.
  Ο  κανονισμός  αυτός  ισχύει  από  της   δημοσιεύσεως  του,  όπως  προβλέπει  η
παράγραφος 3 του άρθρου 37 του Π.Δ. 410/95 και παύει με την κατάργησή του ή
τροποποίηση του με νεώτερη απόφαση. 
  Η  ισχύς  κάθε  προηγουμένης  διάταξης  ή  κανονισμού  καθώς  και  κάθε  άλλης
σχετικής απόφασης που ρυθμίζει θέματα του παρόντος, καταργείται. 
 Ακολούθησαν  ερωτήσεις  και  τοποθετήσεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων  και  των
Προέδρων  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  ζήτησαν  και  πήραν  το  λόγο,  καθώς  και
απαντήσεις και τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και του αρμόδιου εισηγητή, από τις
οποίες  προκύπτει  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ύστερα  και  από  τις  σχετικές
παρατηρήσεις, επισημάνσεις και απαντήσεις που δόθηκαν, ομόφωνα συμφωνεί με
την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθ. 4/2011 Απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις σχετικές τοποθετήσεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
    
  Εκδίδει προσωρινή τοπική κανονιστική Απόφαση για τη λειτουργία της υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α':    «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ»
Α.1.1. Αντικείμενο  του Κανονισμού
  Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της
περιοχής  αρμοδιότητας  του  Δήμου  Ζίτσας  καθώς  και  τις  προϋποθέσεις
υδροδότησης  των  καταναλωτών   και  καθορίζει  τα  σχετικά  με  την  ύδρευση
δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.
  Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Π.Δ. 410/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2539/97
και αποτελεί  κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
  Α.2.1.  Γενικοί  Όροι
  Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου,
ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  και  την  πηγή  χρηματοδότησης  των  δαπανών
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προμήθειας  και  τοποθέτησης.  Οι  σωλήνες  ύδρευσης  που  τοποθετούνται  με
δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το υδρόμετρο, περιέχονται
κατά κυριότητα στο Δήμο, ο οποίος μπορεί από αυτούς να υδροδοτήσει και άλλους
υδρολήπτες χωρίς καμία αποζημίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό.
  Ο   Δήμος   παρέχει  νερό  κατάλληλο  για  πόση,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
προδιαγραφές. Η παροχή νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είναι δυνατή
μόνο για καταναλωτές που διαμένουν και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων
του,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  με  την  παρακάτω  σειρά  προτεραιότητας  :  α)
Κατοικίες  -  Καταστήματα,  β)  Επιχειρήσεις  (Κτηνοτροφικές  –  πτηνοτροφικές  –
Βιομηχανικές  –  Βιοτεχνικές)  και  γ)  λοιπές  ιδιοκτησίες,  στις  οποίες  υπάρχουν
κτιριακές εγκαταστάσεις.
 Σε περίπτωση  χρήσης του νερού για τεχνικούς σκοπούς (όπως βιομηχανικούς)
γίνεται  με την ευθύνη του υδρολήπτη.  Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές
απαιτήσεις,  ο υδρολήπτης προβαίνει  με τις  κατάλληλες τεχνικές και  τις  ανάλογες
συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του.
  Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε
ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού
για την ειδική αυτή χρήση.
  Η   παροχή  νερού,  εφόσον  τηρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  παρόντος  είναι
υποχρεωτική για το Δήμο, ο οποίος διατηρεί  το δικαίωμα να την διακόπτει,  όταν
αυτό  επιβάλλεται  από  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  προστασίας  της  υγείας,
συντήρησης, επισκευής και καθαριότητας των αντλιοστασίων, των δεξαμενών  και
γενικώς των δικτύων  ύδρευσης.
Κάθε  υδρολήπτης  δικαιούται  να  καταναλώνει,  οποιαδήποτε  ποσότητα  νερού,
σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού αυτού, και όσους  θα θεσπισθούν
μελλοντικά.
  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές
διακοπές της υδροδότησης και να παρέχει νερό για ορισμένες ώρες κατά την κρίση
του.  Μπορεί  επίσης  να  ορίσει  ανώτατο  όριο  κατανάλωσης  και  να  λαμβάνει
οποιαδήποτε άλλα ενδεικνυόμενα μέτρα.
  Συγκεκριμένα  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  μπορεί  εφόσον
διαπιστώνεται λειψυδρία για οποιοδήποτε λόγο ή ανεπάρκεια νερού ιδιαίτερα τους
θερινούς μήνες, να καθορίζει περιορισμούς στην κατανάλωση ύδατος για ορισμένο
χρονικό διάστημα, να κλιμακώνει το συντελεστή του τέλους ύδρευσης, ανάλογα με
την  κατανάλωση  και  να  ορίζει  ότι  σε  περίπτωση  υπερβολικής  κατανάλωσης  θα
διακόπτεται η παροχή και θα ορίζει το δικαίωμα επανασύνδεσης που θα πρέπει να
καταβάλλεται από τον υδρολήπτη στο ταμείο του Δήμου.
  Σε όλες τις περιπτώσεις που διακόπτεται η υδροδότηση με ευθύνη του υδρολήπτη,
η επανασύνδεση θα γίνεται με τα από αίτησή του και σύμφωνα με τα ισχύοντα για
τις νέες παροχές. 
 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης ο υδρολήπτης
πρέπει με ευθύνη του να την εξασφαλίσει.
  Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, ενδεχομένως
και για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκληθεί πτώση της πίεσης  ή και
διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν
προκλήθηκαν σε μηχανήματα ή εγκαταστάσεις των υδροληπτών από το γεγονός
αυτό,  ούτε  υποχρέωση αποζημίωσης.  Επίσης δεν φέρει  καμία ευθύνη για τυχόν
βλάβες  από  αύξηση  της  πίεσης  του  νερού  ή  διάρρηξη  των  αγωγών  από
οποιαδήποτε αιτία.
  Η  διακοπή  της  παροχής,  που  επιβάλλεται  ως  ποινή,  δεν  απαλλάσσει  τον
υδρολήπτη,  από τις  οικονομικές  και  άλλες  υποχρεώσεις  του προς τον  Δήμο και
ειδικότερα  από  την  υποχρέωση  καταβολής  της  αξίας  του  κατώτατου  ορίου
κατανάλωσης  (πάγιο).Όταν  η  διακοπή  της  παροχής  γίνεται  με  αίτηση  του
υδρολήπτη,  αυτός  απαλλάσσεται  από  την  καταβολή  παγίου  και  θα  ισχύει   η
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απαλλαγή για τον λογαριασμό του επόμενου τριμήνου από αυτό που υποβλήθηκε
η αίτηση.
  Το προσωπικό του Δήμου που είναι επιφορτισμένο με  τον έλεγχο και καταγραφή
των ενδείξεων των υδρομέτρων, την επίβλεψη και διαφύλαξη των εγκαταστάσεων
και  των δικτύων,  την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις  παροχετεύσεις,  μπορεί
ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.
  Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό
για την διευκόλυνση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου. Σε περίπτωση άρνησης του, ο
δήμαρχος  ή  ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μπορεί να του επιβάλλει  πρόστιμο ή να
διακόψει την παροχή αμέσως.
  Οι  καταναλωτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  συμμορφώνονται  με  τους  όρους  του
παρόντος Κανονισμού, και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης τους το Δ.Σ.  μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού
ή  να  επιβάλλει  πρόστιμο,  το  ύψος  του  οποίου  καθορίζεται  με  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
Α.2.2. Βασικές έννοιες
  Ιδιοκτήτης:  κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που
κατά τη συναλλαγή του με το Δ. Ζίτσας 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 Δ. Ζίτσας 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.
 Υδραυλική παροχή: Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο
ύδρευσης  κατασκευάζεται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου διακλάδωση του
δικτύου από τη  ρυμοτομική  γραμμή  μέχρι  και  τη  θέση του  αγωγού διανομής.  Η
διακλάδωση  αυτή  ονομάζεται   Παροχή  και  ο  ιδιοκτήτης  είναι  υποχρεωμένος  να
προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για
την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει  η κυριότητα του και δεν
μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη.
  Δαπάνη 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 του Δήμου υπηρεσίας.
  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 Δ.Σ.  του
Δήμου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β': «ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
Β.1. Αγωγοί
  Οι  αγωγοί  διακρίνονται  σε  τροφοδοτικούς  αγωγούς και  αγωγούς διανομής.  Οι
παροχές συνδέονται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς
αγωγούς,  οι  οποίοι  έχουν  διάμετρο  πάντοτε  μεγαλύτερη  των  αγωγών  διανομής,
μπορεί  να  δημιουργηθεί  δίκτυο  ύδρευσης,  μόνο  με  την  τοποθέτηση  αγωγών
διανομής,  όπου  είναι  αναγκαίο  και  τεχνικά  εφικτό  κατά  την  κρίση  της  αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε συγκεκριμένους
δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο 63 χιλ.(Φ.63).
  Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα, ανεξάρτητα από το ποιος τα τοποθέτησε οι αγωγοί
με  διάμετρο  μικρότερη  των  63  χιλιοστών,  περιέρχονται  στην  κυριότητα  και
διαχείριση  του  Δήμου,  από  τον  οποίο  και  συντηρούνται,  δεν  θεωρούνται  όμως
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τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται  από αυτό  νέες παροχές. Το
Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την σύνδεση νέας παροχής
από τοιούτου είδους αγωγούς, όταν κρίνει  ότι  ο Δήμος αδυνατεί  να επεκτείνει  το
δίκτυό του και δεν παρακωλύονται οι υπόλοιποι υδρολήπτες που ήδη κάνουν χρήση
από το δίκτυο αυτό,  ότου επεκταθεί το δίκτυο του Δήμου.

Β.2. Παροχές

  Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό
διανομής του Δήμου.   
  Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται «παροχή». Η παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο
για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν  αλλάξει η κυριότητά του και
δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη.
   Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες ( μία για κάθε παροχή ). Ιδιαίτερη
καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις καρτέλες
αυτές  και  τις  ενδείξεις  των  υδρομέτρων  καταρτίζονται  οι  χρηματικοί  κατάλογοι,
σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς τον
Δήμο.  Τα  παραπάνω  στοιχεία  μπορούν  να  καταχωρούνται  και  με  ηλεκτρονικό
τρόπο, βάσει αντίστοιχου προγράμματος.
  Γενικά οι παροχές διακρίνονται:
α)   Σε  παροχές  ύδρευσης κοινές με  διάμετρο  μέχρι  ¾"   ιντσών,  που
χρησιμοποιούνται  για  οικιακή  χρήση,  όπως  κατοικίες,  γραφεία,  καταστήματα  και
άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β)   Σε  παροχές  ύδρευσης  ειδικές  με  διάμετρο  μέχρι  ¾"  ιντσών,  που
χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές
μονάδες,  εργοστάσια,  βιοτεχνίες,  εκπαιδευτήρια  και  άλλα  κοινωφελή  ιδρύματα,
τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
γ)   Σε  πυροσβεστικές  παροχές  με  διάμετρο  80 χιλιοστών (Φ80)  και  άνω,  που
χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου.
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  Δήμο  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 Δήμος μπορεί να διακόψει άμεσα
την  παροχή  νερού  και  να  επιβάλει  πρόστιμο  που  ορίζεται  με  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου.
  Κατ’  εξαίρεση  το  Δ.Σ.  με  αιτιολογημένη  απόφασή  του,  δύναται  να  επιτρέψει
σύνδεση παροχής μεγαλύτερης διαμέτρου όταν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες
του υδρευόμενου ακινήτου.     
  Συγκεκριμένα για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει
να  έχουν  τέτοια  διάμετρο  ώστε  να  καλύπτονται  οι  τρέχουσες  ανάγκες  των
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υδροληπτών  σε  νερό,  εκτιμούμενες  από  την  υπηρεσία  ύδρευσης  του  Δήμου,
προβλεπόμενες στο προσεχές μέλλον από τον υδρολήπτη. Αυξημένες ανάγκες θα
καλύπτονται με ειδική κατασκευή στο συλλέκτη (collector) έτσι ώστε να μπορεί να
προστεθεί  ένα  κομμάτι  ακόμη  αργότερα  για  την  εξυπηρέτηση  του  ακινήτου.
Απαγορεύεται  πάνω σε συλλέκτη  (  collector)  που είναι  σε  χρήση,  να  υπάρχουν
κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές.

Β.3. Σύνδεση, Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, Ανύψωση και Καταβίβαση
της Παροχής

  Οι παροχές ύδρευσης συνδέονται πάντοτε με τον αγωγό διανομής του δικτύου
ύδρευσης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό) του
Δήμου. Τα υλικά σύνδεσης πρέπει να έχουν εγγυήσεις στεγανότητας γι αυτό πρέπει
πρώτα  να  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου.   Αποκλείεται  η
σύνδεση με σιδηροσωλήνες.
  Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα
του  υδρευόμενου  ακινήτου,  με  διακεκριμένη  χρήση  αντιστοιχεί  υποχρεωτικά  ένα
υδρόμετρο,  εκτός εάν χρησιμοποιείται  σαν βοηθητικός χώρος αυτών. Η σύνδεση
δύο ή περισσοτέρων  διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων  του αυτού ακινήτου  ή
δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο  είναι  παράνομη και ο Δήμος
είναι  υποχρεωμένος  να   διακόψει  την  παροχή  αυτή,  μέχρι  την  τακτοποίησή της
σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτόν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται και
πρόστιμο.
  Για την προστασία των  αγωγών και την αποφυγή συχνών τομών στο οδόστρωμα
αλλά και  στο  δίκτυο,  όταν ζητείται  δεύτερη  ή περισσότερες  παροχές  για  κάποιο
υδρευόμενο ακίνητο, σύμφωνα με τα παραπάνω, η σύνδεση με τον αγωγό διανομής
πρέπει να γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης που ονομάζεται  “Συλλέκτης”. Όταν
στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση νέας, η παλιά μεταφέρεται
υποχρεωτικά  στον  Συλλέκτη.  Ο  τρόπος  κατασκευής  του  Συλλέκτη  καθώς  και  η
τοποθέτησή του είναι υποχρέωση του Δήμου, ενώ η σύνδεση με τον Συλλέκτη είναι
υποχρέωση του υδρολήπτη. Αν ο υδρολήπτης αρνείται την μεταφορά της παροχής
του, στον Συλλέκτη η μεταφορά γίνεται από τον Δήμο και τα έξοδα χρεώνονται στον
επόμενο λογαριασμό του υδρολήπτη. Σε αναπτυσσόμενες περιοχές είναι δυνατό ο
Δήμος να τοποθετεί,  για  τους ίδιους λόγους προστασίας  του δικτύου μαζί  με  το
δίκτυο  ύδρευσης  και  τους  ανάλογους  συλλέκτες.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  νέοι
υδρολήπτες συνδέονται υποχρεωτικά με τους συλλέκτες.
  Αφού τοποθετηθεί  η παροχή, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, θα πρέπει ο
υδρολήπτης να αποκαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δέκα ημερών) ,
τυχόν ζημιές  του οδοστρώματος  ή του πεζοδρομίου (τσιμέντο πλάκες - άσφαλτος).
  Σε περίπτωση που δεν γίνει η αποκατάσταση των ζημιών που προξενεύτηκαν κατά
τη σύνδεση της παροχής από τον  υδρολήπτη  θα του επιβάλλεται  πρόστιμο με
απόφαση του Δ.Σ. πλέον του κόστους αποκατάστασης της ζημίας.
  Η  παροχή  δεν  διακόπτεται  από  το  γεγονός  της  μεταβολής  του  ιδιοκτήτη  του
ακινήτου  στον  οποίο  παρέχεται  το  νερό.  Σε  περίπτωση  αλλαγής,  ο  πρώην
ιδιοκτήτης  και  οι  δικαιοπάροχοι  αυτού  είναι  υποχρεωμένοι  να  ειδοποιήσουν  τον
Δήμο  και  να  καταβάλουν  το  τέλος  που  οφείλουν.  Ο  νέος  ιδιοκτήτης  οφείλει  να
δηλώσει τη διατήρηση ή μη της εγκατάστασης υδροληψίας και να αναλάβει από την
ημέρα  που  έγινε  ιδιοκτήτης  και  τις  υποχρεώσεις  του  προκατόχου  του,  εφόσον
βέβαια δεν δηλώσει ότι παραιτείται της υδροληψίας.
  Σε  περίπτωση θανάτου  του  υδρολήπτη,  οφείλουν  οι  συγγενείς  Α΄  βαθμού  να
δηλώσουν στον Δήμο για το ποιος θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του αποθανόντος
και ποιος θα είναι στο εξής ο ιδιοκτήτης του υδρομετρητή. 
  Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό διανομής και καταλήγουν στο
φρεάτιο  του  υδρομέτρου,  το  οποίο  τοποθετείται,  σε  ανοιχτά  προκήπια,
κοινόχρηστους χώρους κλπ. ή στο πεζοδρόμιο στην πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον
αυτό  κριθεί  αναγκαίο  από τον  Δήμο,  οπωσδήποτε  όμως  σε  θέση  που  θα  είναι
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απρόσκοπτος ο έλεγχος και η καταγραφή των ενδείξεων του υδρομέτρου, κατά
την κρίση του Δήμου.
  Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μέχρι και ¾ της ίντσας και συνδέονται
με  τον  ανάλογο  μετρητή.   Εξαίρεση  επιτρέπεται  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα
ανωτέρω στο Β.2 του παρόντος.
  Ο Δήμος μπορεί  να επέμβει  αυτεπάγγελτα και  να τοποθετήσει  μετρητή με την
κατάλληλη διάμετρο για την κατανάλωση του υδρολήπτη και εγκεκριμένο από αυτόν,
και να χρεώσει τα έξοδα στον λογαριασμό του υδρολήπτη.
  Ο Δήμος δεν  είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων
καταναλώσεων, σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο 24ωρο.
  Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό
σύμφωνα με  τα  παραπάνω όταν  αυτό  είναι  εφικτό.  Σε  περίπτωση τοποθέτησης
συλλέκτη,  για  την  υδροδότηση  ακινήτων,  οι  υπάρχουσες  παροχές  μεταφέρονται
υποχρεωτικά στον συλλέκτη με δαπάνες των υδρευόμενων ή του Δήμου, αναλόγως
με απόφαση του Δ.Σ.
  Ο Δήμος έχει  το δικαίωμα να μεταφέρει  παροχή, που κατά την κρίση του έχει
εκτεθεί σε κινδύνους, σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνες του υδρολήπτη.      
  Η αναγκαία λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου,
μετατόπιση παροχής, γίνεται με δαπάνη του Δήμου εκτός και αν την αναλάβει αυτός
που εκτελεί την διαπλάτυνση.
  Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου, επιβάλει την τακτοποίηση της παροχής
και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης, ή της καταβίβασης,
βαρύνει  τον  υδρολήπτη,  ή  τον  Δήμο  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  ποιός
μεταβάλλει την στάθμη.
  Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται
αναγκαία από τον Δήμο, είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, ο οποίος βαρύνεται,
σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου, με τα έξοδα εκτέλεσής της και
υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του, να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική
του  εγκατάσταση.  Ο Δήμος  δεν  φέρει  ευθύνη  αν  λόγω αμελείας  του  προκληθεί
βλάβη ή διακοπή της υδροδότησης.

Β.4. Υδρομετρητές

  Η κατανάλωση του νερού, καταγράφεται από το υδρόμετρο, το οποίο συνδέει την
παροχή, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου όπως ορίζεται παραπάνω. Ο
μετρητής (υδρόμετρο), πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς
(να φέρει  την ένδειξη  CE και  να έχει  πιστοποιητικό ποιότητας  ISO 9002)  και  να
εγκρίνεται  πάντοτε  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου,  πράγμα  που  θα
βεβαιώνει  αρμόδιος  υπάλληλος  και  η  βεβαίωση  αυτή  θα  αποτελεί  ένα  από  τα
δικαιολογητικά για την έγκριση της νέας παροχής. 
  Είναι  δυνατόν με απόφασή του ο Δήμος, όταν η ίδιος αδυνατεί  ή βραδύνει  να
εκτελέσει  ορισμένες  εργασίες  να  επιτρέπει  στον  αιτούντα  υδρολήπτη  την
τοποθέτηση - αφαίρεσή του υδρομέτρου, από ιδιώτη υδραυλικό, υπό την επίβλεψη
όμως και εποπτεία της υπηρεσίας του Δήμου, με έξοδα πάντα του υδρολήπτη.
  Όλα  τα  υδρόμετρα  θα  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  σε  σημείο  που  θα
υποδεικνύεται  από  τον  Δήμο,  όπως  αναφέρεται  παραπάνω,  και  σε  φρεάτιο
κατάλληλο  για  την  προστασία  του  υδρομετρητή,  σκεπασμένο  με  σιδερένιο  ή
μαντεμένιο καπάκι.
  Η προστασία των υδρομέτρων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των υδροληπτών.
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 με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο πελάτης  οφείλει  να ειδοποιεί  τον Δήμο 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
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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 περιόδου του προηγούμενου έτους.
Για  την  επανασύνδεση  ακολουθείται  η  διαδικασία  του  κεφαλαίου  Α.2.1.  του
παρόντος.

Β.5. Χώρος υδρομετρητών

1. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων
γίνεται κατά την κρίση του Δήμου 
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 στη δημόσια
υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης
μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές. 
3.  Οι  υδρομετρητές  παροχών  που  υδροδοτούν  το  ίδιο  ακίνητο  τοποθετούνται
συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
4.  Κατ’  εξαίρεση  σε  περιπτώσεις  κτιριακών  συγκροτημάτων  είναι  δυνατή  η
τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες  από μια  θέσεις,  για  την ανεξάρτητη
υδροδότηση των κτιρίων.
5. 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  Δήμου  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  των τεχνικών οδηγιών του Δήμου, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία
υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι
έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Ο Δήμος μπορεί  να αρνηθεί  την τοποθέτηση
υδρομέτρων  στην  εσωτερική  αυτή  διάταξη,  εάν  θεωρεί  ότι  δεν  πληροί  τις
προδιαγραφές που  έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η υπηρεσία του Δήμου. 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 το Δήμο, φέρουν οι ιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας. 

Β.6. Εσωτερικές  Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

Εσωτερικές  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  (ιδιωτικό  δίκτυο),  είναι  όλες  οι  σχετικές
εγκαταστάσεις, πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) μέρος του
υδρομέτρου.  Για την κατασκευή και  συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων,
ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο υδρολήπτης.
 Επίσης  ο  υδρολήπτης  είναι  υπεύθυνος  και  υποχρεωμένος  να  αποκαταστήσει
αμέσως κάθε ζημιά που υφίσταται ο υδρομετρητής του, είτε η βλάβη είναι από την
εσωτερική του πλευρά (προς το ακίνητο), είτε από την εξωτερική (π.χ. διαρροή από
κακή  σύνδεση).  Η  μη  συμμόρφωση  του  υδρολήπτη  με  τα  παραπάνω  επισύρει
πρόστιμο.

Γ' : «ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Γ.1. Διαδικασία - Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
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  Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από το δίκτυο του Δήμου, υποβάλλει αίτηση προς
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεόντως συμπληρωμένη με πλήρη τα στοιχεία
του,  (έντυπο παρέχεται  από τον Δήμο).  Επίσης υπογράφει  έντυπη δήλωση που
παρέχεται  από την  αρμόδια  υπηρεσία,  με  την  οποία  ο  υδρολήπτης  δηλώνει  ότι
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  του  παρόντος  κανονισμού  και  κάθε
μελλοντική του τροποποίηση, καθώς και κάθε άλλο όρο που ήθελε θέσει στο μέλλον
ο Δήμος. Η δήλωση αυτή αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
παροχής.
  Η αίτηση ελέγχεται κατ' αρχάς από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την πληρότητα
των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον παρόντα  κανονισμό  και  εφόσον συντρέχει
περίπτωση συζητείται  στην πρώτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  για οριστική έγκριση.  Ο
υδρολήπτης μετά την αρχική έγκριση πρέπει να προσκομίσει το διπλότυπο της Β΄
ΔΟΥ Ιωαννίνων,  από το οποίο θα προκύπτει  ότι  κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής
σύνδεσης  (παράβολο),  το  οποίο  έχει  καθοριστεί  για το έτος  1999 με  την  αριθμ.
49/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα μπορεί να τροποποιείται με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους ύδρευσης. Ο
υδρολήπτης δεν μπορεί να αρχίσει καμία εργασία σύνδεσής του με το δίκτυο, αν δεν
αποδεικνύει ότι κατέβαλλε το δικαίωμα αρχικής σύνδεσης.
  Σε περίπτωση σύνδεσης του ακίνητου με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με
απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο
του δικαιώματος σύνδεσης και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και
αστικής  αποκατάστασης  της  ζημίας  που  προκάλεσε  στο  Δήμο,  ενώ  διακόπτεται
οριστικά η σύνδεση με τον παραβάτη καταναλωτή.
  Οι  εργασίες  για  την  τοποθέτηση  νέας  παροχής,  ανατίθενται  στον  αιτούντα
υδρολήπτη, ο οποίος με δαπάνες του και ειδικό τεχνίτη υδραυλικό, εφόσον ο Δήμος
δεν διαθέτει τέτοιο προσωπικό, κάνει την σύνδεση με τον αγωγό διανομής, όπως
ορίζει  ο  παρών  κανονισμός  και  υπό  την  επίβλεψη  πάντοτε  και  τις  οδηγίες  του
αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου.
  Πριν από κάθε σύνδεση παροχής νερού,  θα γίνεται  έλεγχος, από τον αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου, για την ορθότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και  του
τρόπου  σύνδεσης,  έχοντας  την  δυνατότητα  να  απορρίψει  αυτά  από  άποψη
καταλληλότητας,  αν  δεν  παρέχουν  εγγύηση  στεγανότητας  και  ασφάλειας.  Ο
αρμόδιος υπάλληλος που έκανε τον έλεγχο, υποβάλλει  έγγραφη έκθεση προς το
Δ.Σ. σχετική με τα παραπάνω, το οποίο αποφασίζει οριστικά περί της σύνδεσης της
παροχής,  με  το  δίκτυο  του  Δήμου.  Η  έκθεση  αυτή  είναι   απαραίτητη  ως
δικαιολογητικό για την έγκριση της νέας σύνδεσης-παροχής.
  Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο, γίνεται με σωλήνα
από  εύκαμπτο  υλικό  για  να  εξασφαλίζεται  η  απαραίτητη  υποχώρηση  για  την
τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας όμως αντοχής που να αντέχει
στις απαραίτητες ωθήσεις και πιέσεις. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά
τους χειρισμούς τοποθέτησης-αφαίρεσης του υδρομέτρου.
  Ο  Δήμος   δεν  προχωρεί  σε  σύνδεση  της  παροχής,  προτού  η  εσωτερική
εγκατάσταση του ακινήτου, εφοδιασθεί με γενικό διακόπτη (βάνα) στο πλησιέστερο
δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος
χειρισμός του, και βαλβίδα αντεπιστροφής.
  Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, σε ξένη προς το υδρευόμενο
ιδιοκτησία, δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας, ούτε υποχρεώνει τον Δήμο σε διακοπή
της υδροδότησης.
  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 10 ατμόσφαιρες.

24



  Απαγορεύεται  η απευθείας σύνδεση με τους σωλήνες  ύδρευσης,  αντλητικών
μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού, λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η
λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης, προς αποφυγή μόλυνσης
του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων του Δήμου. Η παρεμβολή διακόπτη δεν
θεωρείται  ότι  διακόπτει  τη σύνδεση και  εξασφαλίζει  τις εγκαταστάσεις  του Δήμου
από πιθανές βλάβες. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή
ζεστού  νερού,  είτε  από  λέβητες,  είτε  από  θερμοσίφωνες,  βαρύνει  πάντοτε  εξ
ολοκλήρου τον υπαίτιο υδροδότητη.
  Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων, που τροφοδοτούνται
από  διαφορετικές  παροχές.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  έχει  δικαίωμα  να
διακόψει  ή  και  να  αφαιρέσει  τις  παροχές.  Απαγορεύεται  επίσης  η  σύνδεση  των
εσωτερικών  εγκαταστάσεων,  που  τροφοδοτούνται  από  το  δίκτυο  ύδρευσης  του
Δήμου, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες
αντεπιστροφής και διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή,
ή και αφαιρείται, λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
  Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων, επί των
υδραυλικών  εγκαταστάσεων,  έστω  και  αν  γεφυρώνεται  η  θέση  του  μετρητή.  Οι
υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την παραβίαση της
απαγόρευσης  αυτής,  και  τα  τυχόν  ατυχήματα  που  ήθελαν  προκληθεί  στο
προσωπικό  του  Δήμου,  ή  τρίτους,  καθώς  και  για  κάθε  ζημιά,  που  τυχόν  θα
προκαλούνταν στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μέχρι να αρθεί η παρανομία και να
αποκατασταθεί  η  ζημιά,  ο  Δήμος  προβαίνει  σε  διακοπή,  ή  και  αφαίρεση  της
παροχής.
  Απαγορεύεται  χωρίς  καμία  εξαίρεση  η  παροχή  νερού,  χωρίς  την  τήρηση των
προηγουμένων  διατάξεων.  Σε  περίπτωση  μη  τηρήσεώς  των,  οι  παραβάτες  θα
διώκονται διοικητικά, με πρόστιμο που θα επιβάλλει ο Δήμος και ποινικά και θα είναι
υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκάλεσαν με την παράνομη
πράξη τους.
  Αν ο αγωγός διανομής ευρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου   ο αιτών
υδρολήπτης, είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει αρμοδίως, την απαραίτητη άδεια
τομής του οδοστρώματος και να αποκαταστήσει πλήρως και στην κατάσταση που
ευρίσκονταν  πριν  την  διάνοιξη,  οποιοδήποτε  μέρος  (δρόμο,  πεζοδρόμια  κλπ.)
έσκαψε  για  την  εξυπηρέτησή  του.  Αλλιώς  ο  Δήμος    αποκαθιστά  οποιαδήποτε
βλάβη, με δαπάνες του υδρολήπτη, τις οποίες χρεώνει στον λογαριασμό ύδρευσης.
 Ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  αναγράφει  στον  λογαριασμό  ύδρευσης  και  να
εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκομένου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει
τον υδρολήπτη, για οποιαδήποτε αιτία και εργασία, που αναφέρεται στον παρόντα
κανονισμό.
Γ.2.  Σύνδεση  Ακινήτων  εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
  Τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τον Δήμο, εφόσον προσκομισθούν
τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  και  καταβληθούν  τα  απαιτούμενα
ποσά, όπως το τέλος σύνδεσης και η εγγύηση, όπως ορίζεται κατωτέρω. 
  Τα  ακίνητα  μπροστά  από  τα  οποία  περνά  αγωγός  διανομής,  υδρεύονται  με
παροχές, οι οποίες τοποθετούνται όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β3 του παρόντος. Αν
η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη στην περιοχή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
χώρος  μπροστά  στο  ακίνητο  για  την  ασφαλή  τοποθέτηση  του  φρεατίου  της
παροχής, αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση και όταν
εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της
θέση όπως προβλέπεται. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον υδρολήπτη,
δεν  δεσμεύει  τον  Δήμο  και  ικανοποιείται  όταν  είναι  τεχνικά  εφικτό,  χωρίς  να
δημιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον Δήμο.
  Θεωρείται ότι περνά μπροστά από ακίνητο αγωγός ακόμη και αν αυτός ευρίσκεται
τοποθετημένος στην απέναντι  πλευρά του δρόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει
εφαρμογή το κεφάλαιο Β3  του παρόντος και ο Δήμος είναι σωστό να υδρεύει τα
απέναντι ακίνητα με τοπική διακλάδωση (Συλλέκτη).
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  Όταν δεν περνά σύμφωνα με τα παραπάνω αγωγός διανομής μπροστά από το
ακίνητο, η ύδρευση μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από
αυτό και θα συνδέεται με τον ποιο κοντινό αγωγό διανομής  πλησίον του οποίου θα
τοποθετείται και η παροχή (φρεάτιο-υδρόμετρο). Η θέση αυτή των παροχών είναι
προσωρινή,  για  την  άμεση  εξυπηρέτηση  των  περιοχών  που  δεν  έχουν  πλήρες
δίκτυο, μέχρις ότου τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, όπου
μεταφέρεται  η  σύνδεση  υποχρεωτικά  με  δαπάνες  του  υδρολήπτη  και  χωρίς  την
συγκατάθεσή του.
Γ.3. Σύνδεση  Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
  Τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τον Δήμο σύμφωνα με τους όρους
του κεφαλαίου Γ2   και εφόσον η ύδρευση χρειάζεται για να καλύψει  ανάγκες όπως
ορίζονται ανωτέρω στο κεφαλαίο Α.2.1.
 Ύδρευση  για  οποιεσδήποτε  άλλες  ανάγκες  εκτός  σχεδίου,  επιτρέπεται  εφόσον
υπάρχει επάρκεια νερού, που να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων και μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, το φρεάτιο
και  το  υδρόμετρο  τοποθετείται  πάντοτε  και  υποχρεωτικά  στο  πλησιέστερο
κατάλληλο σημείο στον αγωγό διανομής και ποτέ στο υδρευόμενο ακίνητο.
  Ωστόσο για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου και γενικά σε
περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, Υ.Δ. του Ν. 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος
τα έξοδα της επέκτασης, εφόσον ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Στην
περίπτωση  αυτή,  εφόσον  είναι  τεχνικά  δυνατό,  ο  Δήμος  ικανοποίει  το  αίτημα,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης
που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ»
Δ.1. Δαπάνη και τέλος  σύνδεσης  με το δίκτυο  ύδρευσης
  Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης,
πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο την δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης.  
Δαπάνη  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  Δήμο  υπηρεσίας,  που
υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. 
  Με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι
τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης. 
  Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του
τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. 
  Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, ή
σε εξαιρετικές  περιπτώσεις με δόσεις που καθορίζονται  κατά περίπτωση από το
Δήμο και υπολογίζονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του
σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.
Δ.2.   Δαπάνη   Μεταφοράς,  Μετατροπής,   Μετατόπισης  της  Παροχής   και
Επέκτασης Αγωγού
1.  Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση  της παροχής του ακινήτου, καθώς και η
επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά
άρθρα του παρόντος με δαπάνη του ιδιόκτητη, 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 το Δήμο μετά την εξόφληση
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή της προκαταβολής, στην περίπτωση που έχει
καθοριστεί η εξόφληση σε δόσεις. 
Δ.3.   Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής.
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  Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να
καλύψουν:  1.  Τις  δαπάνες  διοίκησης,  συντήρησης  και  λειτουργίας  του  δικτύου
ύδρευσης και 2. Τις δαπάνες μισθοδοσίας και προμήθειας νερού.
  Τα τέλη ύδρευσης (τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού), καθορίζονται
με απόφαση του Δ.Σ. και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ΝΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/1959  και εφαρμόζεται χωρίς
ιδιαίτερη ειδοποίηση των καταναλωτών.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με το λειτουργικό κόστος, μπορεί να επιβάλλει
διαφορετικό τέλος ύδρευσης σε Δημοτικό διαμέρισμα, που διαφοροποιείται ως προς
τον τρόπο υδροδότησής του.
  Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση (πάγιο), η οποία είναι
υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες, ανεξαρτήτως από την οποιαδήποτε άλλη
κατανάλωση. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου
και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.
  Το ελληνικό δημόσιο, οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να ορίζει κατηγορίες τιμολογίων,
με  κριτήριο  τη  χρήση  του  νερού,  (όπως  για  κατοικίες-καταστή-ματα-βιοτεχνίες-
βιομηχανίες-κτηνοτροφία-αρδευση  κλπ).  Επίσης  μπορεί  να  επιβάλλει  τιμή  ανά
κυβικό  μέτρο  κλιμακωτά  και  ανάλογα  με  την  ποσότητα  των  καταναλισκομένων
κυβικών  μέτρων.  Η  απόφαση  εφαρμόζεται,  χωρίς  ιδιαίτερη  ειδοποίηση  των
καταναλωτών.
  Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, γίνεται από αρμόδιο άτομο υπάλληλο του
Δήμου  και  εντεταλμένο  για  το  σκοπό  αυτό,  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  που
ορίζονται από τον Δήμο, αλλά και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
  Οι μετρήσεις γίνονται κάθε τέσσερεις (4) μήνες για τις Δημοτικές Ενότητας Ζίτσας,
Εκάλης και Πασσαρώνος, και μία (1) φορά τον χρόνο για τις Δημοτικές Ενότητες
Μολοσσών και Ευρυμενών. Επίσης η λήψη των ενδείξεων μπορεί να γίνει και μετά
από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
  Οι αναγραφόμενες στον μετρητή ενδείξεις, αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης
που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ  δύο μετρήσεων.  Αμφισβήτηση των
ενδείξεων  αυτών,  δεν  μπορεί  να  γίνει  δεκτή  ούτε  με  ένορκη  βεβαίωση.  Ο
υδρολήπτης μπορεί να ζητήσει με έξοδά του, τον έλεγχο του υδρομέτρου του, για
τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του, πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου.
  Το αρμόδιο όργανο καταγράφει τις ενδείξεις των υδρομέτρων σε ειδική κατάσταση
βάσει της οποίας συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος, ο οποίος αποστέλλεται προς
βεβαίωση στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο.
  Δύναται  η υπηρεσία ύδρευσης για  λόγους που αφορούν αυτήν να αποστέλλει
στους υδρολήπτες λογαριασμό ύδρευσης, έναντι και η εκκαθάριση να γίνεται στον
επόμενο λογαριασμό.
  Ο  υδρολήπτης  είναι  υποχρεωμένος  να  πληρώνει  την  αξία  του  νερού  που
κατανάλωσε,  σύμφωνα  με  την  ένδειξη  του  υδρομέτρου  της  παροχής  του.  Σε
περίπτωση  μηδενικής  κατανάλωσης,  υποχρεούται  στην  καταβολή  του  παγίου.
Επίσης  είναι  υποχρεωμένος  να  πληρώνει  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση,  που
αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.
  Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία και στο
γραφείο που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις.
  Σε περίπτωση μη πληρωμής των λογαριασμών για δύο συνεχόμενες μετρήσεις –
ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η παροχή νερού ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο
Δήμος  δεν  φέρει  καμιά  ευθύνη,  για  τυχόν  ζημιές  που  θα  προκύψουν,  από  την
διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής
και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο
της υπερημερίας.
  Η επανασύνδεση της παροχής – υδροδότησης, γίνεται μετά από την εξόφληση της
οφειλής των τόκων, με την διαδικασία της νέας σύνδεσης (Κεφάλαιο Γ1).
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  Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός εκδίδεται με χρέωση την πάγια
κατανάλωση,  για χρονικό διάστημα που αποφασίζει  κάθε φορά το Δ.Σ.  μετά την
πάροδο του οποίου ο Δήμος, μπορεί να αφαιρέσει την παροχή και να διαγράψει τον
οφειλέτη από τους καταλόγους των υδροληπτών του Δήμου. 
  Αν  ο  υδρολήπτης  παραβιάσει  την  διακοπείσα  –  σφραγισμένη  παροχή  και
αποπειραθεί να πάρει νερό παράνομα (πράγμα που θεωρείται κλοπή και διώκεται
ποινικά),ο Δήμος του επιβάλλει ικανό πρόστιμο, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί δε να
αφαιρέσει αμέσως την παροχή. Τα ίδια ισχύουν και για τις παροχές που διακόπηκαν
με  αίτηση  των  υδροληπτών  και  επανασυνδέθηκαν  παράνομα  και  χωρίς  την
προβλεπόμενη διαδικασία
  Σε  περίπτωση μεταβολής  στην  ιδιοκτησία  του  ακίνητου  ο  μεν  νέος  ιδιοκτήτης
υποχρεούται  να  ενημερώσει  το  Δήμο  για  την  μεταβολή,  ο  δε  παλιός  ιδιοκτήτης
υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν οφειλές από την κατανάλωση του νερού.
Εάν κατά το χρόνο της μεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση ή υπάρχουν οφειλές,
αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα χρέη.
  Σημειώνεται ότι ο υπόλογος ή υπόχρεος για ότι βάρη ή δαπάνες προκύψουν θα
είναι ο ιδιοκτήτης της οικίας του οικοπέδου που διατηρεί την παροχή, ενώ δεν θα
γίνεται μεταβολή του υδρομέτρου σε ενοικιαστές.
Δ.4.   Διακοπή – Αφαίρεση παροχών
 1.  Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
α)  Μετά  από  έγγραφη  αίτηση  του  υδρολήπτη  και  την  καταβολή  δικαιώματος
διακοπής,  όπως αυτή  καθορίζεται  με  απόφαση του Δ.Σ.,  στο  Ταμείο  του Δήμου
Ζίτσας.  Η διακοπή δεν  είναι  δυνατόν να  γίνει,  πριν την  πλήρη εξόφληση,  τυχόν
οφειλών του  υδρολήπτη από προηγούμενους  ανεξόφλητους  λογαριασμούς προς
τον Δήμο. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη με
την διαδικασία των νέων παροχών. Η διακοπή γίνεται  πάντοτε από τον αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου.     
β) Από τον Δήμο με απόφαση του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από
τον παρόντα Κανονισμό σαν ποινή στον υδρολήπτη.
  2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται:
α) Μετά από αίτηση του υδρολήπτη και την γραπτή σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη
του ακινήτου και την καταβολή δικαιώματος αφαίρεσης, όπως αυτή καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ., στο Ταμείο του Δήμου Ζίτσας.
β) Από τον Δήμο  με απόφαση Δ.Σ. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον
παρόντα Κανονισμό σαν ποινή στον υδρολήπτη.
Κατά την αφαίρεση απομακρύνονται το υδρόμετρο, το φρεάτιο και τα άλλα σχετικά
και αποκαθίσταται πλήρως το πεζοδρόμιο από τον υδρολήπτη, και με την επίβλεψη
αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου, αλλιώς από τον Δήμο  με χρέωση της σχετικής
δαπάνης στον υδρολήπτη.
Δ.5.   Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών
Ο  υδρολήπτης  για  κάθε  αμφισβήτηση  της  χρέωσής  του  μπορεί  να  υποβάλλει
ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του για
να είναι παραδεκτή. Η πληρωμή του λογαριασμού αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση
της  ένστασής  του.  Όλες  οι  ενστάσεις  συζητούνται   στην  πρώτη συνεδρίαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής των λογαριασμών.
Ένσταση που υποβάλλεται μετά την εν λόγω προθεσμία είναι απαράδεκτη και για
να  συζητηθεί  χρειάζεται  αιτιολογημένη  απόφαση του  Δ.Σ.  που να  δικαιολογεί  το
εκπρόθεσμο της υποβολής  της.
Σε κάθε περίπτωση όταν ο υδρολήπτης αμφισβητεί τις ενδείξεις του μετρητή μπορεί
να  ζητήσει  εργαστηριακό  έλεγχο  καλής  λειτουργίας  του  υδρομέτρου  του.  Στην
περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη
ελέγχου.
Τέλος ο λογαριασμός, σε περίπτωση αφανούς διαρροής στο εσωτερικό δίκτυο και
κατόπιν εκθέσεως της υπηρεσίας του Δήμου, δύναται με απόφαση 4/5 των μελών
του Δ.Σ. να μειωθεί ή να διαγραφεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε': «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Ε.1.  Γενικά
  Οποιαδήποτε  παραβίαση  ή  αυθαίρετη  επέμβαση  τρίτου  σε  Δημοτικές
εγκαταστάσεις  που εξυπηρετούν την ύδρευση των κατοίκων (διακόπτες – βάνες,
φρεάτια,  κρουνούς,  αγωγούς,  αντλιοστάσια,  δεξαμενές  κλπ.),  διώκεται  ποινικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ισχυόντων ειδικών Ποινικών
Νόμων. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει κατά την κρίση του ανάλογο πρόστιμο, ο δε
υπαίτιος αποκαθιστά πάραυτα τυχόν προκληθείσα βλάβη των εγκαταστάσεων, εν
αρνήσει του δε ή αδιαφορίας του την βλάβη αποκαθιστά ο Δήμος με δαπάνες του
υπαιτίου, που χρεώνει στον λογαριασμό ή βεβαιώνει στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο.
  Σε  περίπτωση  βλάβης  των  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  του  υδρολήπτη   και
προκειμένου  να  αποφεύγεται  η  άσκοπη διαρροή  του  νερού  ο  υδρολήπτης  είναι
υποχρεωμένος να επισκευάσει αμέσως την βλάβη του δικτύου του. Ο Δήμος μπορεί
να  διακόψει  την  παροχή  αν  ο  υδρολήπτης  αποδεδειγμένα,  αδιαφόρησε  για  την
αποκατάσταση της βλάβης.
  Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής, οφείλεται σε
διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρολήπτη, ο
οποίος υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού, που καταγράφηκε από το
υδρόμετρο.
  Σε  περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο  υδροληψίας και  συγκεκριμένα όταν
παρουσιάζει  διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου,  η τα ρακόρ 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.
 Αν διαπιστωθεί  ότι  το υδρόμετρο,  έπαψε να λειτουργεί,  (στάσιμο υδρόμετρο),  ή
λειτουργεί  ελαττωματικά,  ο  υδρολήπτης  χρεώνεται  με  την  κατανάλωση  της
αντίστοιχης περιόδου του προηγουμένου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την
κατανάλωση της αμέσως προηγουμένης, ή επομένης της βλάβης περιόδου, ή τον
μέσο όρο των δύο αυτών, ή κατ' εκτίμηση από το Δ.Σ.
 Σε  περίπτωση κατά  την  οποία διαπιστώνεται  ότι  από την  παροχή,  σε  στάσιμο
υδρόμετρο, καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η
αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα, προσδιορίζεται με πρωτόκολλο, που υπογράφεται
από τον  αρμόδιο υπάλληλο ή εντεταλμένο  του Δήμου και  τον  υδρολήπτη.  Αν ο
υδρολήπτης αρνηθεί να υπογράψει, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή
του αρμόδιου του Δήμου, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης υπογραφής. 
  Ο υδρολήπτης είναι  υποχρεωμένος να φροντίσει,  αμέσως μόλις ειδοποιηθεί με
οποιονδήποτε  τρόπο,  -  το  αργότερο  δε  σε  δέκα  ημέρες,  να  αντικαταστήσει  το
στάσιμο  υδρόμετρο,  υπό την  επίβλεψη του  Δήμου.  Αν  η  παραπάνω προθεσμία
παρέλθει  άπρακτη και  βρεθεί  και  στην επόμενη μέτρηση,  ή σε γενόμενο έκτακτο
έλεγχο, το υδρόμετρο να είναι πάλι στάσιμο ή χαλασμένο, τότε ο υδρολήπτης θα
χρεωθεί  πέρα,  από το  πρόστιμο που μπορεί  να  του  επιβάλει  το  Δ.Σ.  και  με  το
10πλάσιο της κατανάλωσης της τελευταίας περιόδου. Θεωρείται ότι ο υδρολήπτης
ειδοποιήθηκε  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  όταν  στην  ειδοποίηση  πληρωμής  του
λογαριασμού  και  στις  μηχανογραφικές  κατά-στάσεις  γραφεί  η  ένδειξη  «στάσιμο
υδρόμετρο  ή  αντικατάσταση».  Για  όλους  τους  υδρολήπτες  που  έχουν  στάσιμα
υδρόμετρα θα θεωρηθεί πρώτη ειδοποίηση, η ειδοποίηση που θα πάρουν για την
πληρωμή του επόμενου λογαριασμού, από την ψήφιση και την ευρεία δημοσίευση
σύμφωνα με το Νόμο του παρόντος κανονισμού.
  Σε περίπτωση κατά την οποία το υδρόμετρο καλυφθεί με οποιονδήποτε τρόπο
(χώματα  κλπ.),  έτσι  ώστε  να  μην  είναι  δυνατή  η  ανάγνωση  των  ενδείξεών του,
χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση, μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η
πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός,
από  την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  ειδοποίησή  του  να  προβεί  σε  αποκάλυψη  του
υδρομέτρου, άλλως διακόπτεται  η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση, με έξοδα του
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υδρολήπτη.  Αν  κατά  την  αποκάλυψη  του  υδρομετρητή  βρεθεί  κατανάλωση,
μεγαλύτερη της χρεωθήσας τεκμαρτής, για οποιοδήποτε λόγο, χρεώνεται και αυτή.
Ο Δήμος δεν φέρει  καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά, που ήθελε προκληθεί,
από διαρροές στο χρονικό διάστημα   που το υδρόμετρο παρέμενε καλυμμένο, η δε
αξία του νερού χρεώνεται, όπως καταγράφηκε.
  Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετου, ο Δήμος ειδοποιεί τον υδρολήπτη,
όπως σε ορισμένη προθεσμία αντικαταστήσει το υδρόμετρό του, υπό την επίβλεψη
του Δήμου. Αν η προθεσμία παρέλθει  άπρακτη,  ο Δήμος διακόπτει  την παροχή,
χωρίς άλλη ειδοποίηση, με έξοδα του υδρολήπτη και επιβάλλει και πρόστιμο.
Αν  ο  υδρολήπτης  επανασυνδέσει  μόνος  του  την  παροχή,  ή  τοποθετήσει  νέο
υδρόμετρο, χωρίς την ειδοποίηση και εποπτεία του Δήμου, τιμωρείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, και του επιβάλλεται ικανό πρόστιμο από το Δ.Σ
για την αυθαίρετη επέμβαση ή του αφαιρείται η παροχή.
Ε.2.  Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις
  Η  σύνδεση  παροχής,  που  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ακόμη  υδρομετρητής,  ή  έχει
αφαιρεθεί  για οποιοδήποτε λόγο,  με  ενωτικό  σωλήνα,  από τον υδρολήπτη,  ή με
υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού η οποία
τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμο.
  Επίσης κλοπή νερού αποτελεί  και  η σύνδεση με τις  εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης  ενός  ακινήτου,  ή  η  λήψη  γενικά  νερού,  από  παροχές  ή  κρουνούς
πυρόσβεσης, ποτίσματος κοινοτικών ή δημοσίων κήπων, και πρασίνου, για χρήση
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με
τον Ποινικό Νόμο.
  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ο Δήμος διακόπτει  ή αφαιρεί  την παροχή χωρίς  άλλη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προ-κληθεί. Επί
πλέον επιβάλει υποχρεωτικά ικανό πρόστιμο και πέραν αυτού τον χρεώνει μέχρι το
δεκαπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης την οποία υπολογίζει και καθορίζει το Δ.Σ.
με βάση στοιχεία που αυτό θα κρίνει κατάλληλα.
  Απαγορεύεται  η σύνδεση παροχής από ένα ακίνητο σε άλλο ακίνητο πλην του
υδρευομένου, εκτός και αν αυτό επιτράπηκε κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δ.Σ. για
ειδικούς λόγους. Επίσης απαγορεύεται και η εμπορία νερού. 
  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  Δήμος  ειδοποιεί  τον  παρανομούντα  υδρολήπτη  να
παύση την χορήγηση και εμπορία νερού και επιβάλλει πρόστιμο. Αν ο υδρολήπτης
δεν συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος διακόπτει χωρίς
άλλη  ειδοποίηση  την  παροχή  με  έξοδα  του  υδρολήπτη  που  χρεώνει  στον
λογαριασμό του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον
υδρολήπτη ή σε τρίτους από την διακοπή αυτή της παροχής.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή ιδιώτη υδραυλικού στο
υδρόμετρό του, με οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγκριση και εποπτεία του Δήμου.
Η παράβαση της διάταξης αυτής επισύρει τις ποινές του παραπάνω κεφαλαίου.
  Ξεχωριστά  ευθύνεται  και  κάθε  υδραυλικός,  που  επενέβηκε  σε  οποιαδήποτε
εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου, χωρίς την έγκριση και εποπτεία του, μετά από
ανάθεση ή όχι υδρολήπτη. Το Δ.Σ. επιβάλλει πρόστιμο εκτός των άλλων και στον
υδραυλικό, που ενήργησε αυθαίρετα.
  Απαγορεύεται  η  γειτνίαση  των  κάθε  είδους  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  με
συγκροτήματα  βόθρων  απορροφητικά  ή  στεγανά,  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης,  ή
σωληνώσεις  μεταφοράς  καυσίμων,  όπως  και  η  ρήψη  λυμάτων  πάσης  φύσεως
(οικιακά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά κ.λ.π). σε αγωγούς όμβριων υδάτων.     
  Μετά  από  έλεγχο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  των  υπαλλήλων  του  Δήμου
(υπηρεσίας  Ύδρευσης)  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  χωρίς  καμία  προηγούμενη
ειδοποίηση,  θα  επιβάλλει  υποχρεωτικά  ικανό  πρόστιμο  στους  παραβάτες,  για
αυθαίρετη επέμβαση σε αγωγό όμβριων υδάτων.     
  Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών, πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Δήμος,  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την
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απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την
παροχή.
Ε.3.  Υγιεινολογικές διατάξεις
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  Δήμος  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 Δήμου να επιβεβαιώνει επί τόπου
τα χαρακτηριστικά αυτά,  προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων
που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου
2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί  πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή ο
Δήμος  θέτει  εύλογη  προθεσμία  για  την  απομάκρυνση  των  αγωγών,  μετά  την
άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το
δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες
του υδρολήπτη. 
3. Ο Δήμος 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.
4. Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού
προσώπου , όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του
πόσιμου νερού.
5. 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 .
6.  Απαγορεύεται  τέλος  η  ένωση  εσωτερικών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής του Δήμου. με κρουνούς πυρόσβεσης ή με
οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες
αντεπιστροφής.
  Ε.4.  Τελικές  Διατάξεις
  Οι πολύτεκνοι που προστατεύουν ανήλικα τέκνα, οι ανάπηροι και θύματα πολέμου,
καθώς και οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω, δικαιούνται έκπτωσης
30% επί του τέλους ύδρευσης για ένα υδρομετρητή  οικίας.
 Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον  οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν:
 Α. Πολύτεκνοι που προστατεύουν ανήλικα τέκνα: 
1.  Πιστοποιητικό  από  την  Ανώτατη  Συνομοσπονδία  Πολυτέκνων  Ελλάδος  ή
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο που να προκύπτει ότι  είναι
πολύτεκνος.
 2. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης  του προηγουμένου έτους, από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  το  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  δεν  ξεπερνά  το  ποσό  των
10.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000,00 € για κάθε ανήλικο τέκνο.
Β. Ανάπηροι και θύματα Πολέμου: 
1. Απόφαση  του αρμόδιου Υπουργείου που να προκύπτει  ότι ο ενδιαφερόμενος
είναι   «Ανάπηρος  Πολέμου»  ή  βεβαίωση  ότι  μέλος  της  οικογένειάς  του-της  {ο
σύζυγος ή η σύζυγος} υπήρξε θύμα  πολέμου .
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου που να προκύπτει
η οικογενειακή  του σχέση με το θύμα πολέμου.
3. Εκκαθαριστικό  φορολογικής δήλωσης του προηγουμένου οικον. Έτους, από το
οποίο να προκύπτει ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  δεν υπερβαίνει το ποσό
των 10.000,00 €.
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Γ. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω: 
1. Απόφαση-γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει Αναπηρία του
ενδιαφερόμενου  ή  μελών  της  οικογενείας  του  που  συγκατοικούν  μαζί  του  και
εμφανίζουν αναπηρία  67% και άνω.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου που να προκύπτει
η οικογενειακή του σχέση με τα μέλη της οικογενείας του που τυχόν εμφανίζουν
αναπηρία. 
3.Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του προηγουμένου έτους ,από το οποίο να
προκύπτει   ότι  το  ετήσιο   οικογενειακό  εισόδημα  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό των
10.000,00 € .
4. Οι ανάπηροι με ολική  αναπηρία που αποδεικνύεται από απόφαση –γνωμάτευση
Α/θμιας  Υγειονομικής  Επιτροπής  [π.χ.  οι  πάσχοντες  από  τετραπληγία  –
παραπληγία-  ολική  τυφλότητα  κ.λ.π.],  υπάγονται  στις  ευεργετικές  διατάξεις  του
άρθρου, ανεξαρτήτως ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
Η  υπαγωγή  στο  καθεστώς  των  ευεργετικών  διατάξεων  θα  γίνεται  πάντοτε  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  οποίο  θα  εξετάζει  κάθε  περίπτωση
ξεχωριστά, ελέγχοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 Επιπλέον  ο  Δήμος  υποχρεούται  να  παρέχει  αναλογικά  νερό  στους  οικισμούς
Πολυδρόσου  και  Πέντε  Εκκλησιών  του  Δήμου  Παραμυθιάς  (πρώην  μέλη  του
Υδρευτικού Συνδέσμου Ρίζας που καταργήθηκε). Η τιμή για κάθε κυβικό μέτρο θα
καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. και η μέτρηση θα γίνεται στις δεξαμενές Πολυδρόσου,
Μίχλας και Αμπέλια. Ο Δήμος υποχρεούται να συντηρεί το δίκτυο ύδρευσης μέχρι τα
όρια  των  δύο  Νομών  (Θεσπρωτίας  και  Ιωαννίνων).  Για  το  τμήμα  του  δικτύου
ύδρευσης που βρίσκεται εντός του Ν. Θεσπρωτίας υπόχρεος για την συντήρησή του
είναι ο Δήμος Παραμυθιάς. 
  Υπεύθυνοι έναντι της Δημοτικής Αρχής, για την επιμελή και αυστηρή τήρηση των
διατάξεων  του  παρόντος  κανονισμού,  είναι  όλοι  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου,  που
εμπλέκονται στην εφαρμογή του με οποιονδήποτε τρόπο.
  Ο  κανονισμός  αυτός  ισχύει  από  της   δημοσιεύσεως  του,  όπως  προβλέπει  η
παράγραφος 3 του άρθρου 37 του Π.Δ. 410/95 και παύει με την κατάργησή του ή
τροποποίηση του με νεώτερη απόφαση. 
  Η  ισχύς  κάθε  προηγουμένης  διάταξης  ή  κανονισμού  καθώς  και  κάθε  άλλης
σχετικής απόφασης που ρυθμίζει θέματα του παρόντος, καταργείται. 
  
             Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  048 /2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.
Τ.Υ.

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
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