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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

         Ο τρόπος σύνδεσης κάθε ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης, 
      οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα κάθε Φυσικού ή  
          Νοµικού Προσώπου καθορίζονται από τις διατάξεις του          

παρόντος Κανονισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
1. Παροχή ύδρευσης ή διακλάδωση παροχής θεωρείται το τµήµα 
εκείνο του υδραγωγού σωλήνα που προορίζεται να συνδέσει την 
εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου µε τον 
κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης. 
2.Η διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό και φτάνει 
µέχρι 0.60 περίπου µέτρα από την οικοδοµική γραµµή ή και 
µέσα στο οικόπεδο του ακινήτου, όπου τοποθετείται κρουνός 
διακοπής και σε σηµείο που καθορίζεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Επιχείρησης. 
3.Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σηµείο του αγωγού 
διανοµής από το οποίο αρχίζει η διακλάδωση παροχής νερού, η 
διάµετρος και το είδος αυτής καθορίζονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία της Επιχείρησης. 
4.Για να υδρευθούν περισσότερα αυτοτελή ακίνητα του ιδίου 
οικοδοµικού συγκροτήµατος, απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη 
που τοποθετείται µέσα σε ειδικό φρεάτιο. 
5.Η διακλάδωση παροχής νερού και το ειδικό φρεάτιο 
κατασκευάζονται από συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από σχετική απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και το άρθρο 15 του 
Ν. 1069/80. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ   ΑΚΙΝΗΤΟΥ  
1.Ιδιοκτήτης ή χρήστης ακινήτου που επιθυµεί να το 
υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση στην Επιχείρηση  µε όλα τα 
προσωπικά του στοιχεία και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου 
που θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για 
το είδος χρήσης αυτού, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θα 
θεωρηθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση.  
Όπως τροποποιήθηκε µε την 67/85 απόφαση ∆.Σ. 

2.Η Επιχείρηση µπορεί µε δικαιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. να 
απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι 
ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισµός 
3.Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται µε τη σειρά υποβολής  
της , γίνεται αυτοψία στο προς ύδρευση  ακίνητο και 
συντάσσεται σχετική µελέτη µε αναλυτικό προϋπολογισµό 
δαπάνης της σύνδεσης.  Ο προϋπολογισµός δαπάνης 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και καλείται αυτός όπως 
µέσα σε τρεις µέρες προβεί σε εξόφληση. Αν περάσει άπρακτη η 
παραπάνω προθεσµία ο προϋπολογισµός της δαπάνης υπόκειται 
σε αναθεώρηση. 
4.Οι παροχές ύδρευσης γίνονται µε την σειρά πληρωµής της 
δαπάνης. 
5.Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που 
χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα , 
Ιδρύµατα κ.λ.π. , Οργανισµούς , οι παροχές ύδρευσης γίνονται 
χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας. 
6.Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει µε την υπογραφή του 
Συµβολαίου Παροχής Νερού και την τοποθέτηση του 
υδροµέτρου. 
7.Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του παροχή ύδρευσης 
(δικό του υδροµέτρου). 
Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν µπορεί να συνδεθεί µε τον 
κεντρικό αγωγό και να αποκτήσει δική του παροχή για 
τεχνικούς λόγους , επιτρέπεται να συνδεθεί µε την παροχή 
ύδρευσης παρακείµενου ακινήτου µετά από έγγραφη συµφωνία 
του ιδιοκτήτη αυτού που θα την καταθέσει στην Επιχείρηση και 
την καταβολή των δικαιωµάτων σύνδεσης και της δαπάνης 
παροχής. 
      Η µέτρηση της κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή θα 
γίνεται µε ενδιάµεσο υδροµέτρου που θα  τοποθετηθεί  από την 
Επιχείρηση.  

  ΑΡΘΡΟ 4Ο  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
    Για την κατασκευή της διακλάδωσης παροχής νερού απαιτείται 
η καταβολή δικαιωµάτων που είναι η εξής. 
1.Η δαπάνη διακλάδωσης από του φρεατίου τοποθέτησης 
υδροµέτρων και σύνδεσης αυτών µε τον κεντρικό αγωγό. Η µέση 
τιµή της δαπάνης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιχείρησης (άρθρο 15 Ν1069/80). 
2.Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης που καθορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης. 
3.Η δαπάνη κατασκευής φρεατίου συλλέκτου υδροµέτρων και η 
αξία των υλικών εισπράττεται βάσει του συνταχθέντος αναλυτικού 
προϋπολογισµού όπως σο άρθρο 3 παρ.3 αναφέρεται. 
4.’’H λήψη εγγύησης ως προκαταβολή για την ύδρευση η οποία 
είναι ίση µε την αξία 80M3. η προκαταβολή παραµένει στην 
∆.Ε.Υ.Α.Λ. για όσο χρόνο ο καταναλωτής υδρεύεται από το δίκτυο 
της επιχείρησης. Η επιστροφή της εγγύησης στο δικαιούχο γίνεται 
χωρίς τόκο όταν αυτός ζητήσει µε έγγραφη αίτηση την οριστική 
διακοπή της παροχής για οποιοδήποτε λόγο, ή όταν αλλάξει ο 
ένοικος ή ο ιδιοκτήτης µετά από αίτηση τους και αφού εξοφλήσουν 
όλες τις οφειλές προς την επιχείρηση”.  
Τροποποίηση – Απόφαση ∆.Σ.85/86.Το ποσό αυτής της 
προκαταβολής, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης, µπορεί να αυξηθεί σε ειδικές περιπτώσεις.  
Η επιστροφή της εγγύησης για παροχή νερού στον χρήστη ή 
ιδιοκτήτη ακινήτου όταν αποχωρεί από το οίκηµα γίνεται απευθείας 
από το Γραφείο Προσόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. – τηρούµενης νόµιµης 
διαδικασίας – χωρίς έγκριση από τα ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Επιχείρησης, µε την προσκόµιση στο Γραφείο Προσόδων του 
Συµβολαίου που ήδη έχει υπογραφεί µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α.Λ και χρήστη 
ή ιδιοκτήτη του ακινήτου. Απόφαση ∆.Σ. 73/87.  
Απόφαση ∆.Σ.  21/14 – 2 – 2001 (συνυπεύθυνος ιδιοκτήτης). 
            
ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
1.Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να µεταγράψει τα 
δικαιώµατα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω µεταβίβασης της 
κυριότητας του ακινήτου του. 
2.Η µεταγραφή γίνεται µε υποβολή γραπτής αίτησης στην 
∆.Ε.Υ.Α.Λ µε όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου 
ιδιοκτήτη και τον αριθµό της συµβολαιογραφικής πράξης 
µεταβίβασης του ακινήτου και µεταγραφής της υπέρ του νέου 
ιδιοκτήτη που την προσκοµίζει στη Επιχείρηση χωρίς και να την 
καταθέτει.. 
Η οριστική µεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται µε την 
κατάρτιση σύµβασης µεταξύ της Επιχείρησης και του νέου 
ιδιοκτήτη και την καταβολή δικαιωµάτων λόγω εγγύησης που 
προβλέπει ο παρών Κανονισµός. 
3.Κάθε ιδιοκτήτης δύναται µε αίτηση του να παραχωρήσει το 
δικαίωµα χρήσης υδροδότησης του στον ένοικο του ακινήτου του.  
 Σε αυτήν την περίπτωση ο ένοικος υπογράφει το συµβόλαιο 
παροχής νερού και υποβάλλει υπεύθυνοι δήλωση του Ν. 1599/69 
στην επιχείρηση για το είδος χρήσης του ακινήτου. 
 Τροποποίηση (συµπλήρωση) – Απόφαση ∆.Σ. 67/85 
   
ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού 
αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεµάχια και λοιπές κατασκευές έστω 
και αν έγιναν µε δαπάνη ιδιωτών και µε σκοπό την υδροδότηση των  
ακινήτων από το δίκτυο του ∆ήµου Λαµίας ή της Επιχείρησης, 
ανήκουν στην Επιχείρηση.                     
  Οι υδρολήπτες έχουν µόνο τα δικαίωµα χρήσης. Σε περίπτωση 
µεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται µε τον τρόπο 
αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτοµάτως τα                
δικαιώµατα των παλαιών ιδιοκτητών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ 
1.Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων µε το 
δίκτυο ύδρευσης , γίνεται µε Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ , ο τύπος του οποίου 
καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης. 



2.Η προµήθεια , η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο έλεγχος των 
υδροµέτρων γίνεται µε την φροντίδα της Επιχείρησης. Τα 
υδρόµετρα τοποθετούνται στα πεζοδρόµια ή σε µη 
περιφραγµένο χώρο (πρασιές , πυλωτές , κ.λ.π.) κατά την κρίση 
της Επιχείρησης. 
Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες και το πεζοδρόµιο είναι 
στενό ή γι’ της τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση 
των υδροµέτρων στο πεζοδρόµιο, τοποθετούνται σε ειδικό χώρο 
κατασκευαζόµενο από τον ιδιοκτήτη µε υπόδειξη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Επιχείρησης µέσα στην οικοδοµή. 
3.Ανεκτό όριο σφάλµατος των υδροµέτρων θεωρείται το 5% -+.  
4. Σε περίπτωση απόκλισης από το παραπάνω όριο και µε 
πρωτόκολλο ελέγχου που συντάσσει το αρµόδιο γραφείο και 
εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης ,                                                            

       πραγµατοποιείται αυξοµείωση της ποσότητας νερού που 
έγραψε.                                  
5. Η λήψη των ενδείξεων γίνεται από υπαλλήλους της Τ.Υ. κάθε 
δίµηνο.      
6. Όλα τα υδρόµετρα πρέπει να είναι σφραγισµένα µε 
µολυβδοσφραγίδα που φέρει χαρακτηριστικά της     

       Επιχείρησης (∆.Ε.Υ.Α.Λ.). 
7. Κάθε καταναλωτής έχει χρέος να προσέχει και να 
προστατεύει το υδρόµετρό του. Η κάλυψη του φρεατίου των 
υδροµέτρων µε χώµατα ,απορρίµµατα ή µε οποιαδήποτε υλικά 
απαγορεύεται. Η αποµάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται 
µε την φροντίδα του υπαιτίου κατόχου του ακινήτου  ή από την 
Επιχείρηση που χρεώνει σε βάρος του υπαιτίου τα έξοδα 
αποµάκρυνσης των υλικών. 

       8. Υπερβολικά αυξηµένες καταναλώσεις νερού που 
αµφισβητούνται µε αίτηση από της υδροδοτούµενους κρίνονται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης , που αποφασίζει 
για την µείωση ή όχι της κατανάλωσης µετά από αυτοψία και 
δικαιολογηµένη εισήγηση των οργάνων της  
Επιχείρησης. Η υποβολή αιτήσεων για µείωση – διόρθωση 
λογ/µού κατανάλωσης νερού στο Γραφείο Προσόδων της 
∆.Ε.Υ.Α.Λ. γίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα 10 ηµερών µετά 
την ηµεροµηνία λήξης του λογ/µού. 

              (Απόφαση ∆.Σ. 175/89) 
9.Σε περίπτωση µε ορατής διαρροής του  εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης ακινήτου, ο κάτοχος αυτού  είναι υποχρεωµένος µέσα 
σε (10) δέκα ηµέρες από την ειδοποίηση της Επιχείρησης να     
επισκευάσει ( µε έξοδά του ) τη διαρροή και να ειδοποιήσει την 
Επιχείρηση για να τύχει του ευεργετήµατος της παρ. 8.   
10.Η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει καµιά ορατή απώλεια από 
βρύση , καζανάκι κ.λ.π. των εσωτερικών εγκαταστάσεων της 
οικοδοµής. 
11.Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί µε το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί 
σε επανασύνδεση διακοπής που έγινε λόγω οφειλών χωρίς να 
τηρήσει της διαδικασίες αυτού του κανονισµού ή πριν την 
τοποθέτηση  υδροµέτρου διώκεται κατά τον Νόµο ( άρθρο 293, 
372 Π.Κώδικας και των συναφών διατάξεων ) και του 
επιβάλλεται πρόστιµο, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιχείρησης , ίσο µε την αξία 1000 µ3 νερού. 
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο πενταπλασιάζεται.  
12.Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα σε οποιοδήποτε  χρόνο να 
κάνει έλεγχο των υδροµέτρων , να αντικαθιστά αυτά µε άλλα 
διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλα υδρόµετρα για 
επικουρικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται παρουσία 
του υδρολήπτη ο οποίος έχει κληθεί προηγουµένως για το 
σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο 
υδρολήπτης δεν παραβρεθεί , συντάσσεται σχετική πράξη 
ελέγχου παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της Επιχείρησης.  
13.Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιχείρηση 
µόλις διαπιστώσει διαρροή νερού µέσα στο φρεάτιο ή κατά 
µήκος του δικτύου.   
14.Ο καταναλωτής καταβάλλει οπωσδήποτε σαν ελάχιστο όριο 
κατανάλωσης αυτό που θα ορισθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ( άρθρο 8 παρ. 2).  
15.Οποιαδήποτε µετατόπιση υδροµέτρου θα γίνεται µόνο από 
συνεργείο της Επιχείρησης όταν αυτή κριθεί αναγκαία ή και µε 
αίτηση του καταναλωτή εφόσον είναι εφικτή. Στη δεύτερη 
περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται µε τη δαπάνη 
µετατόπισης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
1.Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται στη πληρωµή ανά δίµηνο της 
αξίας της ποσότητας του καταναλωθέντος νερού, της προκύπτει 
από της ενδείξεις του υδροµέτρου του. 

2.Σαν ελάχιστο όριο κατανάλωσης ανά δίµηνο ορίζεται η ποσότητα 
των 15 M3 της αξίας της υπολογιζόµενης µε της της επιβαρύνσεις. 
Το ανωτέρω ποσό θεωρείται πάγιο τέλος κατανάλωσης και 
καταχωρείται σε ξεχωριστό κωδ. Αριθµό του προϋπολογισµού της 
Επιχείρησης.  
Τροποποίηση (συµπλήρωση) – Απόφαση ∆.Σ.  7/90 
3.Αν διαπιστωθεί ότι ο υδροµετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω 
βλάβης, για ένα δίµηνο, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται µε την αξία 
της ποσότητας του νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο 
δίµηνο του προηγούµενου χρόνου, και εάν δεν υπάρχει, τότε 
χρεώνεται η κατανάλωση του προηγούµενου διµήνου. 
4.Αν η µη λειτουργία του υδροµέτρου οφείλεται σε αυθαίρετη 
επέµβαση του καταναλωτή εφαρµόζεται κατ’ αυτού η διάταξη της 
παραγράφου 11 του άρθρου 7. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  ΤΕΛΟΣ  (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Η τιµή κατά κυβικό µέτρο νερού καθορίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και µε   βάση το άρθρο 25 
παρ.  2 και 3 του Νόµου 1069/80. 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1.Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων 
κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες αυτών. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από έµπειρο προσωπικό 
και να πληρούν τους παρόντες σχετικούς κανονισµούς. 
2.Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι συνδέσεις πρέπει επίσης να 
πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι αντοχής και 
να παρέχουν πλήρη στεγανότητα για πίεση 15 ατµοσφαιρών 
τουλάχιστον. 
3.Oι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν 
από χώρους που µπορούν να προκαλέσουν µόλυνση του νερού. 
4.Η επιχείρηση δικαιούται εν γένει κατά την απόλυτη κρίση της να 
ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης µε τις 
εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους παρακάτω 
όρους µέχρι τις επισκευές και τακτοποίησης τους.  
 
ΑΡΘΡΟ  11Ο   ∆ΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Η παροχή ύδρευσης διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους. 
1.Όταν το ζητήσει εγγράφως κάθε καταναλωτής. 
2.Για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασµού τελών 
κατανάλωσης (νερού, αποχέτευσης) πέραν της αναγραφόµενης στο 
λογαριασµό ηµεροµηνίας πληρωµής 
Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασµοί 
νερού από καταναλωτές θα γίνεται διακοπή νερού, αφού 
προηγούµενα σταλεί από την επιχείρηση έγγραφο προς τους 
ενδιαφεροµένους, ως τελευταία Ειδοποίηση σχετικά µε την λήξη της 
προθεσµίας πληρωµής του λογαριασµού τους των τελών ύδρευσης 
και της σχετικής οφειλής. 
Απόφαση ∆.Σ. 124/87. 
3.Για λαθραία σύνδεση ή επανασύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης ή 
αποχέτευσης. 
4.Για ανώτερη βία, εκτέλεση από την επιχείρηση έργων 
καθαρισµού, επισκευών , αντικατάσταση αγωγών ή βλάβη των 
µηχανικών αντικαταστάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα δικαίωµα ο καταναλωτής για 
αποζηµίωση του από την Επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη 
που µπορεί αυτός να επικαλεσθεί λόγω της διακοπής.           
Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για διακοπή 
νερού που προήλθε από Φυσικά  
Πρόσωπα, Νοµικά Πρόσωπα ή Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας. 
5.Σε περίπτωση ανεπάρκειας της ποσότητας του νερού να καλύψει 
τις ανάγκες της πόλης, η Επιχείρηση µπορεί να επιβάλει 
οποιουσδήποτε περιορισµούς, στην κατανάλωση κατά την κρίση του                    
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο   ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 
1.Κάθε καταναλωτής µπορεί να ζητήσει µε έγγραφη αίτηση τον 
έλεγχο της κατανάλωσης του καταβάλλοντας το προβλεπόµενο 
παράβολο. 
2.Κάθε καταναλωτής επίσης µπορεί να ζητήσει µε έγγραφη αίτηση 
του τον έλεγχο του υδροµέτρου του, καταβάλλοντας το 
προβλεπόµενο παράβολο. ¨Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο του 
δεν λειτουργεί κανονικά, τα χρήµατα που καταβλήθηκαν 
επιστρέφοντα. Η τεχνική υπηρεσία της Επιχείρησης, για τον έλεγχο 
της κατανάλωσης ή του υδροµέτρου συντάσσει πρωτόκολλο 



ελέγχου που το κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο. Ο µετρητής 
θεωρείται ότι λειτουργεί κανονικά µε απόκλιση +-5%. 

3.Οι έλεγχοι δύνονται να γίνονται παρουσία των καταναλωτών. 
4.Κάθε καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή τέλους 
συντήρησης υδροµέτρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13Ο  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
1.Αναγκαία προϋπόθεση για επανασύνδεση διακοπής που έχει 
διακοπεί είναι η πληρωµή κάθε παροχής προς την Επιχείρηση, 
όπως και του παραβόλου επανασύνδεσης. 
2.Το αρµόδιο Γραφείο εκδίδει συγκεντρωτικό λογαριασµό 
οφειλών και µετά την πληρωµή από τον οφειλέτη δίνει εντολές 
επανασύνδεσης στην Τεχνική υπηρεσία  της Επιχείρησης. 
3.Σε περίπτωση που το οφειλόµενο ποσό είναι µεγάλο και η 
καταβολή του εφάπαξ είναι αποδεδειγµένα αδύνατη, δύναται ο 
∆ιευθυντής της Επιχείρησης να ρυθµίσει την καταβολή αυτή σε 
δόσεις που σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 
τρεις δίµηνες. Η καθυστέρηση πληρωµής έστω και µιας δόσης 
συνεπάγεται την επαναδιακοπή και στην περίπτωση αυτή η 
επανασύνδεση γίνεται µόνο όταν εξοφληθούν όλα τα 
οφειλόµενα στην Επιχείρηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
1.Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων, η βεβαίωση και η 
είσπραξη όλων των οφειλών κ.λπ. ύδρευσης και αποχέτευσης 
γίνεται µε την φροντίδα της Επιχείρησης. 
2.Oι σηµειωτές παίρνουν τις ενδείξεις των υδροµέτρων κάθε 
δίµηνο υποχρεωτικά. (Αρ. αποφ. 102/87). 
3.Στη συνέχεια συντάσσεται Βεβαιωτικός κατάλογος µε βάση 
τις αναγραφόµενες ενδείξεις, εκδίδεται ο λογαριασµός επί 
ειδικού εντύπου της Μηχανογράφησης και κοινοποιείται στους 
καταναλωτές µε το ταχυδροµείο 
 Στους πιο πάνω λογαριασµούς  αναγράφεται απαραίτητα η 
λήξη προθεσµίας πληρωµής. 
4.Στην περίπτωση που ο λογαριασµός δεν πληρωθεί στην 
αναγραφόµενη ηµεροµηνία µετά από παρέλευση πέντε ηµερών, 
το αρµόδιο Γραφείο δίνει εντολή διακοπής παροχής του νερού 
στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία διακόπτει την παροχή και 
ενηµερώνει για την ενέργεια της το Αρµόδιο Γραφείου. 
5.Η πληρωµή των λογαριασµών γίνεται στο Ταµείο της 
Επιχείρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ  15Ο  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 
1.Εγκατάσταση κοινοχρήστων βρυσών για ύδρευση των 
πολιτών απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών κατά την κρίση της Επιχείρησης για 
προσωρινή εξυπηρέτηση των δηµοτών λόγω ζηµιών, επισκευών, 
αντικαταστάσεων κ.λπ. κεντρικών αγωγών και λόγω ανωτέρας 
βίας. 
2.∆ύναται  η επιχείρηση µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες µόνο για 
καλαισθητικούς λόγους και για εξυπηρέτηση τουριστικών 
αναγκών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΑ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
1.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης µπορεί να εγκρίνει 
την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υδροστοµίων πυρκαγιάς, 
σε εσωτερική διακλάδωση µε άλλη εξωτερική ιδιωτική παροχή 
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, τα οποία θα 
χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς. 
2.Η παροχή αυτή γίνεται απ’ευθείας  από τον κεντρικό αγωγό µε 
σωλήνα διαµέτρου τουλάχιστον 2 ιντσών και τοποθετείτε το 
κατάλληλο κατά περίπτωση υδρόµετρο κατά την κρίση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης. 
3.Για το υδρόµετρο αυτό χρεώνεται το ελάχιστο όριο 
κατανάλωσης(αρ. 8, παρ. 2), θα πληρώνεται µόνο η δαπάνη 
συντήρησης του υδροµέτρου (αρ. 12, παρ. 4). 

4.Η ποσότητα του νερού που θα καταναλωθεί για την κατάσβεση 
της πυρκαγιάς δεν χρεώνεται. 
5.Σε περίπτωση που η σύνδεση του υδροστοµίου πυρκαγιάς 
χρησιµοποιηθεί και για άλλο σκοπό θα υποχρεώνεται ο 
καταναλωτής στην καταβολή προστίµου ίσον µε την αξία 2000 µ3 
νερού πλέον της καταγραφείσης στο µετρητή κατανάλωσης. 
Σε περίπτωση επανάληψης της αυθαιρεσίας από τον καταναλωτή, το 
πρόστιµο πενταπλασιάζεται, δυναµένου του ∆ιοικητικοί Συµβουλίου 
της Επιχείρησης να καταργήσει την παροχή του υδροστοµίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17Ο  Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
1.Τα υδροστόµια πυρκαγιάς προορίζεται µόνο για κατάσβεση 
πυρκαγιών από την Πυροσβεστική   Υπηρεσία και για το 
κατάβρεγµα των δρόµων  των πλατειών της πόλης.  
2.Η καταναλισκόµενη ποσότητα νερού για τους παραπάνω λόγους 
παρέχεται δωρεάν από την επιχείρηση. 
3.Απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους η λήψη νερού από τα 
υδροστόµια πυρκαγιάς. Στους παραβάτες εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του Ν 1069/80. 
 
ΑΡΘΡΟ 18Ο   ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
1.Επειδή το νερό έχει πολύ µεγάλη σπουδαιότητα για τους 
κατοίκους και τη ζωή της Πόλης κάθε πολίτης πρέπει να αποφεύγει 
τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο ύδρευσης για να µη στερείται 
η πόλη αυτού του αγαθού. 
2.Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες , εκσκαφές στο 
κατάστρωµα των δρόµων , των πεζοδροµίων ή και σε ιδιωτικούς 
χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης οφείλει να ενηµερώνεται από 
την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης για την ύπαρξη ή όχι 
δικτύου ύδρευσης. 
3.Η χρήση µηχανικών µέσων για τις εκσκαφές κοντά στο δίκτυο 
ύδρευσης απαγορεύεται. Κατά τις εργασίες εκσκαφής πρέπει να 
γίνονται ερευνητικές τοµές για την ακριβή επισήµανση της θέσης 
και την µορφή των υπογείων δικτύων ύδρευσης και δικτύων 
ιδιωτικών παροχών. 
4.Η Επιχείρηση σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία 
καταλογίζει σε βάρος του υπαιτίου το κόστος της δαπάνης για την 
επαναφορά του αγωγού στην πρότερα κατάσταση καθώς και κάθε 
άλλη ζηµιά της Επιχείρησης από την αιτία αυτή. 
5.Εκτός του αρµοδίου υπαλλήλου της Επιχείρησης ουδένας άλλος 
έχει το δικαίωµα να µπαίνει στις αντλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις 
της Επιχείρησης και να χειρίζεται τα κλειδιά διακοπής παροχής 
νερού. 
6.Καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης που προκαλούνται από λόγους 
ανωτέρας βίας ή θεοµηνίες ουδένα  επιβαρύνουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 19Ο   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΩΝ 
1.Τα τέλη , δικαιώµατα , παράβολα , η αξία υλικών και εργασίας 
που παρέχεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Λ. καθώς και τα πρόστιµα ή 
οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση των συνδεθέντων ή 
συνδεόµενων µε το δίκτυο ύδρευσης , θα καθορισθούν µε ειδική 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 
Με τη λήψη της ειδικής αυτής απόφασης θα εισπράττονται τα 
καθορισµένα για κάθε αιτία ποσά που ισχύουν σήµερα. 

           
ΑΡΘΡΟ 20Ο  ΙΣΧΥΣ  ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ                                                        
Αυτός ο Κανονισµός καλύπτει τα ήδη υφιστάµενα καθώς και τα 
δίκτυα που πρόκειται να κατασκευασθούν και όλους τους 
καταναλωτές της Επιχείρησης που συνδέονται µε το δίκτυο 
ύδρευσης. Κάθε αµφιβολία που θα γεννηθεί κατά την εφαρµογή του 
Κανονισµού επιλύεται µόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Επιχείρησης. Η σύνταξη του Κανονισµού αυτού προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.  1069/80 , η δε ισχύς του θα 
αρχίσει µετά την κατά Νόµο έγκριση του.   
                                                                                                                                  
    
 

 
 
      

 
    

 

 

 

 

   

 

 

   



  
 
                     

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
                         
 


