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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Άρθρο 1  
Αντικεiμενο του κανονιςμοφ  

Ο παρϊν Κανονιςμόσ περιζχει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ υδροδότθςθσ των καταναλωτϊν από το 
δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ και κακορίηει τα ςχετικά με τθν φδρευςθ δικαιϊματα κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ 
του Διμου και των καταναλωτϊν. 

 
 

Άρθρο 2  
Νομικό πλαίςιο  

Ο παρϊν Κανονιςμόσ εκδίδεται βάςει του άρκρου 37 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (ΠΔ 410/95), 
όπωσ αυτό τροποποιικθκε από το άρκρο 15 του Ν2359/97 και αποτελεί διοικθτικι πράξθ με ιςχφ ουςιαςτικοφ 
νόμου. 

τισ διατάξεισ του εμπεριζχονται ρυκμίςεισ:  

 Σου άρκρου 24 παρ. 1 περιπτ. αι' του ΠΔ 410/95.  

 Σων άρκρων 19 και 82 του ΒΔ τθσ 24/9 - 20/10/1958 «Περί των προςόδων των Διμων και 
Κοινοτιτων».  

 Σου άρκρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινϊν αφορωςϊν εκ τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ».  

 Σου άρκρου 11 του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των εςόδων των Διμων και 
Κοινοτιτων», και του ΠΔ923/77 «Περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ του από 17/5 -15/6/1959 
ΒΔ».  

 Σου Ν 15121/85 και τθσ 28116/29.3.91 διαταγισ του Τπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ  

 Σων Τγειονομικϊν Διατάξεων με αρικμοφσ: α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 «Περί ποιότθτασ του 
ποςίμου φδατοσ» β) 5673/4.12.57 «Περί απολυμάνςεωσ του φδατοσ των υδρεφςεων» γ) A5/288/1986 
«Ποιότθτα του ποςίμου νεροφ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν 80/7787 οδθγία τθσ ΕΟΚ» 

 
Άρθρο 3  

Ιδιοκτηςία του δικτφου φδρευςησ  
Οι αγωγοί διανομισ του δικτφου φδρευςθσ ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία τοu Διμοu ανεξάρτθτα από τον 

τρόπο και τθν πθγι χρθματοδότθςθσ των δαπανϊν προμθκειασ και τοποκετθςθσ.  
Σα τμιματα των ςωλθνϊςεων, μετά το υδρόμετρο, που ςυνδζουν τουσ αγωγοφσ διανομισ με τα οικόπεδα 

ι τισ οικοδομζσ των καταναλωτϊν, ανικουν ςτθν ιδιοκτθςια των τελεuταίων.  
Οι διακλαδϊςεισ και οι τυχόν αναγκαίεσ επεκτάςεισ των αγωγϊν των δικτφων που πραγματοποιοφνται με 

δαπάνεσ των υδρολθπτϊν παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςια του Διμου και ο υδρολθπτθσ αποκτάει μόνο το 
δικαιωμα χριςθσ και το δικαίωμα τθσ μεταβίβαςθσ τθσ παροχισ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ – ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

Άρθρο 4 

1. Ο Διμοσ Κερατζασ προμθκεφεται το νερό που παρζχει ςτουσ καταναλωτζσ από τθν ΕΤΔΑΠ, μπορεί όμωσ να 
χρθςιμοποιεί επικουρικά είτε και κφρια το νερό των γεωτριςεων του, ι οποιαδιποτε άλλθ κατάλλθλθ πθγι 
ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τισ ανάγκεσ.  

2. Σο νερό δίνεται μόνο για φδρευςθ και όχι για άρδευςθ ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 
α. Οικίεσ  
β. Καταςτιματα  
γ. Κτθνοτροφικζσ μονάδεσ  
δ. Βιοιεχνικζσ - Βιομθχανικζσ επιχειριςεισ  
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3. ε περίπτωςθ κάλυψθσ των υδρευτικϊν αναγκϊν, μπορεί να δοκεί νερό για άρδευςθ από τισ γεωτριςεισ 
και τισ άλλεσ πθγζσ που ανικουν ςτο Διμο. 

 
Άρθρο 5 

φνδεςη ακινήτων με το δίκτυο φδρευςησ 
1. Η υδροδότθςθ ακινιτων τα οποία βρίςκονται ςτθν περιοχι που εξυπθρετεί το δίκτυο φδρευςθσ γίνεται 

φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων προσ το Διμο, ςε ειδικό ζντυπο που παρζχει θ υπθρεςία. τθν 
αίτθςθ αναγράφονται τα ςτοιχεία του αιτοφντοσ (όνομα, επϊνυμο, διεφκυνςθ), το είδοσ και θ κζςθ του 
ακινιτου κακϊσ και ο ςκοπόσ τθσ υδροδότθςθσ (για οικιακζσ ι αρδευτικζσ ι κτθνοτροφικζσ ι 
επαγγελματικζσ ανάγκεσ κ.λ.π).  
Μαηί με τθν αίτθςθ υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 6.  

2. Για τθν υδροδότθςθ ακινιτων ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και γενικά ςε περιοχζσ όπου δεν ζχει 
επεκτακεί το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μαηί με τθν αίτθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμου 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιοσ τα ζξοδα τθσ επζκταςθσ.  
τθν περίπτωςθ αυτι, εφ’ όςον είναι τεχνικά δυνατό, ο Διμοσ ικανοποιεί το αίτθμα, φςτερα από απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ με τθν οποία κακορίηεται και το 
φψοσ τθσ δαπάνθσ που υποχρεοφται να πλθρϊςει ο αιτϊν.  

3. Οι εργαςίεσ επζκταςθσ γίνονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 
 

Άρθρο 6 
Δικαιολογητικά 

1. Για τθν προςωρινι ςφνδεςθ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων με το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ απαιτείται 
θ κατάκεςθ κυρωμζνου αντιγράφου τθσ οικοδομικισ άδειασ.  

2. Για τθν οριςτικι ςφνδεςθ των οικοδομϊν με το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ απαιτείται:  
α) Η προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ οικοδομικισ άδειασ  
β) Σα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ και αντίγραφο του ςυμβολαίου κυριότθτασ 
γ) Διλωςθ του ενδιαφερομζνου ότι αποδζχεται τισ διατάξεισ αυτοφ του κανονιςμοφ  
δ) Βεβαίωςθ του δαςαρχείου ότι το ακίνθτο δεν βρίςκεται εντόσ δθμόςιασ ι αναδαςωτζασ ζκταςθσ ι 

τθσ αρχαιολογικισ υπθρεςiασ ότι δεν βρίςκεται ςε αρχαιολογικι ηϊνθ ι τθσ λιμενικισ υπθρεςίασ ότι 
δεν βρίςκεται ςε αιγιαλό όταν κρίνει θ υπθρεςία του Διμου ότι είναι απαραίτθτεσ 

 
 

Άρθρο 7 
Δικαίωμα ςφνδεςησ 

Για τθν υδροδότθοθ οποιουδιοοτε ακινιτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ςτο Σαμείο του 
Διμου το κακοριηόμενο κάκε φορά με απόφαςθ του Δθμοθκοφ υμβουλίου δικαίωμα ςφνδεςθσ, που 
περιλαμβάνει:  

α) Σθν εγγφθςθ κατανάλωςθσ φδατοσ.  
β) Σο τζλοσ ςφνδεςθσ  
γ) Σθν προγραμματιςμζνθ δαπάνθ των αναγκαίων υλικϊν (ςωλινεσ, φρεάτιο, υδρόμετρο κ.λπ.) και 

εργαςία από τον αγωγό διανομισ του Διμου μζχρι τθ κζςθ που κα τοποκετθκεί το φρεάτιο.  
Η ςφνδεςθ τθσ παροχισ από τον αγωγό του διμου γίνεται μόνο από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
Διμου ςφμφωνα με τθ ςειρά που πλθρϊκθκαν οι λογαριαςμοί και ςε διάςτθμα  
α) για τα εντόσ ςχεδίου δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν και  
β) για τα εκτόσ ςχεδίου δφο (2) μθνϊν. 

 
Άρθρο 8  

Αυθαίρετη ςφνδεςη  
ε περίπτωςθ ςφνδεςθσ του ακινιτου με το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ χωρίσ τθν άδεια του Διμου και 

χωρίσ τθν προκαταβολι του δικαιϊματοσ ςφνδεςθσ, επιβάλλεται με απόφαςθ του Δθμάρχου ςε βάροσ του 
παραβάτθ πρόςτιμο 300.000 δρχ. και κινείται εναντίον του θ διαδικαςία ποινικισ δίωξθσ και αςτικισ 
αποκατάςταςθσ τθσ ηθμιάσ που προκάλεςε ςτο Διμο.  

Επίςθσ ςε βάροσ του παραβάτθ καταλογίηεται κατά εκτίμθςθ τθσ υπθρεςίασ θ ποςότθτα νεροφ που 
καταναλϊκθκε ςτο πενταπλάςιο. 
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Άρθρο 9  

Επαναςφνδεςη  
1. ε περiπτωςθ επανάλθψθσ τθσ υδροδότθςθσ που διακόπθκε, είτε για παράβαςθ των διατάξεων του 

Κανονιςμοφ είτε φςτερα από αίτθςθ του καταναλωτι, καταβάλλεται από τον υδρολιπτθ το τζλοσ 
επαναςφνδεςθσ που κακορίηεται κάκε φορά με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και εξοφλείται 
ταυτόχρονα ολοςχερϊσ το χρζοσ που είχε τυχόν δθμιουργθκεί κατά το χρόνο λειτουργfασ τθσ παροχισ.  

2. ε περίπτωςθ που οι οφειλζσ των παραπάνω καταναλωτϊν ανζρχονται ςε μεγάλο ποςό και δεν μπορεi να 
τισ εξοφλιςει εξ ολοκλιρου, το Δθμοτικό υμβοφλιο μπορεί φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου να 
ρυκμίςει τισ οφειλζσ ςε τακτικζσ δόςεισ μετά των νομίμων προςαυξιςεων.  
Μετά τθν εκπνοι των δόςεων και εφόςον δεν ζχει εξοφλθκεί ολόκλθρο το χρζοσ, θ υπθρεςία προβαίνει ςτθ 
διακοπι. 
 

Άρθρο 10  
Εργαςίεσ και υλικά ςφνδεςησ  

1. Οι εργαςiεσ που εiναι απαραίτθτεσ για τθν ςφνδεςθ των ακινιτων με το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ 
εκτελοφνται από το Διμο.  

2. Οι ςωλινεσ ςφνδεςθσ κα ζχουν διάμετρο ανάλογο με τθν περίπτωςθ:  
α) πίτια ½ ίντςα για κάκε παροχι  
β) Βιομθχανίεσ κλπ ανάλογα το αίτθμα και τισ δυνατότθτεσ του Διμου  

3. Οι δαπάνεσ προμικειασ των υλικϊν και εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςφνδεςθσ βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ 
τον υδρολιπτθ. 

 
Άρθρο 11  

Επιςκευή και ςυντήρηςη δικτφου φδρευςησ  
1. Η επιςκευι και θ ςυντιρθςθ ι ανθκατάςταςθ κακϊσ και θ επζκταςθ του δικτφου φδρευςθσ γίνεται από το 

Διμο, ανάλογα με τισ εμφανιηόμενεσ κάκε φορά ανάγκεσ και τισ οικονομικζσ του δυνατότθτεσ.  
2. Η επιςκευι και θ ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ των τμθμάτων του δικτφου που δεν ανικουν ςτθν 

ιδιοκτθςία του Διμου, γίνεται από τουσ καταναλωτζσ. 
 

Άρθρο 12  
Σζλη φδρευςησ  

Σα τζλθ φδρευςθσ εiναι ανταποδοτικά ζςοδα του Διμου που προορίηονται να καλφψουν: α) τισ δαπάνεσ 
διοίκθςθσ, ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του δθμοτικοφ δικτφου φδρευςθσ και β) τισ δαπάνεσ απόςβεςθσ των 
επενδεδυμζνων κεφαλαίων. 
Σα τζλθ φδρευςθσ κακορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και βεβαιϊνονται ςφμφωνα με nσ 
διατάξεισ του άρκρου 11 του ΝΔ 318/69 και των άρκρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.  
Η καταμζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ γίνεται ανά τετράμθνο. Η χρζωςθ των καταναλωτϊν γίνεται με 
μθχανογραφθμζνουσ λογαριαςμοφσ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 923Π7. 
Σο Ελλθνικό Δθμόςιο, οι Ιεροί Ναοί και τα Κοινωφελι Νομικά Πρόςϊπα Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου δεν 
απαλλάςςονται από τα τζλθ φδρευςθσ. 
 

ΣΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  
 ΣΕΛΟ ΤΔΡΕΤΗ  
Η ποςότθτα του νεροφ που καταναλϊνεται εξακριβϊνεται με υδρομετρθτι, θ δε αξία του υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τθν κατωτζρω κλίμακα. 
 
Α) ΠΙΣΙΑ 

0-5 μ3/μινα δρχ. 750  το μινα 
6-10 μ3    » » 150/ μ3 

11-20 μ3    » » 200/ μ3 
21-60 μ3    » » 350/ μ3 

61- μ3    » » 700/ μ3 
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ΠΟΛΤΣΕΚΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ 
0-5 μ3/μινα δρχ. 750  το μινα 

6-30 μ3    » » 150/ μ3 
31-50 μ3    » » 200/ μ3 
51-80 μ3    » » 350/ μ3 

81- μ3    » » 700/ μ3 
 
Β) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

0-1000 μ3/μινα δρχ. 250/ μ3 
1001- μ3    » » 400/ μ3 

 
Γ) ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

ανεξάρτθτα κατανάλωςθσ δρχ. 200/ μ3 

 
Δ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ, ΒΙΟΣΕΧΝΙΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΦΤΣΩΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ, ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ, ΧΩΡΟΙ 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

0-400 μ3/μινα δρχ. 250/ μ3 
401- μ3    » » 400/ μ3 

 
Ε) ΒΤΣΙΟΦΟΡΑ 

Δρχ. 250/ μ3 

 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗ 
 
Α) ΕΝΣΟ ΧΕΔΙΟΤ 

ΠΙΣΙΑ:  Δρχ. 50.000 με τα υλικά 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ:   »     85.000         »      
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ:   »     90.000         »      

Β) ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ 
ΠΙΣΙΑ:  Δρχ. 150.000 εκτόσ υλικϊν 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ:   »     200.000         »      
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ:   »     200.000         »      
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ:   »     120.000         »      

Β) ΟΙΚΙΜΟΙ: Μάλλια τζκα, Αγ. Γεϊργιοσ, Αρί, Μεγάλα Πεφκα, υντερίνα 
ΠΙΣΙΑ:  δρχ. 200.000 εκτόσ υλικϊν 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ:   »     200.000         »      

 
 ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ (ΕΝΙΑΙΟ) 

ΕΝΣΟ ΧΕΔΙΟΤ δρχ. 7.200 
ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ δρχ. 15.000 

 
 ΣΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟΤ (ΕΝΙΑΙΟ) 

ΕΝΣΟ ΧΕΔΙΟΤ δρχ. 2.000 
ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ δρχ. 5.000 

 
 ΣΕΛΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟΤ (ΕΝΙΑΙΟ) 

ΕΝΣΟ ΧΕΔΙΟΤ δρχ. 5.000 
ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ δρχ. 10.000 

 
 ΣΕΛΟ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟΤ (ΕΝΙΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ) 

Δρχ. 2.000 
 

 ΠΡΟΣΙΜΟ ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΔΡΟΛΗΨΙΑ (ΕΝΙΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ) 
Δρχ. 300.000 
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Άρθρο 13 
Ιεράρχηςη υδρευτικών αναγκών 

Οι ανάγκεσ για κατανάλωςθ νεροφ από το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ ιεραρχοφνται ωσ εξισ: 
Με απόλυτθ προτεραιότθτα ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ των οικιϊν και των καταςτθμάτων και εφόςον 

απομζνει πλεόναςμα διατίκενται κατά ςειρά για το πότιςμα των ηϊων, τθν υδροδότθςθ βιομθχανικϊν, 
βιοτεχνικϊν και τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, τθν άρδευςθ κτθμάτων, κιπων κ.λπ. 

 

 

 
Άρθρο 14 

Διαδοχή καταναλωτή 
 ε περίπτωςθ μεταβολισ ςτθν ιδιοκτθςία του ακινιτου ο μεν νζοσ ιδιοκτιτθσ υποχρεοφται να 

ενθμερϊςει το Διμο για τθ μεταβολι και να καταβάλλει τθν κακοριςμζνθ εγγφθςθ, ο δε παλιόσ ιδιοκτιτθσ 
υποχρεοφται να εξοφλιςει αμζςωσ τυχόν ανεξόφλθτεσ μζχρι τότε οφειλζσ από τθν κατανάλωςθ νεροφ. Η 
μεταβίβαςθ διενεργείται με τθν προςκόμιςθ ςτα γραφεία του διμου κοινισ διλωςθσ του πωλθτι και του 
αγοραςτι ι του πωλθτθρίου ςυμβολαίου του ακινιτου. 
 
 

Άρθρο 15 
Τποχρεώςεισ καταναλωτών 

1. Οι υδρολιπτεσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν το Διμο αυκθμερόν για κάκε ανωμαλία ι βλάβθ 
υδρομετρθτϊν ι διαρροι ςωλινων, ςε περίπτωςθ δε παράλειψθσ υπόκεινται ςε πρόςτιμο 5.000 δρχ. και 
κα βεβαιϊνεται ςε βάροσ τουσ για το χρονικό διάςτθμα που ςθμειϊκθκε θ βλάβθ θ ποςότθτα νεροφ που 
είχε καταναλωκεί κατά τθν αμζςωσ προθγοφμενθ περίοδο κατανάλωςθσ. 

2. Απαγορεφεται απόλυτα θ από το μετρθτι οποιουδιποτε ακινιτου υδροδότθςθ άλλου ακινιτου χωρίσ 
τοποκζτθςθ ίδιου μετρθτι, κακϊσ επίςθσ και θ μετατόπιςθ μετρθτι, χωρίσ τθν άδεια και επίβλεψθ του 
Διμου. 

3. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ ι καuςίμων κοντά ςτα φρεάτια uδατοπαροχισ. Ο 
Διμοσ διακόπτει τθν υδροδότθςθ εάν κρίνει ότι εξαιτίασ τζτοιων εγκαταςτάςεων uπάρχει κίνδυνοσ 
μόλυνςθσ του νεροφ. 
Οι παραβάτεσ τθσ παραγράφου αυτισ υπόκεινται ςε διακοπι τθσ παροχισ φδατοσ για διάςτθμα από δζκα 
(10) μζχρι τριάντα (30) θμζρεσ κοι ςε πρόςτιμο από 5.000 μζχρι 10.000 δρχ.Η διάρκεια τθσ διακοπισ και το 
πρόςτιμο κακορίηεται ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ από το Διμαρχο.  

4. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ ι καuςfίμων κοντά ςτα φρεάτια uδατοπαροχισ. Ο 
Διμοσ διακόπτει τθν υδροδότθςθ εάν κρίνει ότι εξαιτίασ τζτοιων εγκαταςτάςεων uπάρχει κίνδυνοσ 
μόλυνςθσ του νεροφ. 

 
Άρθρο 16 

Σιμολόγηςη υλικών και εργαςιών  
Οι τιμζσ των εργαςιϊν που εκτελεί ο Διμοσ για λογαριαςμό των καταναλωτϊν, κακορίηονται από το Δθμοτικό 
υμβοφλιο.  

 
Άρθρο 17 

Ιδιωτικά δίκτυα 
Απαγορεφεται θ εκμετάλλευςθ ιδιωτικϊν γεωτριςεων για τθν υδροδότθςθ ακινιτων, ςε περιοχζσ όπου 

ζχει επεκτακεί το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ.  
Η λειτουργία όςων τζτοιων γεωτριςεων υφίςτανται νόμιμα, κα αποςκοπεi αποκλειςτικά ςτθν 

ικανοποίθςθ των υδρευτικϊν αναγκϊν των ιδιοκτθτϊν τουσ. 
 
 

Άρθρο 18  
Διακοπζσ υδροδότηςησ  

1. Εκτόσ από θσ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ υδροδότθςθσ που προβλζπει ωσ κφρωςθ ο παρϊν κανονιςμόσ, ο 
Διμοσ μπορεί επίςθσ να διακόπτει τθν παροχι φδατοσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
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α) Για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ.  
β) Για τεχνικοφσ λόγουσ (επιςκευι και ςυντιρθςθ του δικτφου ι του υδραγωγείου κ.λπ.). 
γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκισ ποςότθτα φδατοσ.  
δ) Όταν υπάρχει παράνομθ ςφνδεςθ φδρευςθσ.  

2. Όταν πρόκειται για προγραμματιηόμενεσ διακοπζσ θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου φροντίηει να 
ενθμερϊνει ζγκαιρα με κάκε πρόςφορο τρόπο τουσ καταναλωτζσ.  

3. Διακοπζσ νεροφ που οφείλονται ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, δεν παρζχουν δικαίωμα ςτουσ καταναλωτζσ 
πελάτεσ για αποηθμίωςθ κατά του Διμου.  
Διακοπι νεροφ γίνεται επίςθσ όταν:  
α) ο καταναλωτισ δεν εξοφλιςει το λογαριαςμό νεροφ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ζκδοςθ του.  
β) ο καταναλωτισ αλλάηει διεφκυνςθ και δεν γνωςτοποιιςει αυτι ςτθν υπθρεςία ι θ υπ' αυτόν δθλωκείςα 
δ/vςθ είναι λανκαςμζνθ με ςυνζπεια οι λογαριαςμοί να επιςτρζφονται ςτο Διμο. 

 
 

Άρθρο 19  
Τγειονομικόσ ζλεγχοσ του νεροφ  

Ο Διμοσ φροντίηει ϊςτε το νερό που παρζχει το δθμοτικό δίκτυο φδρευςθσ, να ζχει τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ.  
Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα επεξεργαςίασ και ελζγχου τθσ ποιότθτασ του νεροφ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ 

 
Άρθρο 20  

Τδρόμετρα  
1. Για κάκε υδpεuόμενο χϊρο (διαμζριςμα, μονοκατοικία, κατάςτθμα, κτιμα κ.λπ.) γίνεται ξεχωριςτι παροχι 

και χρθςιμοποιεiται ξεχωριςτό υδρόμετρο.  
2. Σα υδρόμετρα χορθγοφνται ςτουσ καταναλωτζσ και τοποκετοφνται από το Διμο. Η τιμι διάκεςθσ 

κακορίηεται από το Δθμοτικό uμβοφλιο.  
3. Προ του uδpομζτρου τοποκετείται πάντα δικλίδα ανακοπισ.  
4. Οποιαδιποτε επζμβαςθ ςτο υδρόμετρα, που αποςκοπεi ςτθν αποτροπι ι ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ 

καταμζτρθςθσ του αναλιςκϊμενου φδατοσ ι ςτθ διαγραφι καταναλωκείςθσ ποςότθτασ, ςυνεπάγεται τθ 
διακοπι τθσ υδροδότθςθσ και τθν επιβολι ςε βάροσ του υδρολιπτθ προςτίμου 100.000 δρχ. 

 
 

Άρθρο 21  
Χώροσ υδρομζτρων  

1. Σα υδρόμετρα τοποκετοφνται ςε ειόικό χϊρο τθσ οικοδομισ και μζςα ςε προςτατευτικό φρεάτιο ςτο 
καπάκι του οποίου είναι γραμμζνα τα αρχικά γράμματα του Διμου (Δ Κ). Ο χϊροσ αυτόσ πρζπει να είναι 
φωτεινόσ και εφκολα προςπελάςιμοσ και να βρίςκεται κοντά ςτθν είςοδο τθσ οικοδομισ.  

2. Απαγορεφεται θ διζλευςθ από το χϊρο των υδρομζτρων ςωλθνϊςεων ι εγκαταςτάςεων αποχζτευςθσ. Εάν 
υπάρχουν τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ, μετατοπίηονται με φροντίδα και δαπάνεσ των ιδιοκτθτϊν μζςα ςε 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ του Διμου. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία 
αυτι, διακόπτεται θ υδροδότθςθ μζχρισ ότου ςυμμορφωκοφν οι υπόχρεοι.  

3. Οι καταναλωτζσ οφείλουν να διατθροφν τα φρεάτια των υδρομζτpων κακαρά και ελεφκερα για να γίνεται 
απρόςκοπτοσ ο κάκε είδουσ ζλεγχοσ από τθν uπθρεςία. ε περίπτωςθ που τα υδρόμετρα καλφπτονται από 
οποιοδιποτε υλικό οι καταναλωτζσ υποχρεοφνται ςφμφωνα με τθν υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ να 
αποκαλφψουν άμεςα, το αργότερο ςε τρεισ (3) θμζρεσ, τον ςκεπαςμζνο υδρομετρθτι. τθν αντίκετθ 
περίπτωςθ θ αποκάλυψθ γίνεται από το Διμο και χρεϊνεται ο πολίτθσ με τθ δαπάνθ των εργατικϊν που 
απαιτικθκαν για τθν αποκάλυψθ τουσ. 


