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Άρθρο 1ο: ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι οι όροι λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής
αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ.Α.Λ-Αγ.Θ.
Όλοι οι διενεργούμενοι έλεγχοι και τα στοιχεία των καταναλωτών που λαμβάνονται και τηρούνται
στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται με βάση τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται:
- Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ. ή Δ.Ε.Υ.Α. ή Επιχείρηση νοείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και οι αρμόδιες Τπηρεσίες της,
- Δ.Σ. νοείται το Διοικητικό υμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων,
- Ιδιοκτήτης ή πελάτης ή υδρολήπτης ή καταναλωτής νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του ακινήτου
ή της εγκαταστάσεως που υδροδοτείται.
- Δημοτικό Συμβούλιο νοείται το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων.

Κεφάλαιο 1ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο: ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΦΡΗΗ ΝΕΡΟΤ
Η Δ.Ε.Τ.Α. παρέχει νερό κατάλληλο για πόση ή για οικιακή και δευτερεύουσα χρήση εφόσον
υπάρχουν οι κατάλληλοι υδάτινοι πόροι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις
που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Σο νερό που βρίσκεται στα όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ.Α. είναι φυσικό αγαθό και η κατανάλωσή
του υπόκειται σε περιορισμούς. Η φροντίδα για την προστασία και διάθεσή του για ύδρευση ανήκει
στην Δ.Ε.Τ.Α.
Η χρήση του παρεχόμενου από τη Δ.Ε.Τ.Α. νερού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους
τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές
απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει, με δαπάνες του και ενέργειές του, μέσω κατάλληλων ειδικών
τεχνικών και συσκευών στην επιθυμητή βελτίωση της ποιότητάς του. Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν έχει καμία
ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που είναι δυνατόν να προκύψει από την
ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για τους πιο πάνω ειδικούς σκοπούς.

Άρθρο 3ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΗ ΝΕΡΟΤ
3.1 Σο νερό χορηγείται μέσα στα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ.Α. στις παρακάτω
περιπτώσεις :
α. ε κατοικίες και κτίσματα αποκλειστικά και μόνο για ύδρευση (και όχι για άρδευση).
β. ε καταστήματα παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων για λειτουργικούς σκοπούς.
γ. ε επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού και παραγωγής χυμών και αναψυκτικών για εμπορία.
δ. ε νομίμως λειτουργούσες βιομηχανικές, βιοτεχνικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και
αγροτικές επιχειρήσεις για λειτουργικούς σκοπούς και υδρευτικές ανάγκες προσωπικού (εκτός της
άρδευσης).
ε. ε επαγγελματίες ιδιοκτήτες βυτιοφόρων οχημάτων για εμπορία πόσιμου νερού μέσω αυτών
των οχημάτων.
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Η χρήση του νερού για λειτουργικούς σκοπούς μπορεί να ανασταλεί, προσωρινά ή επ’ αόριστο,
με αιτιολογημένη απόφαση του Δ..
ε όλες τις περιπτώσεις το νερό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία
χορηγήθηκε, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του
Δ.. και σε περίπτωση υποτροπής διακόπτεται η παροχή μετά από απόφαση του Δ..
Προϋπόθεση για τη χορήγηση νερού είναι η διαπίστωση από την Δ.Ε.Τ.Α. ύστερα από γενική ή
και ειδική μελέτη της ύπαρξης σημαντικής επάρκειας υδάτινων πόρων.
3.2 Δεν χορηγείται νερό, έστω και αν πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του Κανονισμού, για
υδροδότηση :
Α. Κτισμάτων ή επιχειρήσεων που βρίσκονται ανατολικά της πόλης του Λουτρακίου και μέσα
σε ζώνη τα όρια της οποίας καθορίζονται από το Π.Δ. της 23-9-1985 (ΥΕΚ 630/Δ΄/7-11-1985)
«Καθορισμός ζώνης προστασίας της περιοχής των πηγών Λουτρακίου» το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο
σχέδιο πόλεως Λουτρακίου.
Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενες νόμιμα ή τακτοποιημένες κατοικίες προ της 7/11/1985 στην πιο
πάνω ζώνη προστασίας δικαιούνται σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΤΑ, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις
της πιστοποίησης του χρόνου κατασκευής, της διασφάλισης της χρήσης του παρεχόμενου νερού
αποκλειστικά για ύδρευση, της ορθής αποχέτευσης και αποκομιδής των λυμάτων και με την
επιφύλαξη της συνεχούς τήρησης των όρων των παρ. 23.4.1 έως 23.4.4 του παρόντος κανονισμού.
Σα ανωτέρω και οι όροι των παρ. 23.4.1 έως 23.4.4 επιβάλλονται για την προστασία του
Τδροφόρου Ορίζοντα Μεταλλικού Νερού Λουτρακίου και για τις ιδιωτικές παροχές που λειτουργούν
σήμερα στην πιο πάνω περιοχή ανεξαρτήτως της μελλοντικής τύχης των κτισμάτων.
Β. Κτισμάτων και εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει οικοδομική άδεια εκτός εκείνων:
β1. που κατασκευάστηκαν πριν από την ισχύ του Β.Δ. 1-8-1955 «περί Γενικού Οικοδομικού
Κανονισμού του Κράτους».
β2. που νομιμοποιούνται ή εξαιρούνται από την κατεδάφιση με οποιονδήποτε τρόπο.
Γ. Επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων για τις οποίες το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας γνωμοδότησε αρνητικά για την εγκατάστασή τους στα διοικητικά όρια του
Δήμου.
Κτίσματα νόμιμα, με άδεια οικοδομής, που θα ανεγερθούν στην εκτός σχεδίου ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, θα εξετάζονται από την Δ.Ε.Τ.Α. κατά
περίπτωση σε σχέση με την επάρκεια νερού και την ύπαρξη τυχόν τεχνικών ή άλλων προβλημάτων.
3.3 Δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορευτικές διατάξεις:
α. Η περιοχή της βιοτεχνικής ζώνης, όπως κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Δ.. του
Δήμου Λ-Π-ΑγΘ για βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές επιχειρήσεις (όχι εκμεταλλεύσεις).
β. Η παραθαλάσσια περιοχή ΒΔ του Λουτρακίου μέχρι την είσοδο της τουριστικής μονάδας
του «Club Ποσειδών» και σε ζώνη που δεν απέχει περισσότερο των 100 μέτρων από τον άξονα του
επαρχιακού δρόμου Λουτρακίου - Περαχώρας και εφ’ όσον μπορεί να υδροδοτηθούν τεχνικά,
αποκλειστικά και μόνο, από το υδροδίκτυο της πόλης του Λουτρακίου.
γ. Επιχειρήσεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες των κατοίκων του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και οι οποίες αποδεδειγμένα δεν προσβάλλουν το
περιβάλλον και δεν δημιουργούν τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο.
3.4 Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει την ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς
του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον από την Δ.Ε.Τ.Α. καθώς και τις
σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε.Τ.Α.
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3.5 Η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές
του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.
Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης ανάλογα με τη χρήση. ε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί με απόφαση του Γεν. Διευθυντή και σύμφωνη
γνώμη Προέδρου να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα (10) μέρες την παροχή νερού ή/και να
επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.. Αν υπάρξει υποτροπή διακόπτεται η
παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών (3) μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.. και σε
περίπτωση νέας υποτροπής διακόπτεται οριστικά η παροχή ύστερα από νέα απόφαση του Δ.. Οι
παραπάνω διακοπές πραγματοποιούνται σε αντίστοιχη χρονική περίοδο με αυτήν της
υπερκατανάλωσης.
3.6 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την
εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο μετά
από έγκριση της Δ.Ε.Τ.Α..
3.7 ε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Τ.Α. είναι δυνατόν,
συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του
ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.
Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για
τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν
προέρχεται.
3.8 Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες
υποχρεώσεις του προς την Δ.Ε.Τ.Α. και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του
κατώτατου ορίου κατανάλωσης (παγίου). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο
υδρολήπτης η διακοπή του οποίου έγινε με αίτησή του.
3.9 Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων παροχών και
έχει το δικαίωμα να επιβάλλει περιορισμούς στη κατανάλωση νερού για τις ανάγκες γενικότερου
κοινωνικού συμφέροντος και ομαλής λειτουργίας του δικτύου.
Ακόμα έχει το δικαίωμα να διακόπτει και χωρίς προειδοποίηση παροχές νερού εφ’ όσον το
επιβάλλουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που βάζουν σε κίνδυνο α) το υδραγωγείο, β) το
υδροδίκτυο, γ) το ακίνητο του υδρολήπτη, δ) την ομαλή τροφοδότηση των υπολοίπων πελατών.

Άρθρο 4ο: ΕΝΣΑΕΙ – ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΨΝ
4.1 Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην
αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του. Είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, με απόφαση του Γεν. Διευθυντή της Επιχείρησης ή του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Τπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Γεν. Διευθυντή της Επιχείρησης να ανασταλεί η πληρωμή του
λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης, και να υποβληθεί μετά από έλεγχο σχετική εισήγηση
στο επόμενο Δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση (εκδίκαση) ένστασης είναι η εξόφληση ή
ο διακανονισμός των προηγούμενων οφειλών που αντιστοιχούν στην παροχή.
4.2 Οι ενστάσεις εκδικάζονται από επιτροπή ενστάσεων (Ε.Ε.) που συγκροτείται από: 1. Σον Γενικό
Διευθυντή ως πρόεδρο, 2. Σον Διευθυντή Σεχνικής Τπηρεσίας, 3. Σον Διευθυντή Οικονομικής
Τπηρεσίας και 4. Σον Προϊστάμενο Σμήματος Καταναλωτών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Φρέη γραμματέα της Ε.Ε. εκτελεί ο Προϊστάμενος Σμήματος Καταναλωτών. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη της ή οι αναπληρωτές τους, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται
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μόνο ομόφωνα. τον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της Ε.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση
μόνο σε συνεδρίαση πέραν του κανονικού ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση).
Η Ε.Ε. ορίζει ημερομηνία συζήτησης των ενστάσεων το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη των
τελευταίων λογαριασμών του βεβαιωτικού καταλόγου, και ειδοποιεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς τους
ενιστάμενους ή τους αντίκλητους τους 3 τουλάχιστον ημέρες πριν.
Η Ε.Ε αποφασίζει βάσει των στοιχείων αν συντρέχουν ή όχι λόγοι μείωσης του ποσού που
βεβαιώθηκε (π.χ. ευθύνη της Επιχείρησης, θεομηνία, ανωτέρα βία, κλπ).
Εντός 20 ημερών από τη συζήτηση η Ε.Ε. συντάσσει πρακτικό που θεωρείται από τον Γεν. Διευθυντή
και εγκρίνεται από το Δ.. στην επόμενη συνεδρίαση του.
4.3 Πριν την υποβολή της ένστασης ο πελάτης υποχρεούται να καταθέσει στην Δ.Ε.Τ.Α. (ή να εντάξει
σε διακανονισμό) τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40 %) του ποσού που αναγράφει ο
λογαριασμός για τον οποίο υποβάλλει την ένσταση. ε περίπτωση υποτροπής το ελάχιστο ποσοστό
αυξάνεται σε 50% και 70%. Οποιαδήποτε ένσταση πέραν των 3 ανά παροχή εκδικάζεται απευθείας
από το Δ.. ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε. Μετά την εκδίκαση της ένστασης γίνεται συμψηφισμός
και τακτοποίηση της τελικής οφειλής του πελάτη.

Άρθρο 5ο: ΕΛΕΓΦΟΙ
Σο προσωπικό της Δ.Ε.Τ.Α. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομέτρων,
την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις υδατοπαροχές, μπορεί
ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, και να λαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης
(φωτογραφίες, video κλπ).
Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του
ανατιθεμένου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε αδικαιολόγητης άρνησής του συντάσσεται σχετική
έκθεση από το αρμόδιο όργανο και καλείται εγγράφως ο παραβάτης να εκθέσει του λόγους της
αρνήσεώς του.
Σο Δ.. εάν κρίνει αβάσιμους ή ανεπαρκείς τους λόγους αυτούς μπορεί να διατάξει την διακοπή της
παροχής. Η επανασύνδεση της παροχής γίνεται αφού αρθούν τα εμπόδια και εφ’ όσον πληρωθεί από
τον πελάτη το δικαίωμα επανασύνδεσης της παροχής.

Άρθρο 6ο: ΠΑΡΟΦΗ
Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της
Δ.Ε.Τ.Α.. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται «παροχή». Αυτή 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 στο ίδιο ιδιοκτήτη.

Άρθρο 7ο: ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΠΑΡΟΦΨΝ
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες (μια για κάθε παροχή) και σε μηχανογραφικούς
καταλόγους. Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις
παραπάνω καρτέλες και τους μηχανογραφικούς καταλόγους καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι
σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς την Δ.Ε.Τ.Α..
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Κεφάλαιο 2ο: ΣΕΦΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο: ΑΓΨΓΟΙ
Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση
ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι
δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου είναι αναγκαίο και
τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α.. Οι αγωγοί διανομής
τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο 75 mm.
τα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παλιά δίκτυα παραληφθούν από τον Δήμο, οι
αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 75 mm συντηρούνται από την Δ.Ε.Τ.Α., δεν θεωρούνται όμως
τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές εκτός των δικτύων με
διάμετρο 63 mm όπου η χορήγηση νέων παροχών είναι στην κρίση των Τπηρεσιών της Δ.Ε.Τ.Α. ’
αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με την περίπτωση που δεν
διέρχεται αγωγός μπροστά από το προς ύδρευση ακίνητο.

Άρθρο 9ο: ΠΑΡΟΦΕ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΑΡΟΦΨΝ
9.1 Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης (απλές παροχές) με διάμετρο 3/4 ΄΄ και σε
ειδικές παροχές με διάμετρο 63 mm και άνω.
9.2 Οι πυροσβεστικές παροχές θεωρούνται ειδικές παροχές και χρησιμοποιούνται μόνο για την
κατάσβεση πυρκαγιών. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση η δε
σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.
Πυροσβεστική παροχή χορηγείται σε κτίρια στην περιοχή των οποίων δεν υπάρχει
πυροσβεστικός κρουνός επί του πεζοδρομίου και εφ’ όσον η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη
στο κτίριο πυροσβεστικής εσωτερικής εγκατάστασης, βάσει σχετικής μελέτης και μετά και από
σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας.
Η ένδειξη του υδρομετρητή της πυροσβεστικής παροχής κτιρίου πρέπει να είναι μηδενική, τα
δε έξοδα εγκατάστασης και συντήρησης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του κτιρίου στον οποίο χρεώνονται
και τα πάγια τέλη ύδρευσης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε κατανάλωση στην παροχή αυτή, ο πελάτης
πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής ότι έγινε
δοκιμή ή χρήση της εσωτερικής πυροσβεστικής εγκατάστασης του κτιρίου αλλιώς διακόπτεται
αμέσως και οριστικά η παροχή αυτή, επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται
με απόφαση του Δ, και ενημερώνεται σχετικά η Πυροσβεστική Τπηρεσία.
9.3 Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εργοταξιακές (προσωρινές) παροχές. Ο τρόπος σύνδεσης των
παροχών αυτών ορίζεται από την Τπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α. και μπορεί να είναι διάφορος των μονίμων /
απλών παροχών ύδρευσης.
9.4 Ειδικές παροχές (ή παροχές ειδικής χρήσης) δικαιούται τα ακίνητα ειδικού προορισμού
χαρακτηριζόμενα σαν τέτοια με απόφαση του Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. και έγκριση του Δ.. της
Δ.Ε.Τ.Α.
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Άρθρο 10ο: ΣΡΟΠΟ ΤΝΔΕΗ ΠΑΡΟΦΨΝ
10.1 Οι απλές παροχές αποτελούνται από εύκαμπτο χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4΄΄ ή σωλήνα
πολυαιθυλενίου ύδρευσης Υ32 και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού συνένωσης διαμέτρου
3/4΄΄ και με το υδρόμετρο μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Μετά το
υδρόμετρο τοποθετείται υποχρεωτικά ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος σφαιρικός διακόπτης (ball valve)
διαμέτρου ½΄΄. Επιπρόσθετα, κατόπιν υπόδειξης της Δ.Ε.Τ.Α., ο υδρολήπτης μπορεί να υποχρεωθεί
να τοποθετήσει βαλβίδα αντεπιστροφής ή/και εξαερισμού, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Αντί για χαλκοσωλήνα ή σωλήνα ΡΕ είναι δυνατόν, κατά την κρίση της αρμόδιας Τπηρεσίας της
Δ.Ε.Τ.Α., να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο κατάλληλο υλικό, βάσει των νεωτέρων τεχνικών
εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση της παροχής με σιδηροσωλήνες. Τφιστάμενες παροχές από
σιδηροσωλήνα αντικαθίστανται υποχρεωτικά με δαπάνες των υδροληπτών.
Γενικά τα υλικά και ο τρόπος σύνδεσης της παροχής καθορίζονται από την Δ.Ε.Τ.Α. Επίσης η
διάμετρος της παροχής σε πολυκατοικίες, σε συγκροτήματα και σε μεγάλα γενικά κτιριακά
συγκροτήματα καθορίζονται από την Δ.Ε.Τ.Α.
10.2 Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται
μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται «συλλέκτης» (COLLECTΕR). Όταν στο
ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη
υποχρεωτικά. Σα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. ε παλιές κατασκευές
(υδρόμετρα-φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια) εφόσον οι Τπηρεσίες της Δ.Ε.Τ.Α. κρίνουν
απαραίτητη την μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη τάσσεται έγγραφη προθεσμία στον υδρολήπτη
για την συμμόρφωσή του στις υποδείξεις της.
Εάν ο υδρολήπτης αρνηθεί η ΔΕΤΑ έχει δικαίωμα είτε να διακόψει την παροχή με απόφαση
του Δ.., είτε να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τις δαπάνες στον λογαριασμό ύδρευσης
του ακινήτου.
Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν από τα υδρόμετρα
που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη.
ε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο κλπ και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου
με διακεκριμένη πολεοδομική και νόμιμη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένα υδρόμετρο.
Αποκλειστικά και μόνο σε ακίνητα με έξι (6) ή περισσότερες υδρευτικές παροχές δύναται να
χορηγηθεί μία (1) παροχή ως κοινόχρηστη του ακινήτου. Η σύνδεση δύο (2) ή περισσοτέρων
διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο (2) ή περισσοτέρων ακινήτων με το
αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η Δ.Ε.Τ.Α. δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και αφαίρεση της
παροχής, μέχρι την νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ..
Είναι επίσης παράνομη η υδροδότηση ενός διακεκριμένου κατά χρήση τμήματος ή ακινήτου από
περισσότερα του ενός υδρόμετρα και η Δ.Ε.Τ.Α. δικαιούται να προβεί σε διακοπή και αφαίρεση της
επιπλέον παροχής, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
απόφαση του Δ..
10.3 Οι ειδικές παροχές για βιομηχανικούς ή άλλους σκοπούς θα γίνονται σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση απαιτήσεις και τις υποδείξεις της Δ.Ε.Τ.Α.
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Άρθρο 11ο: ΘΕΗ ΠΑΡΟΦΨΝ
11.1 Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό διανομής και καταλήγουν στο φρεάτιο ή
συλλέκτη του υδρομέτρου. Σο φρεάτιο ή ο συλλέκτης αυτός τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια ή
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου ή έμπροσθεν του ακινήτου επί τοίχου. Η τελική επιλογή της
θέσης του φρεατίου και της παροχής καθώς και των παρακάτω περιπτώσεων του άρθρου αυτού
γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α..
Επίσης η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές, εκτός σχεδίου ή και εντός,
όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων
σε κοινό συλλέκτη (collecter), εφόσον η Τπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α. το κρίνει σκόπιμο, τα δε έξοδα της
μεταφοράς αυτής βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων.
11.2 Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και
τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. ε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η
τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων και εφόσον υπάρχουν
είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους. Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευθεί με συλλέκτη
(collecter) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε δύο χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια
πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις του, τούτο γίνεται δεκτό εφόσον το
τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν
επιπλέον δαπάνης.
11.3 ε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε
περισσότερες από μια θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων ή η τοποθέτηση των
παροχών σε συλλέκτη.
11.4 Κάθε πυροσβεστική παροχή έχει δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό
μέσω ειδικής μεταλλικής βάνας.

Άρθρο 12ο: ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΠΑΡΟΦΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΡΗΣΨΝ
12.1 Οι απλές (κοινές) παροχές ύδρευσης έχουν διάμετρο σωλήνα 3/4΄΄ και συνδέονται με μετρητή
διαμέτρου 1/2΄΄.
12.2 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 Τπηρεσία
της Δ.Ε.Τ.Α.. Προβλεπόμενες, στο προσεχές μέλλον, από τον υδρολήπτη, αυξημένες ανάγκες, θα
αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στο συλλέκτη (collecter) έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί
αργότερα ένα επιπλέον τμήμα για την εξυπηρέτηση του ακινήτου. Απαγορεύεται, πάνω σε συλλέκτη
(collecter) που είναι σε χρήση, να υπάρχουν νεκρές θέσεις εφόσον δεν έχουν πληρωθεί σαν παροχές
και δεν διαθέτουν υδρόμετρο.
12.3 Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν την ονομαστική παροχή του αντίστοιχου μετρητή, η Δ.Ε.Τ.Α.
έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για την
τοποθέτηση μετρητή με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη μετατροπής βαρύνει τον υδρολήπτη που
υποχρεούται επίσης στην καταβολή της τυχόν διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου ακινήτου.
12.4 ε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις
ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, η Δ.Ε.Τ.Α. έχει δικαίωμα να επέμβει και να
τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, με
δαπάνη του υδρολήπτη.
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12.5 Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων.
τις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω
δεξαμενής αποθήκευσης και μετά από σχετική έγκριση της Δ.Ε.Τ.Α..

Άρθρο 13ο: ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ ΕΝΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ
ΦΕΔΙΟΤ
13.1 την κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα με νόμιμη οικοδομική άδεια ή
ισοδύναμο δικαίωμα υδροδότησης που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως καθώς και
όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς που υπήρχαν πριν το 1923 ή έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του από 24-4-1985 Π.Δ. (ΥΕΚ 181Δ΄/1985).
13.2 Όλα τα παραπάνω ακίνητα μπορούν να υδρευθούν από την Δ.Ε.Τ.Α. εφόσον προσκομισθούν
στις Τπηρεσίες της τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό ή απαιτηθούν από τις Τπηρεσίες της Δ.Ε.Τ.Α. κατά την κρίση της και καταβληθούν τα
απαιτούμενα χρηματικά ποσά. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα,
κατάστημα κλπ) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (απλή-κοινή παροχή).
13.3 Σα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που
τοποθετούνται επί τοίχου και επί της πρόσοψης τους ή σε άλλη θέση που επιλέγεται από την
Τπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α. κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. Αν η ρυμοτομία δεν έχει
εφαρμοσθεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά ή μέσα στο ακίνητο για την ασφαλή
τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής ή του υδρομέτρου, τότε τοποθετείται προσωρινά στην
πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή
μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα δε έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη.
13.4 Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και
ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α. και
εφόσον δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Τ.Α. ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
13.5 Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμη και αν αυτός βρίσκεται
τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου, εφόσον:
α) το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα δώδεκα (12) μέτρα,
β) δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές, ανεξάρτητα από το πλάτος, και είναι δυνατή η έκδοση
αδείας τομής του οδοστρώματος, και
γ) ο δρόμος δεν έχει διαχωριστική νησίδα.
13.6 Εφόσον δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η
ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση απλών παροχών (παροχή 3/4΄΄ - μετρητής 1/2΄΄)
μακριά από αυτό που να συνδέονται με τον πιο κοντινό αγωγό διανομής και πάντα κατά την απόλυτη
κρίση της Τπηρεσίας .
13.7 Ο αριθμός των απλών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα
υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) εφόσον βρίσκονται σε μεμονωμένα φρεάτια και τις
δέκα (10) εφόσον βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collecter). Η απόσταση του αγωγού διανομής, με
τον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
την εκάστοτε μεγίστη, όπως αυτή καθορίζεται από την Δ.Ε.Τ.Α.
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13.8 Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε
σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση.
13.9 Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν
έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή
μεταφέρεται, υποχρεωτικά, με δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτησή του ή αυτεπάγγελτα από
την Δ.Ε.Τ.Α. Ο υδρολήπτης ειδοποιείται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την μεταφορά και οφείλει
να έχει κατά την μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών
εγκαταστάσεών του.
Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση ή διακοπή
νερού.
13.10 την περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού
και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού οι παροχές
τοποθετούνται στην γωνία του οικοδομικού τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου εφόσον
εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος, τοποθετείται από την Δ.Ε.Τ.Α. εγκάρσιο
τμήμα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασμό νέων παροχών της Δ.Ε.Τ.Α.. Δεύτερο
εγκάρσιο τμήμα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στη μέση της οδού εφόσον το μήκος της οδού θα
υπερβαίνει τα 100 μέτρα.

Άρθρο 14ο: ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΑΓΨΓΨΝ
14.1 Αν η απόσταση του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω είναι μεγαλύτερη από την
μέγιστη ορισμένη, γίνεται επέκταση του αγωγού διανομής ώστε αφενός η απόσταση αυτή να γίνει
μικρότερη ή ίση προς την μέγιστη και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε
ασφαλή θέση. Η ελάχιστη επέκταση ορίζεται σε έξι (6) μέτρα.
14.2 Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) απλές ή είναι ειδικές παροχές,
πραγματοποιείται επέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να
είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών και των υδρομέτρων στον τοίχο του ακινήτου.
Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον Υ90 mm. και με επαρκή
πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται επέκταση από τον
κοντινότερο αγωγό με την κατάλληλη πίεση.
Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω επεκτάσεις βαρύνει τον αιτούντα. την περίπτωση αγωγού
τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου
13, η δαπάνη επέκτασης βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τέρμα του εγκάρσιου ως την θέση
των παροχών.
14.3 Οι επεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε οδούς εγκεκριμένες και διαμορφωμένες
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. ε άλλη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε μηχανικό την
σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης των οδών, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις
αρμόδιες Τπηρεσίες. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδόρειθρα βάση της ερυθράς, ανωμαλίες του
οδοστρώματος μικρότερες των 30 cm. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.
14.4 τις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος
είναι δυνατόν και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της σε απόσταση κατ’ εξαίρεση μεγαλύτερη
από την μέγιστη αλλά όχι μεγαλύτερη από διακόσια (200) μέτρα, από την κοντινότερη πλευρά του
ακινήτου.
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Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα
δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα) στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων, κατ’ εξαίρεση και μετά
από έγκριση της Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α. είναι δυνατή η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε διαφορετική
απόσταση, μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο κατά την κρίση της Τπηρεσίας. Ο χαρακτηρισμός του
κτιρίου ως ειδικού προορισμού γίνεται με απόφαση του Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. και έγκριση του
Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α..

Άρθρο 15ο: ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ ΕΚΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΦΕΔΙΟΤ
15.1 Με απλές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ.Α..
15.2 Διευκρινίζεται ότι αν η οδός που παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός
σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους, όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η
κατ’ αυτόν τον τρόπο οριζόμενη γραμμή της οδού προς την περιοχή εκτός σχεδίου.
15.3 Όλα τα παραπάνω ακίνητα μπορούν να υδρευθούν από την Δ.Ε.Τ.Α. εφόσον προσκομισθούν
στην Τπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό ή απαιτηθούν από την Τπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α. κατά την κρίση της και καταβληθούν τα
απαιτούμενα χρηματικά ποσά.
15.4 Για κάθε ακίνητο ή τμήμα με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κ.λ.π.) χορηγείται
μια παροχή οικιακής χρήσης (απλή-κοινή παροχή).
15.5 Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού, χαρακτηριζόμενα σαν
τέτοια με απόφαση του Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. και έγκριση του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α..
Η κατ’ εξαίρεση, παρά την ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι δυνατή κατά τα
οριζόμενα στα παραπάνω άρθρα.
15.6 Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση των
διακοσίων (200) μέτρων, γίνεται επέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να
γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη κατά τα οριζόμενα
παραπάνω στον παρόντα κανονισμό και μετά από έγκριση του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α..
Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από αρμόδιο
υπάλληλο της Δ.Ε.Τ.Α..
15.7 Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι
αδιαμόρφωτο, η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει προσωρινά την παροχή στην απέναντι
διαμορφωμένη πλευρά. Σο πλάτος του δρόμου δεν προσμετράται στην απόσταση ακινήτου – ορίου
εγκεκριμένου σχεδίου.

Άρθρο 16ο: ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΠΑΡΟΦΨΝ
16.1 Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό σύμφωνα με
όσα ορίζονται παραπάνω, αν αυτό είναι εφικτό. την περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη (collecter) για
την υδροδότηση ακινήτου οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη
(collecter) με δαπάνες των υδρευόμενων απ’ αυτές.
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16.2 Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά απ’ αυτό. Εξαίρεση
αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:
α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από τα λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά από
αίτηση και με δαπάνες του υδρολήτπη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του, της
παροχής στην πρώτη θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Αν όμως αίτιος της
μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης
μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με την δαπάνη
απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.
β) Αν το υδρευόμενο ακίνητο είναι συνδεδεμένο με αγωγό διαμέτρου μικρότερης του
κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους Υορείς) και με ανεπαρκή πίεση και ο
υδρολήπτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεσή του με νέο αγωγό που όμως
δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την
προβλεπόμενη στο άρθρο 13, τότε μπορεί να ζητήσει την μεταφορά της παροχής, με δαπάνη
του, μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί με τον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι
θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 13.
16.3 Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι μακριά από το
ακίνητο, επιβάλλεται όταν πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο λόγω επέκτασης που
πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. το προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές
εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο
και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι’ αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών επιβαρύνει τον
υδρολήπτη.
16.4 Η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει από τον πελάτη ή να
μεταφέρει η ίδια για λογαριασμό και με χρέωση του πελάτη, την παροχή σε νέα θέση πλησίον ή
έμπροσθεν του ακινήτου που υδρεύεται όταν έχει επεκταθεί το υδροδίκτυο της περιοχής του
ακινήτου.

Άρθρο 17ο: ΑΝΤΧΨΕΙ – ΚΑΣΑΒΙΒΑΕΙ ΠΑΡΟΦΨΝ
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου
στην νέα στάθμη.
Επίσης η μεταβολή της στάθμης της οδού λόγω ασφαλτόστρωσης, βελτίωσης χάραξης ή
διαπλάτυνσης επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στην νέα στάθμη και θέση
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ε.Τ.Α.

Άρθρο 18ο: ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΠΑΡΟΦΨΝ
Αν οι νεοπαραλαμβανόμενες υδροδοτικές παροχές δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της
Δ.Ε.Τ.Α., η αρμόδια Τπηρεσία της προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές με δαπάνη και χρέωση του
υδρολήπτη, ύστερα από ενημέρωση του.

Άρθρο 19ο: ΜΕΣΑΣΟΠΙΕΙ ΠΑΡΟΦΨΝ
Εάν η παροχή έχει εκτεθεί σε κινδύνους ασφαλείας της η ΔΕΤΑ τάσσει εγγράφως προθεσμία στον
υδρολήπτη για την μεταφορά της σε υποδεικνυόμενη ασφαλέστερη θέση με επιμέλεια και δαπάνες του
υδρολήπτη.
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Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη η ΔΕΤΑ έχει δικαίωμα είτε να διακόψει την παροχή με απόφαση
του Δ.., είτε να μεταφέρει την παροχή σε ασφαλέστερη θέση με χρέωση του υδρολήπτη.

Άρθρο 20ο: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ
Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία λόγω
διαμορφώσεως της οδού ή του πεζοδρομίου, εκτελείται με επιμέλεια της ΔΕΤΑ και δαπάνες του
φορέα κατασκευής του σχετικού έργου, είναι δε υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, ο οποίος
υποχρεούται να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική υδραυλική του εγκατάσταση με επιμέλεια και
δαπάνες του.

Άρθρο 21ο: ΕΨΣΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΔΡΕΤΗ
21.1 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το
εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) άκρο του υδρομέτρου.
Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η
Δ.Ε.Τ.Α. ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι και το υδρόμετρο.
21.2 Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου
υλικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση
του υδρομέτρου, τέτοιας αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις.
21.3 Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση
ύδρευσης του ακινήτου εφοδιασθεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον
μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του καθώς και βαλβίδα
αντεπιστροφής εφόσον τούτη ζητηθεί από την Τπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α..
21.4 Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς τον υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν
γεννά δικαιώματα κυριότητας ούτε υποχρεώνει την Δ.Ε.Τ.Α. σε διακοπή της υδροδότησης.
21.5 Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες
Κανονισμούς και επιπλέον πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό πιστοποιημένο για χρήση σε
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar. Η Δ.Ε.Τ.Α.
δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από μικρής
διάρκειας υπέρβασης της παραπάνω πίεσης λειτουργίας.
ε περίπτωση μόνιμης αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται
έγκαιρα δημόσια και με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής
των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
Από την παραπάνω μόνιμη αύξηση του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου η Δ.Ε.Τ.Α. ουδεμία
ευθύνη έχει προς του υδρολήπτες πέραν της προαναφερόμενης δημόσιας ανακοίνωσης.
21.6 Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση με τους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών μηχανημάτων,
πιεστικών συσκευών, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η λειτουργία
τους πρέπει να γίνεται με παρεμβολή δοχείων αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του
νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Τ.Α.. Η παρεμβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι
διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Τ.Α. από πιθανές βλάβες. Οι
θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα
εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρμανσης, στις εγκαταστάσεις της
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Δ.Ε.Τ.Α.. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού στα υδροδίκτυα
της Δ.Ε.Τ.Α. είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
21.7 Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από
διαφορετικές παροχές. την περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Τ.Α. έχει δικαίωμα να διακόψει ή και να
αφαιρέσει τις παροχές. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Τ.Α., με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω
και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. την περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η
παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης και για λόγους Δημόσιας Τγείας.
21.8 Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των
υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Σο δίκτυο της Δ.Ε.Τ.Α.
δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο
ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι
για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και για τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο
προσωπικό της Δ.Ε.Τ.Α. ή τρίτους καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Τ.Α.. Μέχρι τη άρση του ατόπου η Δ.Ε.Τ.Α. διακόπτει ή και αφαιρεί την
παροχή.

Άρθρο 22ο: ΜΕΣΡΗΣΕ – ΥΡΕΑΣΙΑ – ΤΛΛΕΚΣΕ
22.1 Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις
εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντα κανονισμού.
Οι υδρομετρητές πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις απαιτήσεις της
Δ.Ε.Τ.Α., με λόγο (R=Q3/Q1) R=400 κατ’ ελάχιστο και θα έχουν τη δυνατότητα πρόσθετης
εγκατάστασης δικτύου ασύρματης καταμέτρησης, χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση των
υδρομετρητών από το δίκτυο και χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση τους. Ο
υδρομετρητής αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΤΑ η οποία ευθύνεται για τη σωστή συντήρηση του. Σο
κόστος της συντήρησης θεωρείται ότι ενσωματώνεται στο πάγιο τέλος που καταβάλει ο καταναλωτής.
Η Δ.Ε.Τ.Α. θα προχωρήσει κατά την κρίση της στην σταδιακή αντικατάσταση των μέχρι σήμερα
τοποθετημένων υδρομέτρων από μετρητές νέου τύπου χωρίς επιπλέον χρέωση των καταναλωτών.
22.2 Όπου οι μετρητές τοποθετούνται σε φρεάτια, αυτά θα είναι τύπου Ε.ΤΔ.Α.Π. με σώμα από
σκυρόδεμα και κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας Β125 (κατά ΕΛΟΣ ΕΝ124) και θα
φέρουν ανάγλυφα επί του καλύμματος τα αρχικά Δ.Ε.Τ.Α.Λ-Αγ.Θ.
Όπου οι μετρητές τοποθετούνται σε συλλέκτη ή επί τοίχου η συνολική εγκατάσταση θα
προστατεύεται από ειδικό κιβώτιο με θυρίδα (πίλαρ) που δεν θα κλειδώνει αλλά θα ασφαλίζεται απλά.
Σο υλικό του πίλαρ θα είναι από αλουμίνιο ή μεταλλικό από γαλβανισμένη λαμαρίνα DKP και το
κόστος κατασκευής, τοποθέτησης και συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, όπως επίσης και
του συλλέκτη. ε περίπτωση διαρροής στο συλλέκτη η δαπάνη επισκευής βαρύνει όλους τους
υδρευόμενους απ’ αυτόν. Η σχετική χρέωση επιμερίζεται στους καταναλωτές στον επόμενο μετά την
επισκευή λογαριασμό.
Ο τύπος του πίλαρ θα εγκρίνεται από την Δ.Ε.Τ.Α.
Η τοποθέτηση του πίλαρ ή του φρεατίου είναι υποχρεωτική από τον πελάτη. Η Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να
προβεί σε ενέργειες παραγγελίας και τοποθέτησής του και να χρεώσει τον πελάτη στον επόμενο
λογαριασμό με το κόστος αυτό.
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Κεφάλαιο 3ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 23ο: ΑΙΣΗΗ / ΔΗΛΨΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ
23.1 Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από την Δ.Ε.Τ.Α., συμπληρώνει έντυπη αίτηση-δήλωση, που
παρέχεται από την Επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την δήλωσή του αυτή ο υδρολήπτης δηλώνει ότι «έλαβα γνώση των όρων του ισχύοντος
Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Τ.Α.Λ-Αγ.Θ., αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του
Κανονισμού αυτού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου κλπ και το νερό
θα χρησιμοποιώ αποκλειστικά για ανάγκες ύδρευσης» καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο
μέλλον το Διοικητικό υμβούλιο της Δ.Ε.Τ.Α. σχετικά με θέματα υδροδοτήσεων.
Εφ’ όσον το προς υδροδότηση ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης
λυμάτων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά και την αίτηση και τυχόν άλλα
δικαιολογητικά που του ζητηθούν για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων,
σύμφωνα και με όσα ορίζει η Δ.Ε.Τ.Α. για το θέμα αυτό.
23.2 την αίτηση θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου που πρόκειται να υδροδοτηθεί, ο
σκοπός χρήσης (οικία, κατάστημα, κλπ) καθώς και το στάδιο που βρίσκονται οι οικοδομικές
εργασίες. Προκειμένου για πολυκατοικία η αίτηση υποβάλλεται από τον εργολάβο – κατασκευαστή
που έχει πάρει αντιπαροχή το οικόπεδο ή τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας, στο όνομα του οποίου
έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια του κτιρίου.
23.3 Μαζί με την αίτηση – δήλωση υποβάλλονται συνημμένα:
1. Επικυρωμένο, από την αρμόδια Πολεοδομία (με την ένδειξη ‘‘για εργοταξιακό νερό’’ ή ‘‘για
σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης’’) αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου που πρόκειται
να υδροδοτηθεί (το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στην άδεια οικοδομής πρέπει να είναι
το ίδιο με του αιτούντα). Εναλλακτικά για υφιστάμενα κτίσματα με οικοδομική άδεια τα οποία
έχουν συνδεθεί με τα λοιπά δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ), μπορεί να υποβληθεί
αντίγραφο της τότε θεωρημένης οικοδομικής άδειας μαζί με υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 ότι
δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στη δόμηση,
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα κατόψεων του προς υδροδότηση κτιρίου (που συνοδεύουν την
οικοδομική άδεια),
3. Αναφορά Α.Υ.Μ. και αρμόδιας Δ.Ο.Τ. για κάθε πελάτη που υδρεύεται,
4. Επικυρωμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του προς υδροδότηση κτιρίου (που συνοδεύει ην
οικοδομική άδεια) καθώς και οδοιπορικό σκαρίφημα προς το κτίριο αυτό, με αναφορά σε
σταθερά σημεία στους χάρτες 1:5000,
5. Δήλωση από τον αδειούχο εγκαταστάτη υδραυλικό, θεωρημένη από τον επιβλέποντα
Μηχανικό και την αρμόδια Πολεοδομική Τπηρεσία,
6. Προκειμένου για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, γεωργοκτηνοπτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχεία
κλπ, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης ή λειτουργίας που έχει
εκδοθεί από τις αρμόδιες Δημόσιες Τπηρεσίες, με σαφή αναφορά στο είδος της παραγωγής ή
στην χρήση της εγκατάστασης. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δεν προκύπτει από την
άδεια η χρήση του νερού για λειτουργικούς σκοπούς η παροχή κατατάσσεται στο οικιακό
τιμολόγιο, εκτός αν η επιχείρηση απασχολεί άνω των 150 εργαζομένων. Ειδικότερα για τα
εργοστάσια εμφιάλωσης απαιτείται η ετήσια υποβολή της άδειας εμπορίας νερού που
εκδίδεται από τον Δήμο Λ-Π-ΑγΘ,
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7. Για τις μονάδες της προηγούμενης κατηγορίας, πέραν της άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης ή
λειτουργίας απαιτείται και η προσκόμιση της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού υμβουλίου
όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αυτών στα διοικητικά όρια του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων,
8. Προκειμένου για πυροσβεστική παροχή, βεβαίωση της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας της
περιοχής ότι απαιτείται η εγκατάσταση πυρόσβεσης στο κτίριο σύμφωνα και με τις διατάξεις
που ισχύουν, όπου θα γίνεται μνεία της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης,
9. Προκειμένου για την χορήγηση παροχής βυτιοφόρου αυτοκινήτου απαιτείται η χορήγηση
σχετικής άδειας εμπορίας από το Δημοτικό υμβούλιο Λ-Π-ΑγΘ και η έγκριση του Δ.. της
Δ.Ε.Τ.Α. μετά από σχετική εισήγηση του Γεν. Διευθυντή της Επιχείρησης και εφόσον
αποδεδειγμένα η Δ.Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις υδρευτικές ανάγκες σε περιοχές
αρμοδιότητάς της και δεν επαρκεί ο υφιστάμενος αριθμός των βυτιοφορέων για την κάλυψη
των αναγκών αυτών.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
α. να είναι κάτοχος βυτιοφόρου αυτοκινήτου για το οποίο θα προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και βεβαίωση της Τγειονομικής
Τπηρεσίας ότι το βυτιοφόρο αυτό είναι κατάλληλο για μεταφορά πόσιμου
νερού, και
β. να υποβάλλει στην Δ.Ε.Τ.Α. επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι:
1) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό
Ύδρευσης της Δ.Ε.Τ.Α.,
2) το νερό θα το διαθέτει για ύδρευση οικιών που βρίσκονται μέσα στα
διοικητικά όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ.Α. πλην των κτισμάτων που
βρίσκονται εντός της θεσμοθετημένης ζώνης του υδροφόρου ορίζοντα
Λουτρακίου (για μεταφορά νερού έξω από τα διοικητικά όρια θα πρέπει να
υπάρχει απαραίτητα απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου ΛουτρακίουΠεραχώρας-Αγίων Θεοδώρων και σύμφωνη γνώμη του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α.)
3) δεν θα προμηθεύεται νερό από ιδιωτικά πηγάδια και ιδιωτικές γεωτρήσεις,
4) το ελάχιστο όριο κατανάλωσης νερού (πάγιο) κατ’ έτος θα είναι 500 κ.μ.
Η παραλαβή του νερού θα γίνεται από ειδικές παροχές που τη θέση τους και τον τρόπο
κατασκευής τους θα καθορίζει η Δ.Ε.Τ.Α. και μόνο με το βυτιοφόρο αυτοκίνητο που
θα δηλώσει ο αδειούχος βυτιοφορέας με βάση την άδεια κυκλοφορίας. Επικυρωμένο
αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας υποβάλλεται ευθύς εξ αρχής στην Δ.Ε.Τ.Α. Η
παροχή γίνεται αποκλειστικά με έξοδα του βυτιοφορέα.
ε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Δ.Ε.Τ.Α. μεταφορά νερού έξω από τα όρια
αρμοδιότητας του βυτιοφόρου, μεταφορά νερού στη ζώνη του Τδροφόρου Ορίζοντα
Λουτρακίου, παραλαβή νερού από άλλη παροχή, μεταφορά νερού για σκοπούς
άσχετους με υδρευτικές ανάγκες, χρησιμοποίηση άλλου βυτιοφόρου αυτοκινήτου,
χορήγηση νερού από παροχή βυτίου σε τρίτους, διακίνηση του νερού χωρίς νόμιμα
παραστατικά στοιχεία ή γίνει παράβαση όρων του παρόντος κανονισμού ή άλλων
εντολών της Δ.Ε.Τ.Α., θα διακόπτεται αμέσως η παροχή και με απόφαση του Δ.. θα
καθορίζεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο και σε δεύτερη υποτροπή θα διπλασιάζεται
το ποσό του προστίμου, θα διακόπτεται δε οριστικώς η παροχή νερού (με απόφαση
του Δ..) και θα ζητείται αρμοδίως η ανάκληση της άδειας του βυτιοφορέα.
23.4 Διαδικασία υδροδότησης ακινήτων εντός της ζώνης προστασίας της περιοχής των πηγών
Λουτρακίου. Για τα ακίνητα του 2ου και 3ου εδαφίου της παρ. 3.2.Α του παρόντος Κανονισμού
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υποβάλλονται υποχρεωτικά τα επιπλέον δικαιολογητικά και διενεργούνται οι επιπρόσθετοι έλεγχοι
που περιγράφονται παρακάτω:
1. Για την πιστοποίηση του χρόνου κατασκευής, της χρήσης και τον καθορισμό του ορίου
κατανάλωσης απαιτείται να υποβληθούν:
1.1. Σίτλος ιδιοκτησίας στον οποίο να περιγράφεται το κτίσμα.
1.2. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί του χρόνου ηλεκτροδότησης του κτίσματος.
1.3. Απόσπασμα αεροφωτογραφίας συνοδευόμενη από βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας
περί του έτους και του εντοπισμού του κτίσματος.
1.4. Άδεια οικοδομής ή ισοδύναμο δικαίωμα υδροδότησης.
1.5. Βεβαίωση ΣΑΠ ή ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου να προκύπτει το εμβαδό των χώρων
κύριας χρήσης
2. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της τεχνικής δυνατότητας
υδροδότησης σύμφωνα με τον Κανονισμό, πραγματοποιείται αυτοψία στο ακίνητο από τον
Προϊστάμενο του Σμήματος Ύδρευσης και τον Προϊστάμενο του Σμήματος Αποχέτευσης
από κοινού κατά την οποία διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι και λαμβάνεται υλικό
τεκμηρίωσης:
2.1. Μακροσκοπικός έλεγχος των κτισμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
2.2. Μακροσκοπικός έλεγχος συμφωνίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης με τους
Κανονισμούς της ΔΕΤΑ.
2.3. Έλεγχος επισκέψιμου στεγανού βόθρου (πρέπει να είναι απολύτως καθαρός κατά το
χρόνο της αυτοψίας), μέτρηση των διαστάσεων και του ενεργού όγκου αυτού.
2.4. Αναλυτική καταγραφή του περιβάλλοντα χώρου και των υφιστάμενων φυτεύσεων.
Απαγορεύεται ρητά η φύτευση οπωροκηπευτικών και υδροχαρών φυτών και δέντρων.
Σέτοιου είδους υφιστάμενες φυτεύσεις απομακρύνονται υποχρεωτικά. Δεν είναι επιτρεπτή
οποιαδήποτε λίπανση.
3. Μετά την κατά τα ανωτέρω θετική έκθεση αυτοψίας καθορίζεται το όριο κατανάλωσης νερού
της κατοικίας και ελέγχεται ως ακολούθως:
3.1. Ανά 20 τ.μ. χώρου κύριας χρήσης υπολογίζεται 1 ισοδύναμος κάτοικος και κατανάλωση
νερού 200 λίτρα/ημέρα, προσαυξημένα κατά 10% για τους 3 θερινούς μήνες. Η έγγραφη
αποδοχή του καθορισμένου ορίου από τον καταναλωτή αποτελεί προϋπόθεση της
υδροδότησης του ακινήτου.
3.2. Για τον συνεχή έλεγχο των καταναλώσεων τόσο από τη ΔΕΤΑ όσο και από τον
καταναλωτή, τοποθετούνται υποχρεωτικά υδρομετρητές ηλεκτρομαγνητικού τύπου με
ενσωματωμένη διάταξη ασύρματης λήψης ενδείξεων (όπως περιγράφονται στην 60/2018
μελέτη της ΔΕΤΑ ή όπως αυτοί εξελιχθούν στο μέλλον). Η δαπάνη της αρχικής
τοποθέτησης βαρύνει τον καταναλωτή, η δε συντήρηση και οι μελλοντικές
αντικαταστάσεις βαρύνουν τη ΔΕΤΑ.
4. Μετά την υδροδότηση, ύστερα από τη θετική έκβαση της άνω διαδικασίας και των λοιπών
όρων του Κανονισμού, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι από το προσωπικό της ΔΕΤΑ,
για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων υδροδότησης του ακινήτου. Ενδεικτικά:
4.1. Ελέγχεται η τήρηση του ορίου κατανάλωσης.
4.2. Ελέγχεται η περιοδική συχνότητα εκκένωσης του βόθρου και η μεταφορά των λυμάτων
στην ΕΕΛ, και συσχετίζεται με τις περιοδικές καταναλώσεις.
4.3. Ελέγχεται η φύτευση του περιβάλλοντα χώρου.
4.4. τις περιπτώσεις διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης διακόπτεται άμεσα η παροχή,
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράβασης και επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του
οποίου καθορίζεται από το Δ.
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23.5 Ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών για την υδροδότηση γίνεται από την αρμόδια Τπηρεσία
της Δ.Ε.Τ.Α. και προωθούνται για διεκπεραίωση οι περιπτώσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του
παρόντος Κανονισμού.
Η έγκριση των αιτήσεων για τα εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων νόμιμου οικισμού γίνεται από
τον Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. ο οποίος και υπογράφει την σχετική εντολή σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης, ενώ για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα η έγκριση γίνεται από το Δ.. μετά από σχετική
εισήγηση του Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. ο οποίος και υπογράφει την σχετική εντολή σύνδεσης
μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Δ..
Η εντολή σύνδεσης καθίσταται άκυρη αν παρέλθει διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της
χωρίς να κατατεθούν από τον υδρολήπτη τα απαιτούμενα δικαιώματα και δαπάνες. την περίπτωση
αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 28.

Άρθρο 24ο: ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ
Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφοράς, ανύψωσης κλπ γίνονται από τις Τπηρεσίες
της Δ.Ε.Τ.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού και τις
εντολές των αρμοδίων της Δ.Ε.Τ.Α.
ε περίπτωση που η Δ.Ε.Τ.Α. αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει
την εκτέλεση τους ή μέρους αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες της Δ.Ε.Τ.Α.. Ο έλεγχος της
παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται μόνο από τεχνικούς της
Δ.Ε.Τ.Α.

Άρθρο 25ο: ΔΑΠΑΝΕ ΤΔΑΣΟΠΑΡΟΦΗ
Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία
(π.χ. επεκτάσεις δικτύου) υποβάλλεται αίτηση - δήλωση με συνημμένα όσα δικαιολογητικά ορίζει ο
Κανονισμός αυτός και καταβάλλεται από τον αιτούντα πελάτη :
-

Προκαταβολή για έρευνα ή προμελέτη, εφόσον βέβαια απαιτείται κατά την εκτίμηση της
Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α., το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Διευθυντή Οικονομικής
Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α. μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπαλλήλων της Τπηρεσίας.

-

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου : Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης μπορεί, με απόφαση του
Δ.., να υπολογισθεί γενικά για όλα τα ακίνητα ή κατηγορίες ακινήτων με βάση μέση τιμή
δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.1069/80 ή μελλοντική του τροποποίηση.
Κατά τα λοιπά συντάσσεται από την Σ.Τ. της Δ.Ε.Τ.Α. προϋπολογισμός και καθορίζεται ο
χρόνος καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Μετά την εκτέλεση του έργου, γίνεται
απολογισμός και βάσει αυτού η τελική εξόφληση.
Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή
καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού, η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το
δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την
επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχισή του.
Μέρος τουλάχιστον της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από
τον Διευθυντή Οικονομικής Τπηρεσίας της Δ.Ε.Τ.Α., προκαταβάλλεται. Η καταβολή του
υπόλοιπου ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης γίνεται με το πέρας των εργασιών και
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πάντως πριν την υδροδότηση του ακινήτου, εκτός και έχει καθορισθεί αλλιώς από το Δ.. ή με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α..
-

Σο δικαίωμα σύνδεσης παροχής (πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των παροχών), που
αφορά νέες παροχές προκαταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησης και η καταβολή του είναι
ανεξάρτητη από τον χρόνο σύνδεσης της παροχής. Σο ύψος του δικαιώματος αυτού
καθορίζεται από το Δ..

-

Ση μετωπική εισφορά (εισφορά πρόσοψης), που είναι το γινόμενο καθορισμένης, με απόφαση
του Διοικητικού υμβουλίου, τιμής μονάδας (ανά μέτρο πρόσοψης του ακινήτου) επί το
μήκος προσόψεως πολλαπλασιαζόμενο επί των αριθμό των ορόφων. Σο ισόγειο και το δώμα,
όταν χρησιμοποιούνται ως χώρος κυρίας χρήσεως θεωρούνται όροφοι. Φώρος του ακινήτου
που το δάπεδο του είναι μέχρι ένα (1) μέτρο χαμηλότερα από την στάθμη του πεζοδρομίου
θεωρείται ισόγειο.

-

Η δαπάνη έκδοσης άδειας τομής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου. Αντ’ αυτής, η Δ.Ε.Τ.Α
μπορεί να ζητήσει όπως η άδεια εξασφαλισθεί και προσκομισθεί από τον αιτούντα υδρολήπτη.

-

Συχόν δικαιώματα υπέρ τρίτων.

-

Η εγγύηση, που καταβάλλεται από τον αιτούντα υδρολήπτη (ιδιοκτήτη, μισθωτή κλπ) κατά
τον χρόνο σύνδεσης (ή επανασύνδεσης) της παροχής, η οποία και επιστρέφεται με την, μετά
από αίτηση, αφαίρεση της παροχής ή αλλαγή ιδιοκτησίας, με σύγχρονη αντικατάστασή της
από την εγγύηση του νέου ιδιόκτητη και αφορά κάθε είδους οφειλές προς την Δ.Ε.Τ.Α που
βεβαιώθηκαν στο διάστημα αυτό.
Σο ύψος της εγγύησης ορίζεται από το Δ.. κατά κατηγορίες παροχών (εργοταξιακές, απλές,
πυροσβεστικές, ειδικές κλπ) ή τιμολογίων (κοινό, ,επαγγελματικό κλπ).
Η αξία που προϋπολογίσθηκε για νέα παροχή, τοποθέτηση παλιάς ή άλλη εργασία που δεν
πραγματοποιήθηκε, υπόκειται σε αναπροσαρμογή κατά τον χρόνο εκτέλεσής της.
Η Δ.Ε.Τ.Α. έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και ο υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης
της για την ύδρευση του ακινήτου.
Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την καλή κατάσταση του φρεατίου ή του
πίλαρ και την προστασία της παροχής και του μετρητή με κάθε πρόσφορο τρόπο και υπό την
έγκριση της Δ.Ε.Τ.Α..
Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο από τον υδρολήπτη ή άλλο
πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Τ.Α. καθώς και κάθε εργασία σ’ αυτό ή τον
κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται πριν το υδρόμετρο. την περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Τ.Α.
προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχής για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών επιβάλλεται
επιπλέον πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.
Σο δικαίωμα ελέγχου υδρομέτρου-παροχής επιβάλλεται επίσης στην περίπτωση υποβολής
σχετικής αίτησης του υδρολήπτη.

Άρθρο 26ο: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΚΣΑΗ
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο
παρών κανονισμός, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με
εργολαβία από την Δ.Ε.Τ.Α. και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της
παροχής στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απευθείας ή με
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χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης ύδατος. ε ειδικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση του
Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί μέρος της δαπάνης να καταβληθεί από την Επιχείρηση.
Είναι δυνατόν επίσης, η Δ.Ε.Τ.Α. να απαιτήσει από τους εξυπηρετούμενους από την επέκταση του
υδροδικτύου να εκτελέσουν μέρος των εργασιών με την επίβλεψη της Δ.Ε.Τ.Α..
’ όλες τις περιπτώσεις η Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή ενός ποσού, καθοριζόμενο
από τον Διευθυντή Οικονομικής Τπηρεσίας της και εγκρινόμενο από τον Γεν. Διευθυντή.
Σο τμήμα του αγωγού που τοποθετείται με τους παραπάνω τρόπους περιέρχεται στην κυριότητα της
Δ.Ε.Τ.Α. που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει, μετά την οριστική παραλαβή του, για την
ύδρευση και άλλων ακινήτων στην συνέχεια χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από οποιονδήποτε
όσων έχουν συμμετάσχει στην αρχική επέκταση του δικτύου.
ε περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
προηγούμενου άρθρου του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 27ο: ΑΞΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ – ΑΝΤΧΨΗ – ΚΑΣΑΒΙΒΑΗ
27.1 Σο κόστος της μεταφοράς, ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη,
καθορίζεται δε και καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στις λοιπές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
27.2 τις περιπτώσεις που, ενώ η μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση είναι υποχρεωτική, ο
υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να υποβάλλει την σχετική αίτηση και να καταβάλλει την
προϋπολογισθείσα δαπάνη ή την ορισθείσα προκαταβολή της, η Δ.Ε.Τ.Α. τον καλεί με έγγραφο να
προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε προθεσμία το πολύ ενός (1) μηνός, μετά την πάροδο της
οποίας προβαίνει αυτεπάγγελτα στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με την σχετική
δαπάνη.
Η δαπάνη χρεώνεται στον λογαριασμό ύδρευσης και εισπράττεται μαζί με την αξία του
καταναλισκόμενου νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης
και εφαρμογή του άρθρου 32 του παρόντος κανονισμού.
27.3 Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο (2) παροχές - υδρόμετρα και ζητηθεί και τρίτη (3η ) τότε
αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης (collecter). H μεταφορά των παλαιών
υδρομέτρων στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους ενώ η δαπάνη μεταφοράς
βαρύνει τον αιτούντα, την νέα παροχή, υδρολήπτη.
27.4 Η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να αναγράφει στο λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί με
την αξία του καταναλισκόμενου νερού κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε
αιτία και εργασία, της ίδιας ή τρίτων ύστερα από σχετική συμφωνία. ε περιπτώσεις μεγάλων ποσών
είναι δυνατή η κατανομή τους σε έντοκες δόσεις κατά την κρίση του Διευθυντή Οικονομικής
Τπηρεσίας και τελική έγκριση του Γεν. Διευθυντή.
Αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός επέρχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32
συνέπειες.

Άρθρο 28ο: ΜΑΣΑΙΨΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΑΡΟΦΗ
Αν ο αιτών έχει προκαταβάλει την δαπάνη εγκατάστασης παροχής ή επέκτασης και γενικά εκτέλεσης
εργασιών και ζητήσει την ματαίωση του έργου επιστρέφονται τα εξής κονδύλια:
1. Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό, πλην του κονδυλίου για την έρευνα, την
έκδοση αδείας εκσκαφής και τα υπέρ τρίτων δικαιώματα. Σο ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
22

ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ

2.
3.
4.
5.

επέκτασης του δικτύου εφόσον δεν έχουν ορισθεί οι εργασίες και γενικά σε κάθε περίπτωση
αιτηθείσης εργασίας εφόσον δεν άρχισε η εκτέλεσή τους.
Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, επιστρέφεται το δικαίωμα σύνδεσης και η
εγγύηση. την περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η παροχή έχει καταργηθεί και ο αιτών δεν
διατηρεί κανένα δικαίωμα σ’ αυτήν.
Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί επιστρέφεται μόνο η εγγύηση.
ε περίπτωση επέκτασης και γενικά κάθε εργασίας που έχει αρχίσει να εκτελείται μετά τον
απολογισμό του έργου που έχει ήδη εκτελεσθεί και του προϋπολογισμό της δαπάνης τυχών
εργασιών ματαίωσης, επιστρέφεται η διαφορά που θα προκύψει.
Σα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε εμπόδια (π.χ. ύπαρξη
αγωγών ακαθάρτων υδάτων, δικτύων άλλων Τπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κλπ).

Άρθρο 29ο: ΔΙΑΚΟΠΗ – ΑΥΑΙΡΕΗ ΠΑΡΟΦΨΝ
29.1 Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται :
α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής που
ορίζει το Δ.. Για την διακοπή της υδροδότησης είναι απαραίτητη η πλήρης εξόφληση ή ρύθμιση
τυχόν οφειλών της προς τη ΔΕΤΑ.
Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του
δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.., καθώς και την καταβολή της ανάλογης
εγγύησης.
β) Από την Τπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.
Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το
δικαίωμα επανασύνδεσης.
29.2 Αφαίρεση της παροχής γίνεται :
α) Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, και την
καταβολή του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ..
β) Από την Τπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό.
Κατά την αφαίρεση της παροχής απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και η εγκατάσταση των
σωληνώσεων της παροχής, το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται από τον υδρολήπτη ή την Δ.Ε.Τ.Α.
εφόσον προκαταβληθεί η σχετική δαπάνη από τον υδρολήπτη. Για την επανασύνδεση του ακινήτου
απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης υδροδότησης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 30ο: ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΝΕΡΟΤ - ΠΑΓΙΟ
Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, ως και οι κλίμακες κατανάλωσης καθορίζονται με
απόφαση του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α. που εγκρίνεται από το Δημοτικό υμβούλιο και εφαρμόζεται χωρίς
ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.
Για την κάλυψη των δαπανών που είναι ανεξάρτητες από την κατανάλωση (καταμέτρηση, έκδοση και
αποστολή λογαριασμών, συντήρηση μετρητή, εξόφληση λογαριασμών κλπ) επιβάλλεται μηνιαίο
πάγιο τέλος ύδρευσης το ύψος του οποίου ανά κατηγορία τιμολογίου καθορίζεται με απόφαση Δ..
της Δ.Ε.Τ.Α. που εγκρίνεται από το Δημοτικό υμβούλιο.
Για την κάλυψη των ελάχιστων δαπανών συντήρησης καθώς και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων
βάσει των αναγκών αιχμής επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας
νερού (πάγια κατανάλωση) που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους
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υδρολήπτες. Σο ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος
παροχής, καθορίζεται με απόφαση Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α. που εγκρίνεται από το Δημοτικό υμβούλιο.

Άρθρο 31ο: ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΙΜΟΛΟΓΙΨΝ
Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α. και εφαρμόζονται χωρίς
ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

Άρθρο 32ο: ΠΛΗΡΨΜΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΨ ΟΥΕΙΛΨΝ
Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων
του υδρομέτρου της παροχής του – ή σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης της ελάχιστης (πάγιας)
την αξία της πάγιας κατανάλωσης – καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο
έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται στην νόμιμη προθεσμία στην διεύθυνση που στεγάζεται
η Δ.Ε.Τ.Α. καθώς και όπου αναφέρει το έντυπο αυτό.
Η πληρωμή είναι επίσης δυνατή με την κατάθεση από τον πελάτη προκαταβολής στην ΔΕΤΑ, έναντι
της αξίας μελλοντικών λογαριασμών.
ε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από
την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή νερού (με σχετική εντολή διακοπής που υπογράφεται
από τον Γεν. Δ/ντή) χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές
που προκύψουν από την διακοπή της υδροδότησης. Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας και
μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. Η προθεσμία
πληρωμής ορίζεται με απόφαση του Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α.
Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των
τόκων και του δικαιώματος επανασύνδεσης της παροχής.
Εφόσον η οφειλή καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση προστίθεται στον επόμενο λογαριασμό.
Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με την πάγια χρέωση για
χρονικό διάστημα, οριζόμενο από τον Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α., μετά την πάροδο του οποίου η
Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους
καταλόγους των υδροληπτών.
Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη για οποιοδήποτε λόγο παροχή, η Δ.Ε.Τ.Α. τον χρεώνει
με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.., μπορεί δε να προβεί σε
άμεση αφαίρεση της παροχής. Σο ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του
υδρολήπτη και επανασυνδέθηκαν παράνομα χωρίς την έγκριση της Δ.Ε.Τ.Α.

Άρθρο 33ο: ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΤΔΡΟΜΕΣΡΨΝ
Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους της Επιχείρησης σε
τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης), η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το
Δ.. ή έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο από την Δ.Ε.Τ.Α., ύστερα από απόφαση του Γεν. Διευθυντή.
Οι ατομικές ειδοποιήσεις (λογαριασμοί) που συντάσσονται με βάση τις παραπάνω ενδείξεις
αποστέλλονται στους καταναλωτές μέσω επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή δια των αρμοδίων
υπαλλήλων της Δ.Ε.Τ.Α., ή σε ηλεκτρονική μορφή με τη συναίνεση του καταναλωτή, σε τακτά
χρονικά διαστήματα ή έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο από τη ΔΕΤΑ, ύστερα από κοινή απόφαση του
Γεν. Δ/ντή και του Διευθυντή Οικονομικής Τπηρεσίας.
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Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική
αίτηση του υδρολήπτη .
Οι αναγραφόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε και με
ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον εργαστηριακό έλεγχο καλής
λειτουργίας του υδρομέτρου του. την περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών
επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου (ογκομέτρησης), αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του
υδρομέτρου.

Άρθρο 34ο: ΕΜΥΑΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ
Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή,
από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου. την περίπτωση
αυτή ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το
υδρόμετρο.
Σα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση εμφανούς διαρροής σε διάστημα απουσίας του
υδρολήπτη, καθώς έχει την υποχρέωση να κλείνει τον γενικό διακόπτη μετά το υδρόμετρο.
Εγκαταστάσεις που απαιτούν νερό και λειτουργούν εν απουσία του υδρολήπτη πρέπει, με ευθύνη και
δαπάνες του, να τροφοδοτούνται από άλλη πηγή (π.χ. δεξαμενή νερού) και όχι απευθείας από το
δίκτυο της ΔΕΤΑ.

Άρθρο 35ο: ΑΥΑΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ
ε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου και
εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Τ.Α., ύστερα από σχετική ειδοποίηση του
υδρολήπτη, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης
περιόδου του προηγούμενου έτους προσαυξημένη κατά το ένα πέμπτο 1/5 της διαφοράς μεταξύ
αυτής και της ένδειξης που καταγράφηκε.
Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης
περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επόμενης της
διαρροής περιόδου άλλως η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση από την Επιχείρηση.
Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από
τον υπάλληλο της Δ.Ε.Τ.Α. και τον υδρολήπτη, θεωρείται από τον Διευθυντή Οικονομικής Τπηρεσίας
και εγκρίνεται από τον Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α. ε περίπτωση άρνησης υπογραφής του
υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού της Δ.Ε.Τ.Α. αφού γίνει μνεία
των λόγων της άρνησης.
Κάθε μελλοντική κατανάλωση νερού βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη, καθώς υποχρεούται μετά
την διαπίστωση της αφανούς διαρροής στον συνεχή έλεγχο της παροχής του.
την περίπτωση που η διαρροή οφείλεται σε παλαιότητα ή ασυμφωνία της παροχής με τις ισχύουσες
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της ΔΕΤΑ, ο καταναλωτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση
της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του ακινήτου.

Άρθρο 36ο: ΣΑΙΜΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟ
Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί (στάσιμο υδρόμετρο) ή λειτουργεί
ελαττωματικά, ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του
25

ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ

προηγούμενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό να γίνει χρεώνεται με την κατανάλωση της
αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου, αλλιώς με κατ’ εκτίμηση κατανάλωση από
την Επιχείρηση.
ε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχή με στάσιμο υδρόμετρο
καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η αυξημένη ή μειωμένη
ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της
Δ.Ε.Τ.Α. και τον υδρολήπτη, θεωρείται δε από τον Διευθυντή Οικονομικής Τπηρεσίας και εγκρίνεται
από τον Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Τ.Α.. ε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το
πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού αφού γίνει μνεία των λόγω άρνησης.

Άρθρο 37ο: ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΟ ΥΡΕΑΣΙΟ
ε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο ή στο πίλαρ υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν
παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής
εγκατάστασης ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα
που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

Άρθρο 38ο: ΚΑΛΤΜΜΕΝΟ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟ
ε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κλπ, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των
ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η
πραγματική αξία. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε
αποκάλυψη του υδρομέτρου, άλλως μετά από σύνταξη σχετικής εκθέσεως από αρμόδιο υπάλληλο η
εργασία εκτελείται από τη ΔΕΤΑ με χρέωση της δαπάνης στον επόμενο λογαριασμό.
Η Δ.Ε.Τ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν ήθελε προκληθεί από διαρροές
στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως
καταγράφηκε.

Άρθρο 39ο: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΟΤ
ε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του, η Δ.Ε.Τ.Α. προβαίνει στην
άμεση αντικατάσταση του με δαπάνες της χωρίς χρέωση του καταναλωτή, ο οποίος καταβάλλει μέσω
των περιοδικών λογαριασμών το τέλος συντήρησης μετρητή.
Η αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει και χωρίς να κρίνεται απαραίτητο από την
ΔΕΤΑ, μετά από αίτηση του υδρολήπτη με χρέωση του.

Άρθρο 40ο: ΛΟΙΠΕ ΕΤΘΤΝΕ ΤΔΡΟΛΗΠΣΨΝ
Για τις κάθε είδους οφειλές προς την Δ.Ε.Τ.Α. ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο έκαστος, ο
εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.
ε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς την
Δ.Ε.Τ.Α. εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις
ολόκληρο έκαστος.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει – με την αίτηση παροχής νερού έπ’ ονόματι του ή με ιδιαίτερη
δήλωση – ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις
διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.. με απόφασή του. Η δήλωση αυτή θα
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υποβληθεί και από τον τυχόν νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου σε περίπτωση αγοραπωλησίας καθώς και
όταν ο λογαριασμός εκδοθεί στο όνομα του υδρευόμενου που χρησιμοποιεί το ακίνητο νομίμως.
Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην Δ.Ε.Τ.Α. την αλλαγή της
ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο και την υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης
παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη της παροχής.
Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην Δ.Ε.Τ.Α.
ελαττώματα της κυριότητας του ή απώλειά της.
Τποχρέωση δήλωσης στη ΔΕΤΑ των στοιχείων του έχει και ο χρήστης της παροχής που
συνυποβάλλει αμελλητί τον σχετικό τίτλο (μισθωτήριο, δικαίωμα οίκησης, επικαρπία κλπ) και
καταβάλλει την εγγύηση. την περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων από τον χρήστη, αυτά δύνανται
να υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη, χωρίς να απαιτείται η καταβολή εγγύησης.

Άρθρο 41ο: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ & ΕΡΓΑ ΣΡΙΣΨΝ
41.1 Οποιοσδήποτε τρίτος (π.χ. ανάδοχος Δημόσιου Έργου, κατασκευαστής ιδιωτικού έργου κλπ)
πρόκειται να εκτελέσει έργο στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΤΑ (όρια Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ),
υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλλει στην ΔΕΤΑ αίτηση-δήλωση
υπόδειξης δικτύων.
την αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου (διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο
επικοινωνίας, ΑΥΜ, ΔΟΤ, στοιχεία αντικλήτου και υπευθύνου Μηχανικού) και θα δηλώνεται ότι ο
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση με δαπάνες του κάθε ζημιάς που θα προκληθεί στα
δίκτυα της ΔΕΤΑ από την εκτέλεση του έργου. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Άδεια της αρμόδιας Δημόσιας Τπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου.
Απόφαση ανάθεσης του έργου.
Θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων της μελέτης εφαρμογής του έργου.
υνοπτική περιγραφή των εργασιών.
Καταβολή εγγύησης αποκατάστασης ζημιών, το ύψος της οποίας καθορίζεται με
απόφαση του Δ..
Η ΔΕΤΑ υποχρεούται εντός τριών ημερών να προβεί στην επιτόπου υπόδειξη των δικτύων της, σε
συνεννόηση με τον ανάδοχο. Η υπόδειξη μπορεί να εκτελείται τμηματικά ανάλογα με την πορεία των
εργασιών.
41.2 την περίπτωση που η επισκευή τυχόν ζημιάς εκτελεστεί από τη ΔΕΤΑ, το κόστος της (κόστος
υλικών και απολογιστικό κόστος εργατικών και μηχανημάτων) βαρύνει τον ανάδοχο.
41.3 Κατ’ ανάλογο τρόπο ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των μετατοπίσεων ή μετατροπών
των δικτύων της που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.
41.4 Πέραν των ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει με δαπάνες του τις απαιτούμενες
διερευνητικές τομές για τον ακριβή εντοπισμό των δικτύων της ΔΕΤΑ.

Άρθρο 42ο: ΠΑΡΑΝΟΜΕ ΤΔΡΕΤΕΙ
42.1 Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με
ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία,
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αποτελεί κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και
επιπλέον με όσα ορίσει το Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α..
42.2 Κλοπή νερού αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός
ακινήτου ή η λήψη γενικά νερού από παροχές, δίκτυα ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος
Δημοτικών ή Δημόσιων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν
τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιπλέον με
όσα ορίσει το Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α.
τις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Τ.Α. διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και
χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το οκταπλάσιο
της τεκμαρτής κατανάλωσης και πρόστιμο που καθορίζει το Δ... Η τεκμαρτή κατανάλωση
υπολογίζεται από την αρμόδια Τπηρεσία της Δ.Ε.Τ.Α. με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει
κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή.
Επίσης διακόπτεται μέχρι την καταβολή του προστίμου και η τυχόν νόμιμη παροχή που εξυπηρετεί
το ακίνητο.

Άρθρο 43ο: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΝΕΡΟΤ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΤ
Απαγορεύεται από παροχή η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου ή σε τρίτους
δίκην «κοινόχρηστης δημοτικής βρύσης» καθώς και η μεταφορά νερού από τον υδρολήπτη με δοχεία
συνολικής χωρητικότητας άνω των 50 λίτρων για χρήση εκτός του υδρευόμενου ακινήτου, εκτός και
αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.. καθώς και η εμπορία
νερού από την παροχή του υδρολήπτη. Η άνω ποσότητα των 50 λίτρων αποτελεί επίσης το όριο
λήψης νερού από δημοτικές βρύσες, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών
πόσης.
τις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Τ.Α. ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται νερό να παύσει την
χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο που καθορίζει το Δ...
Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση, η Δ.Ε.Τ.Α.
διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά του
υδρολήπτη ή τρίτων.
Σης εμπορίας εξαιρούνται τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής νερού που κυκλοφορούν νόμιμα μετά
από έγκριση της Δ.Ε.Τ.Α. και με όσα ορίζει ο Κανονισμός αυτός καθώς και τα εργοστάσια
εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού νερού Λουτρακίου που λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία
σύστασης της Δ.Ε.Τ.Α. και σύμφωνα και με όσα καθορίσει το Δ.. της Δ.Ε.Τ.Α. και το Δημοτικό
υμβούλιο για το θέμα αυτό.

Άρθρο 44ο: ΑΛΛΕ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ
44.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Τ.Α.
(υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με απόφαση
του Δ.. και όσα ορίζει ο παρών κανονισμός, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη.
Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό την αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του Νόμου.
44.2 Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με
κοινόχρηστες βρύσες που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση με δοχεία, περιοχών που δεν έχουν
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ύδρευση. Πλην της εφαρμογής των άρθρων του παρόντος κανονισμού, η Δ.Ε.Τ.Α. έχει το δικαίωμα
να σταματήσει την λειτουργία της κοινόχρηστης βρύσης μέχρις ότου αρθούν οι παραβάσεις.
44.3 Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων,
απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή με σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.
44.4 Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. την
περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Τ.Α. διακόπτει την παροχή μέχρι την απομάκρυνση των αγωγών.
44.5 Απαγορεύεται η χρήση πιεστικού συγκροτήματος αναρρόφησης νερού από τα δίκτυα ύδρευσης
της Επιχείρησης. ε περίπτωση διαπίστωσής του, η Δ.Ε.Τ.Α. διακόπτει άμεσα και χωρίς ειδοποίηση
την παροχή υδροδότησης του ακινήτου μέχρις ότου αρθεί το πρόβλημα και επιβάλει πρόστιμο με
απόφαση του Δ.. Η επανασύνδεση της παροχής γίνεται αφού καταβληθεί το ανάλογο δικαίωμα
επανασύνδεσης. Η είσπραξη του προστίμου και των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να γίνει με χρέωση
του επόμενου λογαριασμού νερού του ή των υδροληπτών.
ε περίπτωση υποτροπής διακόπτεται οριστικά η υδατοπαροχή του ακινήτου και εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Κανονισμού αυτού και όσα ορίσει σχετικά το Δ.. με απόφασή του.

Άρθρο 45ο: ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΦΗ
Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνομα
του κατασκευαστή-ιδιοκτήτη.
Η σύνδεση της εργοταξιακής παροχής εγκρίνεται μόνο ύστερα από την βεβαίωση έναρξης των
οικοδομικών εργασιών από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Τ.Α.
Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου,
απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλόμενου και προστίμου οριζόμενου από το Δ..
της Δ.Ε.Τ.Α., κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται
πρόστιμο πέραν των ποινικών κυρώσεων, σε βάρος του υδρολήπτη, καθοριζόμενο από το Δ.., η
χορήγηση νερού από απλή-κοινή παροχή για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου.
Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών οπότε και τοποθετούνται, μετά
από αίτηση των υδροληπτών οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου.
Θεωρείται ως νέα παροχή, με όλες τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού η χρήση παλιάς απλής κοινής παροχής για την ύδρευση ανοικομοδομηθέντος ακινήτου που, κατά παράβαση του παρόντος
άρθρου, χρησιμοποιήθηκε ως εργοταξιακή.

Άρθρο 46ο: ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
46.1 Η έκφραση «παροχή μπροστά στο ακίνητο» είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει και την παροχή
εντός κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, ανοικτών προκηπίων, στοών κ.λ.π.
46.2 Οι πελάτες που τους διακόπτεται η παροχή νερού από την Επιχείρηση είτε λόγω οφειλής, είτε
λόγω παράβασης όρων του παρόντος Κανονισμού, εκτός της πληρωμής των χρεών που τυχόν θα
έχουν καθώς και των προστίμων θα πληρώνουν και το αντίτιμο της πάγιας κατανάλωσης για το
χρονικό διάστημα από της διακοπής μέχρι της επανασύνδεσης, καθώς και το τέλος επανασύνδεσης.
Σα διάφορα πρόστιμα και δικαιώματα από την παράβαση όρων του Κανονισμού αυτού μπορεί, κατά
την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Τ.Α., να χρεώνονται στον λογαριασμό νερού του υδρολήπτη που έχει
υποπέσει σε παράβαση.
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46.3 Σο Δ.. μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα άντλησης νερού, κατανάλωσης νερού,
επέκτασης δικτύου, παροχής νερού κλπ όταν κρίνει σκόπιμο ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για την
γενικότερη προστασία των υδάτινων πόρων, των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης καθώς και των
συμφερόντων της Επιχείρησης.
46.4 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή υπάρχει ασάφεια ή δυσκολία
στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, αρμόδιο για την επίλυση είναι το Δ.. της
Δ.Ε.Τ.Α. Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.
46.5 Ο παρών κανονισμός ισχύει από την έγκρισή του και καταργεί κάθε άλλον προηγούμενο.
46.6 Σα όρια κατανάλωσης και τα πρόστιμα και δικαιώματα που έχουν οριστεί με αποφάσεις
αρμοδίων οργάνων, δυνάμει προηγούμενων Κανονισμών, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ψήφιση
νέων από το Δ..

Άρθρο 47ο
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού αποτελεί αρμοδιότητα και καθήκον του προσωπικού της ΔΕΤΑ,
εναποτίθεται δε παράλληλα στον σεβασμό προς τον φυσικό πλούτο του νερού και το υψηλό αίσθημα
ευθύνης των Δημοτών Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και των καταναλωτών.
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