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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 19/14.09.2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.
Στην Άμφισσα και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας σήμερα 14 Σεπτεμβρίου
2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση
ύστερα από την αριθ. 21575/09.09.2016 πρώτη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Χαραλάμπους Παναγιωτόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελ. Λαγγουράνη, δημ. υπάλληλο.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α.Αγγελόπουλος
Δ.Μπουλούτας
Α.Παναγιωτόπουλος
Ι.Γεωργίου
Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου
Α.Μανανάς
Ε.Κουμπλή-Λέγκα
Α.Τσονάκας
Β.Καραγιάννης
Λ.Αναγνωστόπουλος
Ν.Μολιώτης
Π.Ταγκαλής
Α.Μάνιος
Α.Παπαδόπουλος
Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη
Α.Καραδήμα
Α.Κυριακίδης
Χ.Παναγιωτόπουλος
Γ.Ιωσηφίδης
Π.Κασούτσα
Χ.Σεγδίτσα-Πονήρη
Ν.Μίχος
Λ.Λύτρας
Β.Πανάγου
Δ.Καραγιάννης
Ν.Σταντζούρης
Επίσης παρέστησαν στη συνεδρίαση και οι κατωτέρω Πρόεδροι Δημ. και Τοπ.
Κοινοτήτων: Α.Σολτάτος, Τ.Γουώρθ, Γ.Μαντά, Ι.Σαρλής, Χρ. Χαλέτσος και Χ.Καλλιακούδας.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μ.Ανδρεοπούλου
Κ.Καραγιάννης
Α.Ζωμένος
Α.Παπαλάιος

Γ.Δρακάκης
Α.Κορδάς
Π.Μέγκος

Οι ανωτέρω (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι και Πάρεδροι
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την
συνεδρίαση, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου
3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση - αναμόρφωση (6η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
2. Αποδοχή της πρόσκλησης του Ε.Π. Στ Ελλάδας με τίτλο ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και υποβολή
πρότασης έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1 ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου,
προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
3. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ.
Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 480/1985. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου,
προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
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5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
7. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του
Δήμου Δελφών σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 11β΄ του Ν.4412/2016. (Εισηγητής:
κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του
Δήμου Δελφών σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 11δ΄ του Ν.4412/2016. (Εισηγητής:
κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
11. Ανάκληση της αριθ. 399/29.10.2015 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την
χορήγηση βραβείων Κ. Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
12. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κ. Πουτακίδου Έλενα. (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
13. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1 ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑS και τρόπος υλοποίησης του έργου. (Εισηγητής: κ.
Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ
ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΠΡΟΣΘHKH KTIΡIOY KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣH
XANIOY ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΣΙΟΥ
ΛΟΥΚΑ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)..
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. (Α.Μ. 11/2012). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).
19. Έγκριση 6ου τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΆΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ΄MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).
20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
21. Έγκριση εκμίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου Γραβιάς της Τ.Κ.
Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
22. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην αθλητική εκδήλωση ΄off trail
Παρνασσός΄ της 9ης Οκτωβρίου 2016 που διοργανώνει η εταιρεία ‘MILIAS CAMPS
ΕΠΕ΄ σε περιοχές του Παρνασσού της ΤΚ Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης,
Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση νέου Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.(Εισάγεται
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου,
Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση παραχώρησης χώρου για την τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου στη Δ.Κ.
Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
25. Ορισμός τεσσάρων δημοτικών συμβούλων για να συμμετάσχουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Δημοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων Ό
ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ΄». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
26. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Π.Τσακίρη σχετική με την αριθ. 287/2015
απόφαση
Δημ.
Συμβουλίου
(υπόθεση
Κ/ξίας
Ό.ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣΑΦΡ.ΚΑΝΤΑ΄.(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
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27. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας της αποστολής της
αδελφοποιημένης πόλης ΤΟΓΚΑ Ιαπωνίας στους Δελφούς, στις 5-7/10/2016.
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
28. Καταγγελία σύμβασης παραχώρησης δημοτικής κατοικίας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης
Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίων επί των οδών Δυοβουνιώτου και Αθ.
Παπαθανασίου έμπροσθεν της οικίας του κ. Ευθυμίου Ηλιόπουλου στην Δ.Κ.
Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος,
Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση δαπάνης για την Δημόσια Εορτή – Επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης στην Δ.Κ.
Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
31. ‘Εγκριση δαπάνης για την γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Ιτέας – Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά
Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
32. Κατανομή της Γ΄ δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και
δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2016». (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ.
Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Ε.Π.).
33. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Δ.Α,
Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
34. Επί αιτήματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω εικοσιέξι (26)
υπογραψάντων μελών, ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (Ο ΔΣ κ. Αριστείδης Παπαλάιος υπέβαλε την παραίτησή
του από 12.09.2016 ως Δημοτικός Σύμβουλος).
Στη συνέχεια ο κ. Ιωσηφίδης ζήτησε από το Συμβούλιο να ληφθεί απόφαση στην
κατεύθυνση: α)την ανανέωση όλων των συμβάσεων των καθαριστριών των σχολείων του
Δήμου, β)τη μετατροπή τους σε καθεστώς αορίστου χρόνου, με πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα.
Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι είναι θέμα της Σχολικής Επιτροπής (Ν.Π. του Δήμου) και
προέβη σε σχετική ενημέρωση ο ίδιος, καθώς και ο Πρόεδρος της Σχολ. Επιτροπής κ.
Τσονάκας, για την διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης,
λόγω χρονικού περιορισμού, τα θέματα: 1)Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης ΄Λευκή
Νύχτα΄ στη Δ.Κ. Άμφισσας, 2)Επί αιτήματος κ. Νικολάου Αναγνωστόπουλου, 3)Έγκριση
υποβολής πρότασης του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα LADDER, 4)Τροποποίηση &
συμπλήρωση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2016, 5)Έγκριση κίνησης
υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός διοικητικών ορίων.
Το Συμβούλιο αποδέχτηκε, ομόφωνα, να συζητηθούν.
Ο κ. Σταντζούρης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης των
Ε.Η.Δ. θεμάτων και απεχώρησε μετά το 5ο θέμα της Ε.Η.Δ.
Ο κ. Δ.Καραγιάννης απεχώρησε στο 1ο Ε.Η.Δ. θέμα, η κ. Σεγδίτσα μετά το 5ο θέμα και
ο κ. Ιωσηφίδης μετά το 11ο .
Οι κ.κ. Κασούτσα, Παπαδόπουλος, Κουμπλή και Β.Καραγιάννης απεχώρησαν μετά την
συζήτηση του 33ου θέματος.
Το 33ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 20ο.
Θέμα 23ο
Έγκριση νέου Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 382 /14.09.2016
Για το ανωτέρω θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 205/2016
απόφαση της Ο.Ε., η οποία έχει ως εξής:
«…

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 205/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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Από το πρακτικό της 21ης/10.06.2016 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 05ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τροποποίησης
του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 10.06.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15, στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 13391/06.06.2016
πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος
1. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., Μέλος
2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
2. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος
3. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος
3. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος
4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος
4. Λύτρας Λουκάς, Μέλος
5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (05ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:
1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).
2.Την με αριθμ. 03/07/15.03.2016 (ΑΔΑ 6Ε3ΥΩ9Θ-ΙΝΥ) απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Δελφών, με θέμα «Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης –
αποχέτευσης του Δήμου Δελφών».
3.Την με αριθμ. 04/03/30.03.2016 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Δελφών με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου
Δελφών».
4.Την με αριθμ. 07/44/23.05.2016 (ΑΔΑ 64ΡΘΩ9Θ-Μ8Λ) απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών», η
οποία αναφέρει τα εξής:
«…
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/23.05.2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 12ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τροποποίησης
του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
Στην Άμφισσα σήμερα, 23.05.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11586/19.05.2016 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος
1. Κορδάς Αργύριος, Μέλος
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος
2. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος
3. Μολιώτης Νικόλαος, Μέλος
3. Κουμπλή Ελένη, Μέλος
4. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος
4. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος
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Μάνος Ασημάκης, Μέλος
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε κι ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιωτόπουλος
Αθανάσιος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).
2.Την με αριθμ. 04/03/30.03.2016 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Δελφών με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου
Δελφών», η οποία αναφέρει τα εξής:
«…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30ης.03.2016
συνεδρίασης της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
5.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2016
ΘΕΜΑ 1ο: <<Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών>>
Στην Άμφισσα, σήμερα 30 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα), συνήλθε σε
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθ. Γ.Δ.57/18-032016/πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, Δημάρχου Δελφών, και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010. Επειδή η
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 5 λόγω της
αναβολής της, την Τρίτη, 29/03/2016 (έλλειψη απαρτίας) προβλέπεται η διεξαγωγή της και
χωρίς την απαρτία των συμμετεχόντων στο σώμα.
Επί συνόλου πενήντα (50) μελών ήταν παρόντα έξι (13), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου,
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος, Δήμαρχος Δελφών.
ΜΕΛΗ
Δημήτριος Μαργώνης
Δημήτριος Κατοίκος
Ιωάννης Λιόντος
Ανδρέας Καλοθανάσης
Γεώργιος Βελέντζας
Ιωάννης Πολυζώης
Χρήστος Βούλγαρης
Ευστάθιος Μαρματάκης
Κων/νος – Χαράλαμπος Κουρελής
Μάριος Χαλδεάκης
Νεκτάριος Καραγιάννης
Ευστάθιος Μαλάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευάγγελος Πετσωτάς
Αργυρώ Καρακώστα
Σωκράτης Κουρελής
Παρασκευή Κατσικούλη-Μιχαλέα
Νικόλαος Σεγδίτσας
Ελένη Βελέντζα
Χρήστος Δημητρέλος
Κων/να Παύλου
Σπυριδούλα Βασιλειάδου
Αθανάσιος Μασούρας
Ελένη Ανδρέου
Μαρία Καραχαλήμ
Δημήτριος Σκούτας
Σταύρος Ντόσκορης

Χαράλαμπος Ψύχας
Γεωργία Αναγνωστάκου
Ευαγγελία Μπεμπή
Βασίλειος Γκολφινόπουλος
Ευθυμία Ραφτοπούλου
Νικόλαος Λουπάκος
Παντελής Σμαραγδής
Βασίλειος Παλυβίδας
Παναγιώτα Πατάκα
Άννα Σκορδάλη
Σοφία Αναγνωστάκου
Γεώργιος Ραβάνης
Ηλίας Κορομπίλης
Ιωάννης Κουμπογιάννος
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Κων/να Καζαντζοπούλου
Νικόλαος Φουσέκης
Ιωάννης Οικονόμου
Ευθύμιος Κοντογεώργος
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
Ανδρέας Θεοδωράκης
Ευθυμία Τοπάλη
Νικόλαος Σκουρλέτος
Αθανάσιος Σπυρόπουλος
Οι ανωτέρω κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ευθ. Κοντογιώργο, ΠΕ1 Διοικητικού, Μόνιμο
Υπάλληλο του Δήμου Δελφών.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Μαρία Ανδρεοπούλου Αντιδήμαρχος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Μολιώτης Αντιδήμαρχος Δ/νσης Δόμησης,
Ηλίας Θεοφάνης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών& ο Γεώργιος Γαζής Πρόεδρος του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας, για να παρέχουν πληροφορίες, εφόσον
χρειαστεί.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέμα και πρότεινε ορισμένες
αλλαγές, επισημαίνοντας ότι ο νέος κανονισμός Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου συνδέεται
με την τιμολογιακή πολιτική ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα πρέπει ανάλογα να γίνει η
προσαρμογή και η κανονιστική ρύθμιση των τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης εντός του έτους,
έτσι ώστε να υπάρξει δίκαια αντιμετώπιση του νέου κανονισμού.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
Ε. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ: Πρότεινε διορθώσεις-αλλαγές υποβάλλοντας γραπτή εισήγηση στην
Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Γ. ΓΑΖΗΣ: Υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 440/24-03-2016 έγγραφο του Ε.Β.Ε. Φωκίδας με θέμα <<Τέλη
ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας>> και πρότεινε ευνοϊκότερη μεταχείριση του νέου κανονισμού ΎδρευσηςΑποχέτευσης του Δήμου, προς τις επιχειρήσεις του ΒΙΟ.Π.Α.
Χ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Πρότεινε να γίνει με ευθύνη των ιδιωτών κάθε νέα σύνδεση με τα δίκτυα αλλά
πάντοτε με την επίβλεψη των συνεργείων του Δήμου.
Δ. ΚΑΤΟΙΚΟΣ : Πρότεινε, στους εκτός σχεδίου οικισμούς η χορήγηση νέων παροχών να γίνεται
πάντοτε με <<φειδώ>>, χωρίς να επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου ο πρώτος καταναλωτής που θα
συνδεθεί με το δίκτυο, τουλάχιστον για μια 5ετία.
Ι. ΛΙΟΝΤΟΣ: Αναφέρθηκε στη Δ. Κ. Δελφών και ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες
έχουν αυξημένα τέλη Ύδρευσης- Αποχέτευσης και θα πρέπει να λυθούν τα χρονίζοντα
προβλήματα λόγω του πεπαλαιωμένου δικτύου Ύδρευσης (αμιάντου), ιδιαίτερα στην κεντρική
Λεωφόρο της πόλης των Δελφών.
Μετά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, η τροποποίηση του κανονισμού ΎδρευσηςΑποχέτευσης διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών
Άρθρο 2 Γενικοί Όροι
1.
Ο Δήμος Δελφών έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης, τις μονάδες
επεξεργασίας νερού, τις δεξαμενές αποθήκευσης, τις γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια και είναι
αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης σύμφωνα με την από 19-9-2008 προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Α.Ε. και για είκοσι χρόνια έχει τη διαχείριση, διοίκηση, και εκμετάλλευση των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας.
2.
Ο Δήμος παρέχει νερό μόνο για ύδρευση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο
καταναλωτής χρησιμοποιεί το νερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
3.
Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για
ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για
την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές
τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος Δελφών δεν έχει καμία ευθύνη,
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ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την
ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
4.
Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα
με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με
σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.
Η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε
τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την
κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.
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.
7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ύδρευσης είναι δυνατόν να
προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη
για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός
αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες
που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του
νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου
ύδρευσης. Ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει τους Δημότες για κάθε προγραμματισμένη διακοπή
της παροχής νερού, με κάθε πρόσφορο μέσο.
8.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων
καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις
περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο
εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής
μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.
9.
Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότησή των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία,
διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
10. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος
Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να διακόπτει
την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του το
Δημοτικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι
και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δημοτικoύ Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής δεν
απαλλάσσει τον υδρολήπτη – καταναλωτή από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς
το Δήμο.
Άρθρο 3 Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης του ακινήτου κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που
κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του
ακινήτου, και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του
ακινήτου. Ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης υδροδότησης συνυποβάλλει τίτλους
ιδιοκτησίας ή όποιο στοιχείο ζητηθεί από την υπηρεσία ύδρευσης όπως ενδεικτικά αναφέρονται,
συμβόλαιο, απόσπασμα κτηματολογίου, Ε9, άδεια οικοδομής, φωτογραφίες του ακινήτου με
λήψη από διάφορες όψεις, και για κάθε ελλείπον στοιχείο υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το
γνήσιο της υπογραφής. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας
και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου
αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2. Την ευθύνη τήρησης του παρόντος κανονισμού έχουν το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Υποδομών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δελφών για ο,τι
αφορά το Τεχνικό μέρος και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών για ο,τι
αφορά το Οικονομικό μέρος.
3. Υδραυλική παροχή ονομάζεται η διακλάδωση από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση
του αγωγού διανομής. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου
τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου
ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
ρυμοτομική γραμμή, η διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό και φτάνει μέχρι 0.60
περίπου μέτρα από την οικοδομική γραμμή.
4. Οι παροχές διακρίνονται σε κοινές, ειδικές, πυροσβεστικές και εργοταξιακές.
5. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής, των
φρεατίων και των υδρομετρητών, ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία
της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας.
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6. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί
αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η
νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου
που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 293, 372 και των συναφών διατάξεων). Σε περίπτωση υποτροπής
το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Η παράβαση κλοπής νερού διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα
του Δήμου τα οποία ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.
Άρθρο 4 Αγωγοί
Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου,
κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό
από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί και αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του
δικτύου που μεταφέρουν το νερό από τις δεξαμενές στις παροχές ύδρευσης.
Άρθρο 5 Παροχές
1.
Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης
κατασκευάζεται από το Δήμο διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη
θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι
υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο
ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν
μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ρυμοτομική γραμμή, 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 αρμόδια υπηρεσία.
3. Η διάμετρος και το είδος της παροχής καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία.
4. Για να υδρευθούν περισσότερα αυτοτελή ακίνητα του ιδίου οικοδομικού συγκροτήματος,
απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη που τοποθετείται μέσα σε ειδικό φρεάτιο.
5. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και
καταλήγουν στο φρεάτιο των υδρομέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο ή σε
παρακείμενο τοιχείο ή τοίχο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα
σε προκήπια, εφ’ όσον αυτά παραμένουν ανοιχτά (ανοιχτές πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά
πρόσωπο των οικοδομών στοές, ή οπουδήποτε αλλού, αν στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη
στοά, υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Απαραίτητη
προϋπόθεση και πριν την έναρξη των εργασιών είναι η έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου από τον ιδιοκτήτη.
6.
Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1½" ιντσών, που χρησιμοποιούνται
για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β)Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1½ " ιντσών, που
χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, εργοστάσια, βιοτεχνίες,
εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες
παρόμοιες εγκαταστάσεις.
γ)Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2" ιντσών, που χρησιμοποιούνται
μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση
πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές
εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική
παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται
απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
δ)Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίων. Για την
τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από
την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές
χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν
διάρκεια ίση με την ισχύ της οικοδομικής άδειας. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη
συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της
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ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την
ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση
του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή
μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, η αρμόδια υπηρεσία διακόπτει άμεσα
την παροχή νερού και επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6 Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής
1.
Ο Δήμος μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την
ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα,
όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου του και την αντιμετώπιση
ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
2.
Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή
συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος
Κανονισμού.
3.
Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο
ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με
δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του
προστηθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη
ζημία.
4.
Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής
ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
5.
Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση
εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε
περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από
αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή
στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου.
Α. Μεταφορά παροχής
1) Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες
οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.
β) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Δήμου, επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής,
για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος, που οφείλεται στον καταναλωτή.
γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής
στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων
ιδιοκτησιών.
2) Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η
τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδρομετρητών, γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και
η δαπάνη μεταφοράς καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3) Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από
το καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.
4) Ο Δήμος πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο
οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών
του εγκαταστάσεων. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη
προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
5) Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο
με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί
στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.
Β. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής
1) Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Δήμου, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες
μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του
υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με την δαπάνη της
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μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του
ακινήτου του.
2) Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που
έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση του εκτίθεται σε κινδύνους. Η
μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η
μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του
πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του Δήμου, εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την
διαπλάτυνση (και είναι άλλος από τον Δήμο).
3) Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών του Δήμου που βρίσκονται σε ξένες
ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης
εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο.
Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της
παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η
δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του
πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή.
Άρθρο 7 Υδρόμετρα
1.
Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών
τοποθετεί ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ σε κάθε παροχή, το οποίο συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. Ο καταναλωτής είναι χρήστης
του υδρομετρητή και βαρύνεται με τη δαπάνη συντήρησης και αφαίρεσής του, το ύψος της
οποίας αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και περιλαμβάνεται στο
λογαριασμό κατανάλωσης νερού
2.
Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που
κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο (ή όπου αλλού υποδειχθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου), τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή
κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους
υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του
προστηθέντος από αυτόν τρίτου
3.
Για κάθε κατοικία ή αυτόνομο διαμέρισμα ή εν γένει για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (λ.χ.
οριζόντια ιδιοκτησία οικοδομής με μορφή κατοικίας, γραφείου, αποθήκης κ.λπ.) τοποθετείται
υποχρεωτικά υδρόμετρο. Στα τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια) τοποθετείται ένα
υδρόμετρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποσότητα του νερού δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών τους η αρμόδια υπηρεσία δύναται να προβεί σε αύξηση της παροχής
ύδατος, εφόσον δεν προκαλείται πρόβλημα επάρκειας υδροδότησης στο συνολικό δίκτυο
(πτώση πίεσης κλπ). Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα μετατροπής βαρύνουν τον υδρολήπτη τα
οποία και προκαταβάλλονται από αυτόν.
Ακίνητα που έχουν υδροδοτηθεί πριν την ισχύ του παρόντος κανονισμού και στα οποία
παρατηρείται με ένα υδρόμετρο να υδροδοτούνται περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες οι
ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται, να τοποθετήσουν υδρόμετρο σε κάθε μία από αυτές.
4.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς
λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά
χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή.
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα
καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνονται τα
πάγια τέλη ύδρευσης. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή
θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κατανάλωση οι
καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στον Δήμο.
5.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να
τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για
βοηθητικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται εφόσον ο υδρολήπτης έχει ενημερωθεί
προηγουμένως με κάθε πρόσφορο τρόπο για το σκοπό αυτό και με την παρουσία του, εφόσον
το επιθυμεί. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο τον έλεγχο των
μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
και να προκαταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή. Μετά τον έλεγχο και με βάση το
πρωτόκολλο ελέγχου που θα συνταχθεί εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή
με προσέγγιση + 5% ο καταναλωτής βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί
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αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + 5% τα έξοδα βαρύνουν το
Δήμο και επιστρέφονται στον καταναλωτή μέσω του επόμενου λογαριασμού.
6.
Σε περίπτωση απόκλισης από το παραπάνω όριο και με πρωτόκολλο ελέγχου που
συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, πραγματοποιείται η
αντίστοιχη μείωση των τελών που έχουν βεβαιωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση η εισήγηση συντάσσεται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
7.
Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες
στη λειτουργία του μετρητή. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η
κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του.
8.
Αν η μη λειτουργία του υδρομέτρου οφείλεται σε αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή,
τότε ο καταναλωτής χρεώνεται με την διπλάσια αξία της ποσότητας του νερού που
καταναλώθηκε το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο το
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση
υποτροπής διακόπτεται η παροχή ύδρευσης.
9.
Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα μολύβδου ή πλαστικού
που φέρει χαρακτηριστικά του Δήμου Δελφών.
10.
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 και επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται με την φροντίδα του κατόχου του ακινήτου ή
από το Δήμο, που χρεώνει σε βάρος του, τα έξοδα απομάκρυνσης των υλικών.
11.
Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει καμιά απώλεια των εσωτερικών εγκαταστάσεων και
συγκεκριμένα κάθε διαρροή ή βλάβη που δημιουργείται μετά την έξοδο του νερού από το
υδρόμετρο.
12.
Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση
διακοπής που έγινε λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες αυτού του κανονισμού ή
πριν την τοποθέτηση υδρομέτρου διώκεται κατά τον Νόμο (άρθρο 293, 372 Ποινικός Κώδικας
και των συναφών διατάξεων) και του επιβάλλεται πρόστιμο του οποίου το ύψος καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.
Η παράβαση κλοπής νερού διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου τα οποία
ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην αρμόδια
αστυνομική αρχή προσκομίζεται και ειδική έκθεση περί φθοράς δημόσιας περιουσίας και
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η οποία συντάσσεται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του
Δήμου για κάθε περιστατικό παράβασης κλοπής νερού.
13.
Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία μόλις διαπιστώσει
διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου.
14.
Η υποβολή αιτήσεων για μείωση - διόρθωση λογαριασμού κατανάλωσης νερού γίνεται
μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έκδοση του λογαριασμού.
15.
Η δαπάνη για την αντικατάσταση μετρητή που παρουσιάζει βλάβη, δεν χρεώνεται στους
υδρολήπτες, αλλά αποτελεί υποχρέωση του Δήμου. Αν όμως, ζητηθεί από τον καταναλωτή η
αντικατάσταση του υδρομετρητή, ο οποίος δεν παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα, αλλά λόγω
δυσπιστίας αυτού, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή σύμφωνα με το ποσό που
καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8 Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου
που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά
του ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του
υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές τοποθετημένους στον
εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την
πλευρά του ακινήτου.
2. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται
από τους ιδιοκτήτες αυτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται και να συντηρούνται
από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους παρόντες σχετικούς κανονισμούς. Ο Δήμος
ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών του μέχρι το όριο των εσωτερικών
εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω
3. 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.
4. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν
να προκαλέσουν μόλυνση του νερού.
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5.
Η αρμόδια υπηρεσία 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 παραπάνω όρους μέχρι τις επισκευές και τακτοποίηση τους.
Άρθρο 9 Διαδικασία και Όροι Σύνδεσης Ακινήτου με το Δίκτυο Ύδρευσης
Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του
ακινήτου του καταναλωτή, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς του, με το δίκτυο
ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:
1.
Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο
αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του
ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ' εξαίρεση για
την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο
αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
2.
Ιδιοκτήτης ακινήτου που επιθυμεί να το υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια
υπηρεσία, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.
3.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση της να απορρίψει την αίτηση,
αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών
Κανονισμός.
4.
Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται με τη σειρά υποβολής της, γίνεται αυτοψία στο προς
ύδρευση ακίνητο και συντάσσεται σχετική έκθεση με αναλυτικό προϋπολογισμό δαπάνης της
σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου. Ο προϋπολογισμός δαπάνης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και
καλείται αυτός να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να
εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε τρεις μήνες, ο προϋπολογισμός της δαπάνης
μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση, κατά την κρίση της υπηρεσίας.
5.
Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από το Δήμο, μετά την εξόφληση της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
6.
Εναλλακτικά, δύναται οι εργασίες σύνδεσης να πραγματοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες
ή από τρίτους για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα για τη σύνδεση υλικά που
θα προμηθευτούν απευθείας οι ίδιοι (συμπεριλαμβανομένου και του υδρομέτρου), το κόστος
των οποίων θα αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση,
ο εκτελών τις εργασίες σύνδεσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος υδραυλικός εγκαταστάτης,
που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του νόμιμου για την εργασία
φορολογικού παραστατικού. Σε αυτή την περίπτωση, που θα πρέπει να δηλωθεί με την υποβολή
της αίτησης, στον προϋπολογισμό της δαπάνης δεν θα συμπεριληφθεί το κόστος των εργασιών
σύνδεσης, ούτε το κόστος των υλικών σύνδεσης, τα οποία θα βαρύνουν εξολοκλήρου και άμεσα
τον ιδιοκτήτη. Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις
προδιαγραφές που θα δοθούν εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εργασίες από τους
ιδιοκτήτες των ακινήτων θα εκτελεστούν βάσει των τεχνικών οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου, θα κατατεθεί το σχέδιο της εγκατάστασης και θα διενεργηθεί έλεγχος από την
αρμόδια υπηρεσία, που θα συντάξει σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών,
πιστοποιώντας παράλληλα και την συμφωνία των υλικών με τις δοθείσες προδιαγραφές και θα
σφραγίσει το υδρόμετρο με τη σχετική σφραγίδα μολύβδου ή πλαστικού που θα φέρει τα
χαρακτηριστικά του Δήμου Δελφών. Οποιαδήποτε κακοτεχνία στην ανωτέρω περίπτωση
βαρύνει εξολοκλήρου τους ιδιοκτήτες και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη αποκατάστασής της. Σε
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος, του
πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη.
7.
Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, λόγω έλλειψης
προσωπικού, δύναται να αναθέτει υπηρεσίες του παρόντος Κανονισμού σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
8.
Σε κάθε περίπτωση, οι διακλαδώσεις παροχής νερού, τα υδρόμετρα, 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 Δήμου Δελφών
ανήκουν στο Δήμο. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαιώματα χρήσης.
9.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του
μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξή της
από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά
εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, εκτός αν αυτή καταβάλλεται από
τον αιτούντα.
10.
Στις πολυώροφες οικοδομές, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει όλες
τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις
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οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη ή για τις οποίες η δαπάνη αναλαμβάνεται από τους
ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
11.
Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους
της οικοδομής ή στην Pilotis, ο Δήμος δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν
οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα τους χορηγηθούν με
σχετικό έντυπο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το οποίο και θα παραλαμβάνουν
ενυπόγραφα.
12.
Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, όπου παρεμβάλλεται
ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να
τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των καταναλωτών,
προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στα
κοινόχρηστα των καταναλωτών.
13.
Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διενεργήσει
έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι
κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την
Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ 2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε
κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν
διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, ο Δήμος δικαιούται να μην προβεί στη
σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
14.
Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την
καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, ο Δήμος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο
που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει κάθε τετράμηνο ή ό,τι ισχύει τον
λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από το Δήμο.
15.
Οι παροχές ύδρευσης ενεργούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, με κριτήριο τον
χρόνο εκτέλεσης των δαπανών σύνδεσης.
16.
Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που χρησιμοποιούνται από το
Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα, Ιδρύματα κ.λ.π. Οργανισμούς, επιχειρήσεις ή σε άλλες έκτακτες
ανάγκες, οι παροχές ύδρευσης μπορεί να γίνονται χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά
προτεραιότητας.
17.
Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής Νερού
το οποίο καταρτίζεται και υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου και την τοποθέτηση του υδρομέτρου.
Άρθρο 10 Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες
αυτών μαζί με την αίτηση του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο τα
παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
1.
Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα ακόλουθα:
-Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδομή, ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:
α) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας ή σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί την ένταξη του
ακινήτου σε καθεστώς τακτοποίησης-νομιμοποίησης.
β) Φωτοτυπία της κάτοψης του ισογείου ή της PILOTIS της πολυώροφης οικοδομής, ή του
καταστήματος ή της ισόγειας κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.
-Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955 :
α) Θεωρημένο έγγραφο από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του
κτίσματος (προ του 1955). Ενδεικτικά, μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση παλαιότητας ή
αποδεικτικό σύνδεσης με δίκτυο κοινής ωφέλειας προγενέστερο του 1955.
2.
Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από
φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την αρμόδια
διεύθυνση δόμησης για εργοταξιακή υδροδότηση.
Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές,
μετατρέπεται σε εργοταξιακή. Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η
κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής, πραγματοποιούνται μετά την
υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την αρμόδια διεύθυνση δόμησης για οριστική
υδροδότηση. Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από το Δήμο για το χρονικό διάστημα που
αναφέρει η αρμόδια πολεοδομική αρχή στη θεωρημένη άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της
αναφερόμενης προθεσμίας διακόπτεται η υδροδότηση.
3.
Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από:
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α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας ή σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί την ένταξη του
ακινήτου σε καθεστώς τακτοποίησης-νομιμοποίησης ή ειδική άδεια εγκατάστασης που εκδίδεται
αρμοδίως για ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. ποιμνιοστάσια).
β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.
γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας
νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να
προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.
Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία λαμβάνει
υπόψη της την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει
ανάλογους όρους και περιορισμούς.
4.
Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων Δημοτικών ή Δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες
εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα
παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η
κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο, ή άδεια προσωρινής
εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου
δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα
του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.
Άρθρο 11 Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
1.
Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντός οικισμού μπορούν
να υδρευθούν από το Δήμο, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και εφόσον προκαταβληθούν οι
απαιτούμενες δαπάνες σύνδεσης.
2.
Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές
που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους, ή σε κοινόχρηστους χώρους ή
άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τους
ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία
δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την
ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδρομέτρων, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην
πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή
μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
3.
Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου
κατασκευάζονται από το Δήμο, χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η
κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για
το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.
Άρθρο 12 Σύνδεση Ακινήτων εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου
1.
Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που
βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών
εφόσον προκαταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες σύνδεσης.
2.
Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα
κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού
(τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής
χρήσης.
3.
Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών
εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της
επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων
του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου. Η τήρηση των προβλέψεων της
συγκεκριμένης παραγράφου βεβαιώνεται με έκθεση που συντάσσει η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και στην οποία θα αναλύεται σαφώς και ο τεχνικός τρόπος της σύνδεσης.
4.
Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται
από το Δήμο ώστε να είναι η καταλληλότερη και πάντως όχι πάνω από επτά (7) μέτρα. Σε
περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής
των πεζοδρομίων, ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη
των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση
των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου
θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.
5.
Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί
να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του αιτούντος υδρολήπτη ή των αιτούντων
υδροληπτών.
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6.
Για την επέκταση αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μετά από αίτηση του
ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος ή σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί την ένταξη του
ακινήτου σε καθεστώς τακτοποίησης-νομιμοποίησης ή ειδική άδεια εγκατάστασης που εκδίδεται
αρμοδίως για ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. ποιμνιοστάσια).
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι
μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη
επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε
εγκεκριμένο δρόμο.
δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή
από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί από το σύνολο των αιτούντων
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη
επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά
συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.
7.
Η επέκταση του δικτύου από το Δήμο γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, με
κριτήριο τον χρόνο κατάθεσης των δαπανών σύνδεσης από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι
επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τις
χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Κάθε νέα αίτηση που
υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από επέκταση δικτύου εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου, θα πρέπει οπωσδήποτε και προκειμένου να αξιολογηθεί να συνοδεύεται
από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του αρχικά αιτούντος την εν λόγω επέκταση ή των νόμιμων
διαδόχων του. Σε κάθε περίπτωση για κάθε νέα αίτηση θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13 Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης
1.
Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη
συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου,
και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο
Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν
διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί
στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2.
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ή ο παλιός ιδιοκτήτης του υδρευόμενου
ακινήτου υποχρεούνται να δηλώσουν στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη
τήρησης της υποχρέωσης αυτής, ο παλιός ιδιοκτήτης εξακολουθεί να βαρύνεται και να ευθύνεται
εις ολοκλήρον από κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη, ενώ ο δήμος δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη.
3.
Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου υδρομέτρου και έως την προσκόμιση τίτλων
κτήσεως των κληρονόμων ή δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, για το συγκεκριμένο υδρόμετρο
βαρύνονται εις ολόκληρον οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι.
4.
Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία 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
αρμόδια
υπηρεσία.
Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και του νέου ιδιοκτήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
κατάθεση εγγύησης από τον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, που το ύψος της καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον καταβάλλοντα
σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου.
Σε μη συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία καλεί το νέο ιδιοκτήτη
προκειμένου να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο νέος
ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης του
ακινήτου.
5.
Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης
υδροδότησής του στον ένοικο του ακινήτου του. Στην παραπάνω περίπτωση απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η κατάθεση εγγύησης από τον ενοικιαστή που το ύψος της καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται στον ενοικιαστή
μετά το τέλος της μίσθωσης εφόσον δεν οφείλει προς το δήμο.
6.
Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στο Δήμο
ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής.
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7.
Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν
γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η
ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί,
βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
Άρθρο 14 Διακοπή Παροχής Ύδρευσης
Η παροχή ύδρευσης διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους.
1.
Όταν το ζητήσει εγγράφως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
2.
Για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού και των τελών κατανάλωσης, όπως
αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 6 του άρθρου 16 του Παρόντος Κανονισμού
πέραν της
αναγραφόμενης στο λογαριασμό ημερομηνίας πληρωμής.
3.
Για παράνομη σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης.
4.
Για ανώτερη βία, εκτέλεση από το Δήμο έργων καθαρισμού, επισκευών, αντικατάσταση
αγωγών ή βλάβη των μηχανικών αντικαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα
δικαίωμα ο καταναλωτής για αποζημίωση του από το Δήμο για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη που
μπορεί αυτός να επικαλεσθεί λόγω της διακοπής. Ο Δήμος διατηρεί κάθε δικαίωμα αποζημίωσης
για διακοπή νερού που προήλθε από Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλειας.
5.
Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση
κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού,
οφείλει να ζητήσει την μετατροπή της υπάρχουσας παροχής σε εργοταξιακή.
6.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 15 Προϋποθέσεις Επανασύνδεσης
1.
Η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία γραπτής αίτησης του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη του
ακινήτου.
2.
Αναγκαία προϋπόθεση για επανασύνδεση υδροδότησης που έχει διακοπεί είναι η
πληρωμή κάθε οφειλόμενου ποσού ύδρευσης και αποχέτευσης προς το Δήμο ή η ρύθμιση των
οφειλών προς το Δήμο έχοντας καταβάλλει τουλάχιστον την πρώτη δόση αυτής σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, όπως και η καταβολή του παραβόλου επανασύνδεσης το ύψος του
οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 16 Διαδικασία βεβαίωσης τελών
1.
Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, η βεβαίωση και η είσπραξη όλων των οφειλών
γίνονται με την φροντίδα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2.
Οι σημειωτές παίρνουν τις ενδείξεις των υδρομέτρων ανά τετράμηνο. Πιο συγκεκριμένα:
Α) τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές της Δ.Κ.
Άμφισσας,
Β) τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές των Δ.Ε. Ιτέας
και Δεσφίνας και των λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Άμφισσας,
Γ) τους μήνες Μάρτιο, Ιούλιο και Νοέμβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές των Δ.Ε. Δελφών
και Γαλαξιδίου,
Δ) τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές των Δ.Ε.
Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων.
3.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις την καθορισμένη
περίοδο, στην επόμενη μέτρηση που γίνεται, το ποσό επιμερίζεται στις περιόδους κατανάλωσης
που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός για την περίοδο αυτή.
4.
Σε μεγάλους καταναλωτές (επιχειρήσεις) δίνεται η δυνατότητα να ζητούν την ανά δίμηνο
καταμέτρηση των υδρομετρητών τους, με την καταβολή αυξημένου πάγιου τέλους.
5.
Στη συνέχεια συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις,
εκδίδεται ο λογαριασμός επί ειδικού εντύπου και κοινοποιείται στους καταναλωτές. Στους πιο
πάνω λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η λήξη προθεσμίας πληρωμής και η περίοδος
επόμενης καταμέτρησης.
6.
Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν πληρωθεί και μετά την παρέλευση δεκαημέρου,
το ποσόν μεταφέρεται και προστίθεται στον επόμενο λογαριασμό. Εάν και ο νέος λογαριασμός
δεν πληρωθεί ή δεν ρυθμιστεί η οφειλή προς το Δήμο και μετά την παρέλευση δεκαημέρου η
οικονομική υπηρεσία δίνει εντολή διακοπής παροχής του νερού στην αρμόδια υπηρεσία, η
οποία διακόπτει την παροχή και ενημερώνει για την ενέργειά της την οικονομική υπηρεσία.
7.
Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο του Δήμου η με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο ορίσουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
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Άρθρο 17 Δαπάνη και τέλη παροχών ύδρευσης
Για τη σύνδεση, λειτουργία, συντήρηση και χρήση του δικτύου ύδρευσης επιβάλλονται τα
παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
α. Η παραπάνω δαπάνη αφορά στο κόστος κατασκευής της παροχής (την αξία των φρεατίων,
σωλήνων, υδρομετρητών, λοιπών εξαρτημάτων) και των εργασιών σύνδεσης καθορίζεται από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2. Τέλη κατανάλωσης:
α. Τα τέλη αυτά, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία,
Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών,
το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα
τιμολόγια.
γ. Ιδιαίτερα τιμολόγια επίσης μπορούν να εφαρμόζονται για τους πολύτεκνους και τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, καθώς και για νέες επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών όσο και
για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς (ΒΙΟ.ΠΑ κ.λπ.).
3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
α. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο
υπηρεσίας, καταβάλλεται εφάπαξ και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Πάγια τέλη:
α. Τα πάγια τέλη καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούν τόσο στις
Κοινότητες που διαθέτουν δίκτυο με υδρομετρητές όσο και αυτές που δεν έχουν
εγκατεστημένους υδρομετρητές.
5. Λοιπές δαπάνες και τέλη, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό.
6. Τα τέλη που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να είναι
διαφορετικά ανά Δημοτική – Τοπική Κοινότητα ή Οικισμό και πάντως πληρούν το κριτήριο της
ανταποδοτικότητας.
Άρθρο 18 Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή
1. Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, εφόσον καταβάλει την
εγγύηση χρήσης υδρομετρητή. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης
του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με την διάλυση της σύμβασης
υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού
και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς το Δήμο. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από
υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.
2.
Το ύψος της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τη
διάμετρο της παροχής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση μπορεί να
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η αναπροσαρμογή της εγγύησης και η διαφορά που
προκύπτει εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
3.
Ταυτόχρονα με την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή, συνάπτεται
Συμβόλαιο Παροχής Νερού μεταξύ καταναλωτή και Δήμου. Στο Συμβόλαιο Παροχής Νερού
καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση που στερείται
τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας του ή ο αριθμός τηλ. συγγενούς ή γνωστού με
τον οποίο θα είναι δυνατή η ειδοποίησή του, καθώς και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). Με την αποδοχή του Συμβολαίου Παροχής Νερού ο
καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
4.
Ο Δήμος σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να
παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, και εγκαταλείψει χρέος
ύδρευσης προς τον Δήμο, το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί και δεν καλύπτεται από την εγγύηση, ο
Δήμος δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση.
Άρθρο 19 Ζημιές στο Δίκτυο Ύδρευσης
1.
Επειδή το νερό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τους κατοίκους και τη ζωή κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να αποφεύγει τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο
ύδρευσης.
2.
Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, ή εκσκαφές στο κατάστρωμα των δρόμων,
των πεζοδρομίων ή και σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης οφείλει να
λαμβάνει ειδική άδεια και να ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία για την ύπαρξη ή όχι
δικτύου ύδρευσης.
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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.
Ο Δήμος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε βάρος του
υπαιτίου το κόστος της δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην προτέρα κατάσταση
καθώς και κάθε άλλη ζημιά του Δήμου από την αιτία αυτή.
5.
Εκτός των εξουσιοδοτημένων προσώπων από την αρμόδια υπηρεσία ουδείς άλλος έχει
το δικαίωμα να μπαίνει στις αντλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου και να χειρίζεται τα
κλειδιά διακοπής παροχής νερού.
Άρθρο 20 Διάθεση ύδατος σε μη συνδεδεμένους υδρολήπτες με το δίκτυο ύδρευσης.
Επιτρέπεται η διάθεση ύδατος από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, κρουνούς, ειδικές παροχές,
πηγές, γεωτρήσεις, δεξαμενές ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ύδατος σε οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο (πλοία, σκάφη αναψυχής, υδροφόρες, εργολήπτες δημοσίων έργων κλπ)
ύστερα από έγγραφη άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας. Το τέλος υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις σημειωτών ενδείξεων υδρομέτρων.
1. Εάν οι σημειωτές ενδείξεων διαπιστώσουν οποιαδήποτε βλάβη στα υδρόμετρα ή σε παροχές
ύδρευσης των ακινήτων ή υδρόμετρα τα οποία έχουν καλυφθεί με διάφορα υλικά που
δυσχεραίνουν τη λήψη των ενδείξεων, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την αρμόδια
υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Ο επανέλεγχος των υδρομέτρων αυτών γίνεται σε σύντομο
χρονικό διάστημα με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Ο Δήμος δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της
διαδικασίας του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 22 Διατάξεις Υγειονομικής Φύσης
1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει την υποχρέωση να προβαίνει στον έλεγχο του πόσιμου
νερού σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.
2. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα
βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς
καυσίμων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και
τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες
αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και να διευκολύνουν το προσωπικό του Δήμου να επιβεβαιώνει
επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων
που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου.
3. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το
ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά από
αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου και τις σχετικές
υγειονομικές διατάξεις.
4. Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται εντός δύο
ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του
εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί
να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων
της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος
επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
5. Ο Δήμος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο
ευθύνης του και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου) πριν τα
υδρόμετρα.
6. Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου ,
όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.
7. Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την
μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα
(βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση
διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οιωνδήποτε
σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης ή
ποτίσματος δημοσίων κήπων .
8. Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται
από το δίκτυο διανομής του Δήμου με κρουνούς πυρόσβεσης ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή
υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.
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Άρθρο 23 Νομικό Πλαίσιο – Ισχύς του κανονισμού
Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική
πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .
Στις Διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις από την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά:
Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
Του άρθρου 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 16853/2011 ΦΕΚ
661/20-4-2011
Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων » .
Του Άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών σεις οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ».
Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 « Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων » και του Π.Δ. 923/77 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/515/6/2959 ΒΔ».
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001
Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί ποιότητας του
πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » γ)
Α5/288/1986 «Ποιότητα και συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ»
Αυτός ο Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να
κατασκευασθούν και όλους τους καταναλωτές που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν με το δίκτυο
ύδρευσης του Δήμου Δελφών. Η ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκριση του.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού
Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι :

Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της
ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων του Δήμου.

Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και
οικονομική λειτουργία και συντήρησή του.
Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου
αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους
χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και
λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις,
φρεάτια, αγωγούς κλπ).
Την ευθύνη τήρησης του παρόντος κανονισμού έχουν το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Υποδομών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δελφών για ο,τι
αφορά το Τεχνικό μέρος και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών για ο,τι
αφορά το Οικονομικό μέρος.
Άρθρο 2 Σύστημα Αποχέτευσης
Ως σύστημα αποχέτευσης των πόλεων και των οικισμών έχει επιλεγεί και διαμορφώνεται
σταδιακά το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα πάντοτε με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες.
Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστημα (ομβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται με το
προϋπάρχον παντορροϊκό σύστημα.
Άρθρο 3 Βασικές έννοιες
1.
Λύματα καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόμενα από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να επαναχρησιμοποιηθούν
στις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.
2.
Οικιακά λύματα καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους
χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων
(μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π).
3.
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα
προερχόμενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών,
εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού).
4.
Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο
των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα
αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
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5.
Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι αγωγοί ακαθάρτων και
όμβριων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά
κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι
τους τελικούς αποδέκτες.
Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα
κατασκευασθούν από τρίτους, εφόσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των
ιδιοκτησιών ακόμη, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο. Στους αγωγούς αυτούς ο Δήμος
έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.
6.
Χωριστικό σύστημα: Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα
υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο
όμβριων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.
7.
Παντορροϊκό σύστημα, είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και
όμβριων νερών με κοινό αγωγό.
8.
Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με
το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
9.
Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει
χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
10. Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης αφορά στο χρηματικό ποσό που χρεώνει ο
Δήμος σε κάθε ακίνητο για σύνδεσή του με το δίκτυο.
11. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης αφορά στη δαπάνη
κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από το Δήμο σε κάθε
ακίνητο όταν συνδέεται με το δίκτυο.
Άρθρο 4 Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
1.
Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται
υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός
οικισμού. Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης σύνδεσης ακίνητα ή εγκαταστάσεις οι οποίες
παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης και οι οποίες βεβαιώνονται μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου από την αρμόδια υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής δύναται να
απαλλάσσεται των τελών σύνδεσης και χρήσης αποχέτευσης μετά από βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας.
2.
Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των
εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και
χωριστά τα όμβρια. Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο
ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα
νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα με
οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος
αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,
κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να
εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η αρμόδια
υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και τη σύνδεση της αποχέτευσης,
επιβάλλοντας πρόστιμο που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.
Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντορροϊκούς,
δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε
ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων,
κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια
από την αρμόδια υπηρεσία για κατευθείαν σύνδεση με το δίκτυο όμβριων εφόσον έχει προηγηθεί
η σύνδεση του ακινήτου με τον δίκτυο ακαθάρτων.
4.
Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό
ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους,
ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι
διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, ή και από την
αρμόδια υπηρεσία μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι
επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.
Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με
συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από το Δήμο και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του.
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5.
Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο
αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, υποχρεωτικά θα
συνδέονται από την αρμόδια υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον τρόπο
που
ορίζεται
στις
προηγούμενες
παραγράφους.
Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής παροχής,
κατασκευής φρεατίου, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
6.
Το δίκτυο αποχέτευσης, έστω και αν έγινε με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την
αποχέτευση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου, ανήκει στο Δήμο Δελφών. Η συντήρηση
για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής γίνεται με
ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.
Άρθρο 5 Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων
1.
Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για
όμβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει:
α. Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του
ακινήτου.
β. Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (διακλάδωση).
γ. Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το
ακίνητο. Η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της καθορίζονται με απόφαση της
αρμόδιας υπηρεσίας.
2.
Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους
αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης
στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
3.
Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού
δικτύου και κατασκευάζεται από το Δήμο στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της
αρμόδιας υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής
του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Εναλλακτικά δύναται η κατασκευή να γίνεται από τον
ενδιαφερόμενο με επίβλεψη του Δήμου.
4.
Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται από το Δήμο, χωρίς την
αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο
προσαρμογής είναι δυνατό να μην κατασκευάζεται από το Δήμο. Σε αυτή την περίπτωση η
κατασκευή του θα γίνεται απ’ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι
προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.
5.
Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον
γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο
προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων
(επεξεργασμένων ή μη) από το Δήμο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
6.
Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του
ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική
γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία.
7.
Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και όμβριων νερών κατασκευάζονται από
την αρμόδια υπηρεσία και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.
Εναλλακτικά δύναται η κατασκευή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με επίβλεψη του Δήμου
8.
Κανείς, εκτός από το Δήμο, δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης
έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
9.
Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των
αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από το Δήμο. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται
σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.
10. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου
κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών
διακλαδώσεων κ.λπ.).
11. Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
12. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο
αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο προσαρμογής, καθαρισμού και
ελέγχου.
13. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να
εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού,
είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό μηχανισμό.
Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για
οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.
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14. Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα με το είδος
των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο
καθαρισμού από τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της
αρμόδιας υπηρεσίας διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
Η κατασκευή λιποσυλλέκτη για τις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια
είναι υποχρεωτική τόσο για τις νέες συνδέσεις όσο και για τις υφιστάμενες. Οι ιδιοκτήτες ή
ενοικιαστές των καταστημάτων αυτών (λ.χ. καταστήματα εστίασης, τουριστικά καταλύματα κ.λπ.)
είναι από κοινού υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν λιποσυλλέκτη σε χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή τους από την αρμόδια υπηρεσία, ειδάλλως ο Δήμος θα
προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο
που θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6 Αριθμός παροχών αποχέτευσης
1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του
ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με
περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.
2. Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιοτεχνικά ή βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα,
τότε για κάθε είδος αποχετευόμενων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν
η αρμόδια υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων
χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους
υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί
καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του
οριστικού δικτύου στον ένα από τους δυο δρόμους, το ακίνητο συνδέεται σε αυτόν.
Άρθρο 7 Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών
1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και όμβριων
υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης επιτρέπεται
ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου
«ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο
ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές
που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή
των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».
2. Όταν τα στόμια υποδοχής, βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της
στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του δικτύου, όπως αυτή καθορίζεται από τη αρμόδια
υπηρεσία, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια και υπεύθυνη δήλωση, η εσωτερική
εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με
υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.
Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με
δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή
λειτουργία τους, η δε αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση
της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.
3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη
συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις
παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως
των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι
της λεκάνης του αποχωρητηρίου.
5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη μπορεί να
γίνει η αποχέτευση των νερών προς το δίκτυο με φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται με
μηχανική ανύψωση των νερών με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της
δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται
άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις τρείς ώρες.
6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν
ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη από αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των όμβριων
απευθείας στο ρέμα.
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Άρθρο 8 Αποχετευόμενα υγρά
1. Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά νερά των αποχωρητηρίων, τα
νερά που προέρχονται από οικιακή χρήση και γενικά τα νερά που κρίνει η αρμόδια υπηρεσία
ότι μπορεί να αποχετευτούν στο δίκτυο, έτσι που να παρασύρονται εντελώς.
2. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης οι ουσίες που
απαριθμούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.
3. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των
αποβλήτων καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ. Τα όρια που παρουσιάζονται στον εν λόγω Πίνακα
ισχύουν για ημερήσιες παροχές από πέντε κυβικών μέτρων και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων
ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να
επιτραπούν τιμές διπλάσιες.
Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα
που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και ανεξάρτητα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Ως
τιμή σύγκρισης προς τις παραπάνω τιμές υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που
αντιστοιχούν στα τρία επί μέρους δείγματα.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να μεταβάλλει τα παραπάνω όρια απόρριψης σε τιμές μεγαλύτερες
ή μικρότερες και να προσθέτει και άλλες ουσίες στις παραπάνω προδιαγραφές ορίζουσα τα
επιθυμητά όρια αυτών, ανάλογα με την απόκριση των έργων που εκτελούνται και με την
κατάσταση του αποδέκτη.
4. Η διοχέτευση βιομηχανικών και ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες, εργαστήρια, γκαράζ,
βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων ή άλλα καταστήματα, στο δίκτυο υπονόμων επιτρέπεται
μόνο με ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται ύστερα από
ανάλογη γραπτή εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εφόσον τα παραπάνω
νερά δεν έχουν τις αναφερόμενες στον Πίνακα Ι ιδιότητες, είτε έχασαν αυτές από μεθόδους, που
προτείνονται κάθε φορά από τον ενδιαφερόμενο (π.χ. μέθοδος συγκράτησης με αμμοσυλλέκτη,
μέθοδος εξουδετέρωσης, προκαθαρισμού, αραίωσης, αποστείρωσης διαχωρισμού βενζίνης,
λιποσυλλέκτου, ψύξης φίλτρων ...) σύμφωνα πάντοτε με τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των
απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεση λειτουργίας τους και την υποβάλλει στην αρμόδια
υπηρεσία για έγκριση η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου αποχέτευσης
και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου. Εάν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι τα ληφθέντα
μέτρα και οι διατάξεις, που προβλέφτηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο
ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και στην
εκτέλεσή τους. Η αρμόδια υπηρεσία σε αντίθετη περίπτωση διακόπτει την σύνδεση της
αποχέτευσης και την παροχή νερού. Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης
εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί
να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο
είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, με χρέωση των
δαπανών στο λογαριασμό αποχέτευσης του ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση
χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον
διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων κ.λπ., ή σοβαρός κίνδυνος για τη
Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από την αρμόδια υπηρεσία απόρριψης των ανωτέρω
απαγορευμένων ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου
καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.
5.
Όταν πρόκειται για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης
ή σε ανοικτούς αγωγούς, η αρμόδια υπηρεσία δικαιούται να αξιώσει, εκτός από την
εξουδετέρωσή τους σύμφωνα με μεθόδους που μνημονεύτηκαν παραπάνω ή άλλες και τον
πλήρη αποχρωματισμό των νερών με ειδικές εγκαταστάσεις με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις.
6.
Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.) από τα
εργοστάσια και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις, επιτρέπεται να
αποχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μόνον μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας
και με όρους, που αυτή θα καθορίζει. Στο χωριστικό σύστημα τα νερά αυτά αποχετεύονται στην
αποχέτευση των όμβριων νερών, εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας το επιτρέπει
η λειτουργία του.
7.
Τα ακάθαρτα νερά των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να
διοχετεύονται απευθείας στο δίκτυο της αποχέτευσης. Επιβάλλεται η απαλλαγή τους από τις
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αδιάλυτες ουσίες σε δεξαμενές καθίζησης, διάταξης που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης και την
παροχή νερού.
8.
Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους αγωγούς αποχέτευσης
απαιτείται ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται
στους αγωγούς αποχέτευσης όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις είναι τέτοιες, ώστε
να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερών των αγωγών αποχέτευσης
μέσα στο υπέδαφος.
9. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες
ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών, ελαιοκομικά απόβλητα κ.λπ.)
ο ιδιοκτήτης προβαίνει στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και
ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία διακόπτει
τη σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού και επιβάλλει πρόστιμο που καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9 Έλεγχος εγκαταστάσεων
1.
Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία με
αυτοψία. Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή
χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου,
ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την
ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2.
Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
σε όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
3.
Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του
ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις
των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες
ουσίες, η αρμόδια υπηρεσία του τάσσει προθεσμία ενός μηνός για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες
αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες. Αν δεν συμμορφωθεί, τότε η
αρμόδια υπηρεσία εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του
ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.
Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η αρμόδια υπηρεσία
προβαίνει στη διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, επιβάλλει πρόστιμο που
αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την
είσπραξη της δαπάνης.
4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές
διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία. Η δαπάνη της αποκατάστασης
και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σε αυτόν που προξένησε τη ζημιά.
5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα να
κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την
καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η
αρμόδια υπηρεσία δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι
την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη
η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης του Δήμου ο κύριος του ακινήτου
επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν
προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά όμβριων ή
ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας. Άδειες που έχουν
χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.
7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει,
με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του
όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
8. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια, ο Δήμος προβαίνει άμεσα σε διακοπή
της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο που προσδιορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10 Διαδικασία Σύνδεσης Ακινήτου
1.
Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να
συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
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1. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να
υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά
περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση.
Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για
τον τρόπο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές
κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
από εξουσιοδοτημένο άτομο ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή
δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στο Δήμο είναι οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση της να απορρίψει την αίτηση, αν η
σύνδεση του ακινήτου 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
σύνδεση ακίνητο και συντάσσεται σχετική έκθεση με αναλυτικό προϋπολογισμό δαπάνης της
σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου. Ο προϋπολογισμός δαπάνης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και
καλείται αυτός να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να
εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε τρεις μήνες, ο προϋπολογισμός της δαπάνης
μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση, κατά την κρίση της υπηρεσίας.
4. Οι παροχές αποχέτευσης γίνονται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο
εκτέλεσης των δαπανών σύνδεσης.
5. Σε περιπτώσεις που ζητείται σύνδεση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο,
Νομικά Πρόσωπα, Ιδρύματα κ.λ.π., Οργανισμούς, οι παροχές αποχέτευσης μπορεί να γίνονται
χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
6. Για να αρχίσει οποιαδήποτε εργασία σύνδεσης του ακινήτου θα πρέπει να προσκομιστεί στην
αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την πληρωμή του
κόστους κατασκευής και των τελών σύνδεσης.
8. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.
9. Οι εργασίες σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο εκτελούνται αποκλειστικά από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
10. Εναλλακτικά, δύναται οι εργασίες σύνδεσης να πραγματοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες ή
από τρίτους για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα για τη σύνδεση υλικά που
θα προμηθευτούν απευθείας οι ίδιοι, το κόστος των οποίων θα αφαιρεθεί από τον
προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, ο εκτελών τις εργασίες σύνδεσης
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος υδραυλικός εγκαταστάτης, που θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του νόμιμου για την εργασία φορολογικού παραστατικού.
Σε αυτή την περίπτωση, που θα πρέπει να δηλωθεί με την υποβολή της αίτησης, στον
προϋπολογισμό της δαπάνης δεν θα συμπεριληφθεί το κόστος των εργασιών σύνδεσης, ούτε
το κόστος των υλικών σύνδεσης, τα οποία θα βαρύνουν εξολοκλήρου και άμεσα τον ιδιοκτήτη.
Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές
που θα δοθούν εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εργασίες από τους ιδιοκτήτες των
ακινήτων θα εκτελεστούν βάσει των τεχνικών οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, θα
κατατεθεί το σχέδιο της εγκατάστασης και θα διενεργηθεί έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία,
που θα συντάξει σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών, πιστοποιώντας παράλληλα
και την συμφωνία των υλικών με τις δοθείσες προδιαγραφές. Οποιαδήποτε κακοτεχνία στην
ανωτέρω περίπτωση βαρύνει εξολοκλήρου τους ιδιοκτήτες και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη
αποκατάστασής της. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει πλήρη αποκατάσταση του
οδοστρώματος, του πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου με αποκλειστική ευθύνη του
ιδιοκτήτη.
11. Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, λόγω έλλειψης
προσωπικού, δύναται να αναθέτει υπηρεσίες του παρόντος Κανονισμού σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
12. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, με άλλο τρόπο πλην αυτού που αναφέρεται στον
παρόν Κανονισμό και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, τιμωρείται με την επιβολή
προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 11 Δαπάνες και τέλη
Για τη σύνδεση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης επιβάλλονται τα παρακάτω
τέλη και δαπάνες :
1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης:
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α. Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τέλος χρήσης αποχετευτικού δικτύου:
α. Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών νερού του οποίου το ύψος και ο
υπολογισμός, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται της
καταβολής τέλους αποχέτευσης οι κοινόχρηστοι χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες
λεβητοστασίων που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης και εφόσον η συνολική
κατανάλωση ύδατος δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κυβικά μέτρα ετησίως.
β. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από το Δήμο και για κάθε άλλη περίπτωση
που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του αποχετευτικού δικτύου
και ο τρόπος καταβολής του καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία,
Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών,
το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα
τιμολόγια.
δ. Ιδιαίτερα τιμολόγια μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την
ποσότητα των αποχετευόμενων απόβλητων, το βιολογικό φορτίο κ.λπ.
ε. Ιδιαίτερα τιμολόγια επίσης μπορούν να εφαρμόζονται για τους πολύτεκνους και τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες.
στ. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να διαθέσει λύματα
στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου, θα επιτρέπεται με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη
και τους όρους που θα καθορίσει η αρμόδια υπηρεσία και τέλος που υπολογίζεται ανά κυβικό
μέτρο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν
αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται με την
καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)
η. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για
οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.
θ. Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών,
Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό
αυτό.
ι. Όταν, σε περίπτωση διαρροής του δικτύου ύδρευσης, ή για άλλον λόγο δεν επιβαρύνεται το
δίκτυο αποχέτευσης, μπορούν να εφαρμόζονται ιδιαίτερα τιμολόγια στα πλαίσια της
ανταποδοτικότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας κατόπιν αυτοψίας.
3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:
α. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, καταβάλετε εφάπαξ και υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος
και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Ως συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζεται το άθροισμα
των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών
χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν
χώροι κύριας χρήσης
β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου
σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.
γ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ’ αρχής
τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου.
4. Λοιπές δαπάνες και τέλη
α. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων για την εκτέλεση των σχετικών
εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
β. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων
αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί
πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται
απολογιστικά από την αρμόδια υπηρεσία μετά το τέλος του ελέγχου.
γ. Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του προς το Δήμο, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία και τον
παρόντα Κανονισμό, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την
κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια
μέχρι την εκπλήρωσή τους.
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δ. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων που αφορούν τις δαπάνες και το
τέλος σύνδεσης προκαταβάλλονται, ενώ τα τέλη χρήσης ενσωματώνονται στους λογαριασμούς
ύδρευσης.
5. Τα τέλη που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να είναι
διαφορετικά ανά Δημοτική – Τοπική Κοινότητα ή Οικισμό και πάντως πληρούν το κριτήριο της
ανταποδοτικότητας.
Άρθρο 12 Ισχύς του Κανονισμού – Κυρώσεις
Αυτός ο Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να
κατασκευασθούν και όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν με το δίκτυο
αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. Οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το τύπο
των φρεατίων, σωλήνων, δικλείδων, λιποσυλλεκτών και κάθε άλλου υλικού ή εργασίες
καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η σύνταξη του Κανονισμού αυτού
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η δε ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο
έγκριση του. Η παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή
υδροδότησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί
κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και
σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

2

Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων,
σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων,
δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων
ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.

3

Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά

4

Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC
και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του
προσωπικού συντήρησης.

5

Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

6

Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ.
δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

7

Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα
υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών
γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των
αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

8

Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις,
χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.

9

Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.

10

Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου

11

Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό

12

Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας

13

Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

14

Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

15

Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.

16

Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

ΟΡΙΟ
(mg/l)
15

Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)

1500

Στερεά αιωρούμενα

500

BOD

500

C.O.D.

1000

Αμμωνία (NH4+)

75

Φωσφορικά άλατα (PO4)

30

Χλωριούχα άλατα (Cl-)

1000

Φθοριούχα άλατα ως (F-)

10

Θειούχα (Η2S)

150

Θειώδη (SΟ3)

2

Θειικά (SΟ4)

750

Κυανιούχα (CN-)

0,5

Αρσενικό (As)

0,1

Βάριο (Ba)

20

Βόριο (B)

1

Αλουμίνιο (Al)

15

Μαγνήσιο (Mg)

100

Κάδμιο (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr+3)

2,5

Χρώμιο (Cr+6)

0,25

Σίδηρος (Fe)

50

Μαγγάνιο (Μη)

4

Υδράργυρος (Ηg)

0,01

Νικέλιο (Νi)

0,5

Μόλυβδος (Pb)

0,2

Χαλκός (Cu)

2

Άργυρος (Αg)

0,1

Σελήνιο (Se)

0,1

Ψευδάργυρος (Zn)

1

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για
As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά

50

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)

15

Φαινόλες

10

Μερκαπτάνες ως S

0,1

Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας,
διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)
Ελεύθερα χλώρια

2
0,1
5
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Αλδεΰδες

50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται μα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ
1

2

3

4

Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό
(Άρθρο 2
παρ. 10 Κανονισμού
Ύδρευσης). Περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται
από
ειδικότερες
διατάξεις.
Σύνδεση παροχής ύδρευσης χωρίς να
τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (κλοπή
νερού) (Άρθρο 3 παρ. 6 και άρθρο 7
παρ. 12 Κανονισμού Ύδρευσης)

Συνέχιση
υδροδότησης
με
εργοταξιακή
παροχή
μετά
την
αποπεράτωση
των
οικοδομικών
εργασιών (Άρθρο 5 παρ.6 εδάφιο δ
Κανονισμού Ύδρευσης)
Αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή
στο υδρόμετρο (Άρθρο 7 παρ. 8
Κανονισμού Ύδρευσης)

5

Κάλυψη
του
φρεατίου
των
υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα
ή με οποιαδήποτε υλικά (Άρθρο 7
παρ. 10 Κανονισμού Ύδρευσης)

6.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις
απαραίτητες
εργασίες
για
τον
διαχωρισμό των βρόχινων νερών
(Άρθρο 4 παρ. 2 Κανονισμού
Αποχέτευσης )
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ακαθάρτων χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη
διαδικασία (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ομβρίων (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Άρνηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή
για την κατασκευή λιποσυλλέκτη για
τις δραστηριότητες που αποχετεύουν
στο δίκτυο λίπη και έλαια
Σε
περίπτωση
άρνησης
ή
αδικαιολόγητης
καθυστέρησης
εκτέλεσης
των
επιβληθέντων

7.

8.

9

10.

Σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών
μηνών.
Επίσης
ο παραβάτης
τιμωρείται σύμφωνα και με
τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα (άρθρο
293, 372 και συναφείς
διατάξεις). Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο
τριπλασιάζεται.
και διακόπτεται άμεσα η
παροχή ύδρευσης.

Ο καταναλωτής χρεώνεται
με την διπλάσια αξία της
ποσότητας του νερού που
καταναλώθηκε
το
αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου
χρόνου,
επιβάλλεται πρόστιμο και
σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης.
Η
απομάκρυνση
των
υλικών γίνεται με την
φροντίδα του υπαιτίου
κατόχου του ακινήτου ή
από το Δήμο, που χρεώνει
σε βάρος του υπαιτίου τα
έξοδα απομάκρυνσης των
υλικών
η αρμόδια υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να διακόψει
την παροχή νερού και τη
σύνδεση της αποχέτευσης

ο Δήμος θα προβαίνει σε
διακοπή των συνδέσεων
ύδρευσης
και
αποχέτευσης
και διακόπτεται η σύνδεση
της αποχέτευσης και της
παροχής νερού.

ΠΟΣΟ σε €
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11.

τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων
διοχέτευσης
βιομηχανικών
και
ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες,
εργαστήρια, γκαράζ κλπ (Άρθρο 8
παρ. 4 Κανονισμού Αποχέτευσης)
Απαγορευμένες ουσίες (Άρθρο 8 παρ.
9 Κανονισμού Αποχέτευσης) και
ελαιοκομικά απόβλητα.

12.

Άρνηση παραβάτη να καταβάλλει την
πραγματοποιηθείσα δαπάνη (Άρθρο 9
παρ. 3 Κανονισμού Αποχέτευσης)

13.

Απόρριψη του περιεχομένου των
βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης

η
αρμόδια
υπηρεσία
διακόπτει τη σύνδεση της
αποχέτευσης
και
την
παροχή νερού
η
αρμόδια
υπηρεσία
προβαίνει στη διακοπή
των συνδέσεων ύδρευσης
και αποχέτευσης
ο Δήμος προβαίνει άμεσα
σε διακοπή της ύδρευσης
και της αποχέτευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1
Έλεγχος κατανάλωσης νερού και υδρομέτρου
(Άρθρο 7 παρ. 5 και παρ. 14 Κανονισμού
Ύδρευσης)
2
Επανασύνδεση υδροδότησης (Άρθρο 15 παρ.
2 Κανονισμού Ύδρευσης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΓΓΥΗΣΗ
1
Νέα παροχή ύδρευσης (Άρθρο 18 παρ.2)
2
Παραχώρηση
του
δικαιώματος
χρήσης
ύδρευσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον
ένοικο του ακινήτου (Άρθρο 13 παρ. 3
Κανονισμού Ύδρευσης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΛΗ
Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΤΕΛΟΣ
1
Τέλος συντήρησης δεξαμενών
και δικτύων
2
Τέλη κατανάλωσης (Άρθρο 17
παρ.
2α
Κανονισμού
Ύδρευσης)
3
Τέλος σύνδεσης (Άρθρο 17
παρ.
3α
Κανονισμού
Ύδρευσης)
4
Πάγια τέλη (Άρθρο 17 παρ. 4α
Κανονισμού Ύδρευσης)
5
Τέλος
συντήρησης
και
αφαίρεσης
υδρομετρητή
(Άρθρο 7 παρ. 1 Κανονισμού
Ύδρευσης)
6.
Τέλος σύνδεσης μετά του
δικτύου αποχέτευσης (Άρθρο
2 παρ. 10 Κανονισμού
Αποχέτευσης)
7.
Δαπάνη διακλάδωσης και
σύνδεσης προς τον αγωγό

ΠΟΣΟ σε €

ΠΟΣΟ σε €

ΠΟΣΟ σε €
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αποχέτευσης (Άρθρο 2 παρ.
11 Κανονισμού Αποχέτευσης)
8
Τέλος χρήσης αποχετευτικού
δικτύου
Το τέλος αυτό εισπράττεται
μέσω των λογαριασμών νερού
(Άρθρο
11
παρ.
2α
Κανονισμού Αποχέτευσης)
9
Τέλος χρήσης αποχετευτικού Το ύψος του και ο τρόπος
δικτύου
καταβολής του καθορίζονται
για περιπτώσεις ακινήτων, με απόφαση του Δημοτικού
που δεν υδρεύονται από το Συμβουλίου
Δήμο και για κάθε άλλη
περίπτωση
που
δεν
προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισμό (Άρθρο 11 παρ. 2β
Κανονισμού Αποχέτευσης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1
Ακίνητα
που
ανήκουν
κατά
κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς
Ναούς,
Νοσοκομεία,
Σχολεία,
Μουσεία και λοιπά κοινωφελή
ιδρύματα που δεν αποτελούν
κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και
εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται
για τους σκοπούς των ιδρυμάτων
αυτών (Άρθρο 17 παρ. 2β
Κανονισμού Ύδρευσης)
2
Για τους πολύτεκνους και τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς
και για νέες επιχειρήσεις όσο και για
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε
οργανωμένους υποδοχείς (Άρθρο
17 παρ. 2γ Κανονισμού Ύδρευσης)
3
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου
ειδικά για ακίνητα που ανήκουν
κατά κυριότητα ή επικαρπία σε
Ιερούς
Ναούς,
Νοσοκομεία,
Σχολεία, Μουσεία και λοιπά
κοινωφελή ιδρύματα που δεν
αποτελούν
κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς
των ιδρυμάτων αυτών. (Άρθρο 11
παρ. 2γ Κανονισμού Αποχέτευσης)
4
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου
στην περίπτωση αποχέτευσης
Βιομηχανιών,
Βιοτεχνιών,
Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την
ποσότητα των αποχετευόμενων
απόβλητων, το βιολογικό φορτίο
κ.λπ
(Άρθρο
11
παρ.
2δ
Κανονισμού Αποχέτευσης)
5
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου για τους πολύτεκνους και
τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ΠΟΣΟ σε €
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6

(Άρθρο 11 παρ. 2ε Κανονισμού
Αποχέτευσης)
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου
Στη περίπτωση που
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο επιθυμεί να διαθέσει
λύματα
στους
βιολογικούς
καθαρισμούς του Δήμου επειδή δεν
είναι δυνατή η σύνδεση των
εγκαταστάσεών του με το δίκτυο
αποχέτευσης (Άρθρο 11 παρ. 2στ
Κανονισμού Αποχέτευσης)

Επιτρέπεται
με
τη
σύμφωνη γνώμη, τους
όρους και τη δαπάνη που
θα καθορίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχοντας υπόψη της: α) τις διατάξεις του αρθρ. 76 του
Ν.3852/2010, β) τον Κανονισμό Λειτουργίας της, γ) τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει την θετική του γνωμοδότηση και εγκρίνει το σχέδιο του κανονισμού
Ύδρευσης- Αποχέτευσης, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται ο υπάρχων κανονισμός
Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
…»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
παραπάνω:
Αποφασίζει ομόφωνα
1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών τη λήψη απόφασης σχετικά
με την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου
Δελφών.
2.Η παρούσα θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο
Δελφών για την λήψη σχετικών αποφάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/23.05.2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
…».
5.Την με αριθμ. εισήγηση 8767/14.04.2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας Δωρεών και Κληροδοτημάτων του Δήμου Δελφών με θέμα «Παρατηρήσεις σχετικά
με το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών»,
η οποία αναφέρει τα εξής:
«…
ΘΕΜΑ:
Παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού Ύδρευσης και
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.
ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 7/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής - ΑΔΑ:6Ε3ΥΩ9Θ-ΙΝΥ
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής σας επισημαίνουμε ότι:
α) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 δεν αναφέρεται ,όταν τα αρμόδια όργανα του
Δήμου διαπιστώνουν παράνομες συνδέσεις , κλοπή του νερού κλπ πως θα υπολογίζεται η
κλαπείσα ποσότητα και πως θα γίνεται η χρέωση των διαφυγόντων τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης.
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 αναφέρεται ότι η λήψη των ενδείξεων των
υδρομέτρων θα γίνεται με την φροντίδα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην
όμως στον ΟΕΥ του Δήμου μας στο άρθρο 14 «αρμοδιότητες σε θέματα Ύδρευσης –
Άρδευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικών Σταθμών» παράγραφος 3 γίνεται ρητή αναφορά
ότι είναι υποχρέωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας να μεριμνά
για την καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού και να ενημερώνει με τα σχετικά στοιχεία
την Οικονομική Υπηρεσία. Η Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον ΟΕΥ έχει
υποχρέωση μόνο να συγκεντρώσει τα στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και
του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο για να προβεί στην βεβαίωση
και είσπραξη των τελών.
…».
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κ. Ταγκαλής Παναγιώτης: «…θα τοποθετηθώ στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου…».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
παραπάνω:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(ο κ. Ταγκαλής Παναγιώτης δήλωσε παρών)
1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του
Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την ανωτέρω
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών.
2. Τροποποιεί, συμπληρώνει και εγκρίνει στους κατωτέρω πίνακες το ύψος των
προστίμων που θα ενσωματωθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται μα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ
ΠΟΣΟ σε €
1

2

3

4

Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό
(Άρθρο 2
παρ. 10 Κανονισμού
Ύδρευσης). Περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται
από
ειδικότερες
διατάξεις.
Σύνδεση παροχής ύδρευσης χωρίς να
τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (κλοπή
νερού) (Άρθρο 3 παρ. 6 και άρθρο 7
παρ. 12 Κανονισμού Ύδρευσης)

Συνέχιση
υδροδότησης
με
εργοταξιακή
παροχή
μετά
την
αποπεράτωση
των
οικοδομικών
εργασιών (Άρθρο 5 παρ.6 εδάφιο δ
Κανονισμού Ύδρευσης)
Αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή
στο υδρόμετρο (Άρθρο 7 παρ. 8
Κανονισμού Ύδρευσης)

5

Κάλυψη
του
φρεατίου
των
υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα
ή με οποιαδήποτε υλικά (Άρθρο 7
παρ. 10 Κανονισμού Ύδρευσης)

6.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις
απαραίτητες
εργασίες
για
τον
διαχωρισμό των βρόχινων νερών
(Άρθρο 4 παρ. 2 Κανονισμού
Αποχέτευσης )
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ακαθάρτων χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη

7.

Σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών
μηνών.
Επίσης
ο παραβάτης
τιμωρείται σύμφωνα και με
τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα (άρθρο
293, 372 και συναφείς
διατάξεις). Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο
τριπλασιάζεται.
και διακόπτεται άμεσα η
παροχή ύδρευσης.

200,00

1.000,00

300,00

Ο καταναλωτής χρεώνεται
με την διπλάσια αξία της
ποσότητας του νερού που
καταναλώθηκε
το
αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου
χρόνου,
επιβάλλεται πρόστιμο και
σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης.

1.000,00

Η
απομάκρυνση
των
υλικών γίνεται με την
φροντίδα του υπαιτίου
κατόχου του ακινήτου ή
από το Δήμο, που χρεώνει
σε βάρος του υπαιτίου τα
έξοδα απομάκρυνσης των
υλικών
η αρμόδια υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να διακόψει
την παροχή νερού και τη
σύνδεση της αποχέτευσης

300,00

300,00

500,00
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8.

9

10.

11.

διαδικασία (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ομβρίων (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Άρνηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή
για την κατασκευή λιποσυλλέκτη για
τις δραστηριότητες που αποχετεύουν
στο δίκτυο λίπη και έλαια
Σε
περίπτωση
άρνησης
ή
αδικαιολόγητης
καθυστέρησης
εκτέλεσης
των
επιβληθέντων
τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων
διοχέτευσης
βιομηχανικών
και
ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες,
εργαστήρια, γκαράζ κλπ (Άρθρο 8
παρ. 4 Κανονισμού Αποχέτευσης)
Απαγορευμένες ουσίες (Άρθρο 8 παρ.
9 Κανονισμού Αποχέτευσης) και
ελαιοκομικά απόβλητα.

12.

Άρνηση παραβάτη να καταβάλλει την
πραγματοποιηθείσα δαπάνη (Άρθρο 9
παρ. 3 Κανονισμού Αποχέτευσης)

13.

Απόρριψη του περιεχομένου των
βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης

1.000,00
ο Δήμος θα προβαίνει σε
διακοπή των συνδέσεων
ύδρευσης
και
αποχέτευσης
και διακόπτεται η σύνδεση
της αποχέτευσης και της
παροχής νερού.

1.000,00

η
αρμόδια
υπηρεσία
διακόπτει τη σύνδεση της
αποχέτευσης
και
την
παροχή νερού
η
αρμόδια
υπηρεσία
προβαίνει στη διακοπή
των συνδέσεων ύδρευσης
και αποχέτευσης
ο Δήμος προβαίνει άμεσα
σε διακοπή της ύδρευσης
και της αποχέτευσης

Από 300,00 έως
50.000,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1
Έλεγχος κατανάλωσης νερού και υδρομέτρου
(Άρθρο 7 παρ. 5 και παρ. 14 Κανονισμού
Ύδρευσης)
2
Επανασύνδεση υδροδότησης (Άρθρο 15 παρ.
2 Κανονισμού Ύδρευσης)

300,00

300,00

300,00

ΠΟΣΟ σε €
10,00
Επιβαρύνεται με ΦΠΑ
50,00
Επιβαρύνεται με ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΣΟ σε €
1
Νέα παροχή ύδρευσης (Άρθρο 18 παρ.2)
50,00
2
Παραχώρηση
του
δικαιώματος
χρήσης
50,00
ύδρευσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον
ένοικο του ακινήτου (Άρθρο 13 παρ. 3
Κανονισμού Ύδρευσης)
3.Προτείνει (παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής) στο
Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του κατά την λήψη της απόφασής του, τις ανωτέρω
παρατηρήσεις, που επισημαίνονται στην ανωτέρω με την αριθμ. πρωτ. 8767/14.04.2016
ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών και Κληροδοτημάτων του
Δήμου Δελφών.
4.Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη
σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/10.06.2016.
………………………………………………………..
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Στη συνέχεια ακολούθησε η κατωτέρω διαλογική συζήτηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Πρότεινε: στο άρθρο 16 «Διαδικασία βεβαίωσης τελών»,
Α) στην παρ. 2: να γίνει αλλαγή, από …Δ.Κ. Άμφισσας, σε ..Δ.Ε. Άμφισσας.
Β) στην περ. Β΄, να αφαιρεθεί η πρόταση ---και των λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε.
Άμφισσας--Π.ΤΑΓΚΑΛΗΣ:
Υπέβαλε τις κατωτέρω προτάσεις.

Α. Η εργοταξιακή παροχή πρέπει να είναι ακριβότερη από την κανονική για να υπάρχει
κίνητρο.
Β. Η μόνιμη παροχή στις νέες οικοδομές να δίνεται μετά τον τελικό έλεγχο της οικοδομής από
τον ελεγκτή δόμησης και τη σφραγίδα της ΥΔΟΜ για ηλεκτροδότηση.
Γ. Πρέπει να γίνει μείωση της εγγύησης γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλες.
Δ. Όταν δεν λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις ,υπαιτιότητα του Δήμου,
να επιμερίζεται το ποσό στα επόμενα τετράμηνα χωρίς προσαυξήσεις για τον καταναλωτή.
Ε. Έχω ζητήσει στην Οικονομική επιτροπή επανειλημμένως οι καταμετρητές εργολάβοι να
μας δώσουν στοιχεία για αυτούς που υδρεύονται χωρίς να πληρώνουν τα αντίστοιχα ποσά,
χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση. Το θέμα είναι μείζον και πρέπει να σας απασχολήσει
σοβαρά γιατί το ποσοστό αυτό των Πολιτών είναι πολύ μεγάλο με αποτέλεσμα να
επιβαρύνονται δυσανάλογα οι υπόλοιποι συμπολίτες μας.
Ο συνδυασμός μας ψηφίζει παρών στον Κανονισμό με το εξής σκεπτικό:
Ο Δήμαρχος εξάγγειλε σήμερα, πέραν της προγραμματισμένης εισήγησης του Κανονισμού,
την προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Λαμίας, προκειμένου να στήσει μια αντίστοιχη και
στο Δήμο Δελφών.
Επίσης εξήγγειλε σήμερα τη λήψη απόφασης για τα τιμολόγια της ύδρευσης και ανάλογες
μελέτες, τις καταμετρήσεις σε όλο το Δήμο ανά τετράμηνο και την τοποθέτηση υδρομέτρων
σε όλες ανεξαιρέτως τις Κοινότητες.
Οι εξαγγελθείσες αλλαγές είναι μεγάλες και ανεπεξέργαστες και θα δημιουργήσουν μεγάλη
αναστάτωση στους συμπολίτες μας. Η πρότασή μας, με δεδομένες τις επερχόμενες αλλαγές,
είναι να τροποποιήσουμε μερικώς τον Κανονισμό σε καίρια σημεία, όπως η διαδικασία
σύνδεσης, η συνδέσεις νέων παροχών από ιδιώτες, η μείωση των παγίων και να έρθει εκ
νέου ο Κανονισμός με την κατάλληλη προετοιμασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Αποδέχτηκε τις Α & Β προτάσεις του κ. Ταγκαλή και να ορισθεί η εγγύηση για εργοταξιακή
παροχή στα 200,00 €
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Δήμαρχο και έχοντας υπόψη του α)την
προαναφερόμενη νομοθεσία και στοιχεία, β) την αριθ. 6/13/2016 απόφαση της Ο.Ε., μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον νέο Κανονισμό Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ως κατωτέρω:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών
Άρθρο 2
Γενικοί Όροι
1. Ο Δήμος Δελφών έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης, τις μονάδες
επεξεργασίας νερού, τις δεξαμενές αποθήκευσης, τις γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια και
είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης σύμφωνα με την από 19-9-2008 προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Α.Ε. και για είκοσι χρόνια έχει τη διαχείριση, διοίκηση, και εκμετάλλευση των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας.
2. Ο Δήμος παρέχει νερό μόνο για ύδρευση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο
καταναλωτής χρησιμοποιεί το νερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση η αρμόδια υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
3. Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για
ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη.
Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις
κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος
Δελφών δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά
τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή
χρήση.
4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα
με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον
με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε
τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά
την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη
χρήση.
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.
7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ύδρευσης είναι δυνατόν
να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει
καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος δεν έχει
επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές
εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό
επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης. Ο Δήμος οφείλει να
ενημερώσει τους Δημότες για κάθε προγραμματισμένη διακοπή της παροχής νερού, με
κάθε πρόσφορο μέσο.
8. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων
καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο).
Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα
στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη
ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.
9. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότησή των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία,
διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
10. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος
Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να
διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με
απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για
χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δημοτικoύ
Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη – καταναλωτή
από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το Δήμο.
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Άρθρο 3
Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης του ακινήτου κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται
εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός
κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του
ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά
με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο αιτών κατά την
υποβολή της αίτησης υδροδότησης συνυποβάλλει τίτλους ιδιοκτησίας ή όποιο
στοιχείο ζητηθεί από την υπηρεσία ύδρευσης όπως ενδεικτικά αναφέρονται,
συμβόλαιο, απόσπασμα κτηματολογίου, Ε9, άδεια οικοδομής, φωτογραφίες του
ακινήτου με λήψη από διάφορες όψεις, και για κάθε ελλείπον στοιχείο υπεύθυνη
δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Ο Δήμος κατά την υποβολή
της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο
ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο
αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
Την ευθύνη τήρησης του παρόντος κανονισμού έχουν το Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Δελφών για ο,τι αφορά το Τεχνικό μέρος και η Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Δελφών για ο,τι αφορά το Οικονομικό μέρος.
Υδραυλική παροχή ονομάζεται η διακλάδωση από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη
θέση του αγωγού διανομής. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου
τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση
άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ρυμοτομική γραμμή, η διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό και φτάνει
μέχρι 0.60 περίπου μέτρα από την οικοδομική γραμμή.
Οι παροχές διακρίνονται σε κοινές, ειδικές, πυροσβεστικές και εργοταξιακές.
Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της
παροχής, των φρεατίων και των υδρομετρητών, ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας.
Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη
χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται
με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 293, 372 και των
συναφών διατάξεων). Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Η
παράβαση κλοπής νερού διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου τα οποία
ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.
Άρθρο 4
Αγωγοί
Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου,
κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό
από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί και αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του
δικτύου που μεταφέρουν το νερό από τις δεξαμενές στις παροχές ύδρευσης.
Άρθρο 5
Παροχές
Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης
κατασκευάζεται από το Δήμο διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι
και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο
ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της.
Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν
αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και
αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ρυμοτομική γραμμή, 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 αρμόδια υπηρεσία.
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3. Η διάμετρος και το είδος της παροχής καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία.
4. Για να υδρευθούν περισσότερα αυτοτελή ακίνητα του ιδίου οικοδομικού συγκροτήματος,
απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη που τοποθετείται μέσα σε ειδικό φρεάτιο.
5. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και
καταλήγουν στο φρεάτιο των υδρομέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο
πεζοδρόμιο ή σε παρακείμενο τοιχείο ή τοίχο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τοποθετεί
φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια, εφ’ όσον αυτά παραμένουν ανοιχτά (ανοιχτές
πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδομών στοές, ή οπουδήποτε
αλλού, αν στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη στοά, υπάρχουν εμπόδια που
αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την
έναρξη των εργασιών είναι η έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
από τον ιδιοκτήτη.
6. Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1½" ιντσών, που χρησιμοποιούνται
για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές
εγκαταστάσεις.
β)Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1½ " ιντσών, που
χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, εργοστάσια,
βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές
μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
γ)Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2" ιντσών, που χρησιμοποιούνται
μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου. Απαγορεύεται απόλυτα
η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές
υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική
πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον
αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
δ)Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίων. Για την
τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας,
θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής.
Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη,
είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια ίση με την ισχύ της οικοδομικής άδειας. Εάν στο
χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι
δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής
άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η
ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των
οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση
του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή
παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, η αρμόδια υπηρεσία
διακόπτει άμεσα την παροχή νερού και επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής
1. Ο Δήμος μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την
ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε
αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου του και την
αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή
συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του
παρόντος Κανονισμού.
3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο
ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις
εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα
θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν από
αμέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της
ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.
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4. Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής
ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
5. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση
εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται.
Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο,
κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από το Δήμο νέα
παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου.
Α. Μεταφορά παροχής
1. Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι
υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.
β) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Δήμου, επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για
να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος, που οφείλεται στον καταναλωτή.
γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής
στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση
άλλων ιδιοκτησιών.
2) Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η
τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδρομετρητών, γίνεται ύστερα από αίτηση του
ιδιοκτήτη και η δαπάνη μεταφοράς καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3) Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από το
καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.
4) Ο Δήμος πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος
οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του
εγκαταστάσεων. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη
προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
5) Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με
δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί
στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.
Β. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής
1.Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Δήμου, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες
μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και
του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με την δαπάνη
της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση
του ακινήτου του.
2. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που
έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση του εκτίθεται σε κινδύνους. Η
μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η
μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του
πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του Δήμου, εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την
διαπλάτυνση (και είναι άλλος από τον Δήμο).
3.Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών του Δήμου που βρίσκονται σε ξένες
ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης
εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο.
Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της
παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών.
Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της
στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή.
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Άρθρο 7
Υδρόμετρα
1.Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών
τοποθετεί ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ σε κάθε παροχή, το οποίο συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. Ο καταναλωτής είναι χρήστης
του υδρομετρητή και βαρύνεται με τη δαπάνη συντήρησης και αφαίρεσής του, το ύψος της
οποίας αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και περιλαμβάνεται στο
λογαριασμό κατανάλωσης νερού
2.Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που
κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο (ή όπου αλλού υποδειχθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου), τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή
κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους
υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του
προστηθέντος από αυτόν τρίτου
3.Για κάθε κατοικία ή αυτόνομο διαμέρισμα ή εν γένει για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (λ.χ.
οριζόντια ιδιοκτησία οικοδομής με μορφή κατοικίας, γραφείου, αποθήκης κ.λπ.) τοποθετείται
υποχρεωτικά υδρόμετρο. Στα τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια) τοποθετείται ένα
υδρόμετρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποσότητα του νερού δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών τους η αρμόδια υπηρεσία δύναται να προβεί σε αύξηση της παροχής
ύδατος, εφόσον δεν προκαλείται πρόβλημα επάρκειας υδροδότησης στο συνολικό δίκτυο
(πτώση πίεσης κλπ). Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα μετατροπής βαρύνουν τον υδρολήπτη τα
οποία και προκαταβάλλονται από αυτόν.
Ακίνητα που έχουν υδροδοτηθεί πριν την ισχύ του παρόντος κανονισμού και στα οποία
παρατηρείται με ένα υδρόμετρο να υδροδοτούνται περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες οι
ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται, να τοποθετήσουν υδρόμετρο σε κάθε μία από αυτές.
4.Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς
λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά
χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή.
Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα
καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνονται τα
πάγια τέλη ύδρευσης. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή
θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κατανάλωση οι
καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στον Δήμο.
5.Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους
αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για
βοηθητικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται εφόσον ο υδρολήπτης έχει ενημερωθεί
προηγουμένως με κάθε πρόσφορο τρόπο για το σκοπό αυτό και με την παρουσία του, εφόσον
το επιθυμεί. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο τον έλεγχο των
μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου και να προκαταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή. Μετά τον έλεγχο και με βάση το
πρωτόκολλο ελέγχου που θα συνταχθεί εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια
ή με προσέγγιση + 5% ο καταναλωτής βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα,
διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + 5% τα έξοδα
βαρύνουν το Δήμο και επιστρέφονται στον καταναλωτή μέσω του επόμενου λογαριασμού.
6. Σε περίπτωση απόκλισης από το παραπάνω όριο και με πρωτόκολλο ελέγχου που
συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία
και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
πραγματοποιείται η αντίστοιχη μείωση των τελών που έχουν βεβαιωθεί από την
οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση η εισήγηση συντάσσεται από την
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες
στη λειτουργία του μετρητή. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η
κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του.
8. Αν η μη λειτουργία του υδρομέτρου οφείλεται σε αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή,
τότε ο καταναλωτής χρεώνεται με την διπλάσια αξία της ποσότητας του νερού που
καταναλώθηκε το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, επιβάλλεται
πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
σε περίπτωση υποτροπής διακόπτεται η παροχή ύδρευσης.
9. Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα μολύβδου ή πλαστικού
που φέρει χαρακτηριστικά του Δήμου Δελφών.
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10. 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 και επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται με την φροντίδα του
κατόχου του ακινήτου ή από το Δήμο, που χρεώνει σε βάρος του, τα έξοδα
απομάκρυνσης των υλικών.
11. Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει καμιά απώλεια των εσωτερικών εγκαταστάσεων και
συγκεκριμένα κάθε διαρροή ή βλάβη που δημιουργείται μετά την έξοδο του νερού από
το υδρόμετρο.
12. Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση
διακοπής που έγινε λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες αυτού του
κανονισμού ή πριν την τοποθέτηση υδρομέτρου διώκεται κατά τον Νόμο (άρθρο 293,
372 Ποινικός Κώδικας και των συναφών διατάξεων) και του επιβάλλεται πρόστιμο του
οποίου το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.
Η παράβαση κλοπής νερού διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου τα οποία
ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην
αρμόδια αστυνομική αρχή προσκομίζεται και ειδική έκθεση περί φθοράς δημόσιας
περιουσίας και διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η οποία συντάσσεται αρμοδίως
από τις υπηρεσίες του Δήμου για κάθε περιστατικό παράβασης κλοπής νερού.
13. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία μόλις διαπιστώσει
διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου.
14. Η υποβολή αιτήσεων για μείωση - διόρθωση λογαριασμού κατανάλωσης νερού γίνεται
μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έκδοση του λογαριασμού.
15. Η δαπάνη για την αντικατάσταση μετρητή που παρουσιάζει βλάβη, δεν χρεώνεται στους
υδρολήπτες, αλλά αποτελεί υποχρέωση του Δήμου. Αν όμως, ζητηθεί από τον
καταναλωτή η αντικατάσταση του υδρομετρητή, ο οποίος δεν παρουσιάζει βλάβη ή
ελάττωμα, αλλά λόγω δυσπιστίας αυτού, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή
σύμφωνα με το ποσό που καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8
Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
1.Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου
που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά
του ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του
υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές τοποθετημένους στον
εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την
πλευρά του ακινήτου.
2.Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται
από τους ιδιοκτήτες αυτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται και να συντηρούνται
από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους παρόντες σχετικούς κανονισμούς. Ο Δήμος
ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών του μέχρι το όριο των εσωτερικών
εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω
3.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.
4.Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν
να προκαλέσουν μόλυνση του νερού.
5.Η αρμόδια υπηρεσία 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
παραπάνω όρους μέχρι τις επισκευές και τακτοποίηση τους.
Άρθρο 9
Διαδικασία και Όροι Σύνδεσης Ακινήτου με το Δίκτυο Ύδρευσης
Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης του ακινήτου του καταναλωτή, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή
αρμοδιότητάς του, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού με την
ακόλουθη διαδικασία και όρους:
1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο
αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση
του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ'
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εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση
με το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
Ιδιοκτήτης ακινήτου που επιθυμεί να το υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια
υπηρεσία, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση της να απορρίψει την αίτηση,
αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών
Κανονισμός.
Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται με τη σειρά υποβολής της, γίνεται αυτοψία στο προς
ύδρευση ακίνητο και συντάσσεται σχετική έκθεση με αναλυτικό προϋπολογισμό
δαπάνης της σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Ο προϋπολογισμός δαπάνης κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο και καλείται αυτός να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο
αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε τρεις μήνες,
ο προϋπολογισμός της δαπάνης μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση, κατά την κρίση
της υπηρεσίας.
Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από το Δήμο, μετά την εξόφληση της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Εναλλακτικά, δύναται οι εργασίες σύνδεσης να πραγματοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες
ή από τρίτους για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα για τη σύνδεση
υλικά που θα προμηθευτούν απευθείας οι ίδιοι (συμπεριλαμβανομένου και του
υδρομέτρου), το κόστος των οποίων θα αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό της
δαπάνης σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, ο εκτελών τις εργασίες σύνδεσης θα πρέπει
να είναι πιστοποιημένος υδραυλικός εγκαταστάτης, που θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του νόμιμου για την εργασία φορολογικού
παραστατικού. Σε αυτή την περίπτωση, που θα πρέπει να δηλωθεί με την υποβολή της
αίτησης, στον προϋπολογισμό της δαπάνης δεν θα συμπεριληφθεί το κόστος των
εργασιών σύνδεσης, ούτε το κόστος των υλικών σύνδεσης, τα οποία θα βαρύνουν
εξολοκλήρου και άμεσα τον ιδιοκτήτη. Η προμήθεια των υλικών θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές που θα δοθούν εγγράφως από την
αρμόδια υπηρεσία. Οι εργασίες από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων θα εκτελεστούν βάσει
των τεχνικών οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, θα κατατεθεί το σχέδιο της
εγκατάστασης και θα διενεργηθεί έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία, που θα συντάξει
σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών, πιστοποιώντας παράλληλα και την
συμφωνία των υλικών με τις δοθείσες προδιαγραφές και θα σφραγίσει το υδρόμετρο με
τη σχετική σφραγίδα μολύβδου ή πλαστικού που θα φέρει τα χαρακτηριστικά του Δήμου
Δελφών. Οποιαδήποτε κακοτεχνία στην ανωτέρω περίπτωση βαρύνει εξολοκλήρου
τους ιδιοκτήτες και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη αποκατάστασής της. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να γίνει πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος, του
πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, λόγω έλλειψης
προσωπικού, δύναται να αναθέτει υπηρεσίες του παρόντος Κανονισμού σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
Σε κάθε περίπτωση, οι διακλαδώσεις παροχής νερού, τα υδρόμετρα, 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 Δήμου Δελφών ανήκουν στο Δήμο. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαιώματα
χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του
μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η
υπόδειξή της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον
όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, εκτός
αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
Στις πολυώροφες οικοδομές, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει όλες
τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες
για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη ή για τις οποίες η δαπάνη
αναλαμβάνεται από τους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις προηγούμενες
παραγράφους.
Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της
οικοδομής ή στην Pilotis, ο Δήμος δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης,
αν οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα τους
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

χορηγηθούν με σχετικό έντυπο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το οποίο και θα
παραλαμβάνουν ενυπόγραφα.
Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, όπου παρεμβάλλεται
ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να
τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των
καταναλωτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα
χρεώνονται στα κοινόχρηστα των καταναλωτών.
Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διενεργήσει
έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν
είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που
χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ
2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού
νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι
ελαττωματικές, ο Δήμος δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης,
μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την
καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, ο Δήμος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το
τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει κάθε τετράμηνο ή ό,τι
ισχύει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από το Δήμο.
Οι παροχές ύδρευσης ενεργούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, με κριτήριο τον
χρόνο εκτέλεσης των δαπανών σύνδεσης.
Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που χρησιμοποιούνται από το
Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα, Ιδρύματα κ.λ.π. Οργανισμούς, επιχειρήσεις ή σε άλλες
έκτακτες ανάγκες, οι παροχές ύδρευσης μπορεί να γίνονται χωρίς να τηρείται η
παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής Νερού
το οποίο καταρτίζεται και υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και την τοποθέτηση του υδρομέτρου.

Άρθρο 10
Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες
αυτών μαζί με την αίτηση του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο
τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
1. Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, από τα ακόλουθα:
-Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδομή, ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:
α) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας ή σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί την
ένταξη του ακινήτου σε καθεστώς τακτοποίησης-νομιμοποίησης.
β) Φωτοτυπία της κάτοψης του ισογείου ή της PILOTIS της πολυώροφης οικοδομής, ή
του καταστήματος ή της ισόγειας κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.
-Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955 :
α) Θεωρημένο έγγραφο από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του
κτίσματος (προ του 1955). Ενδεικτικά, μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση παλαιότητας
ή αποδεικτικό σύνδεσης με δίκτυο κοινής ωφέλειας προγενέστερο του 1955.
Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση –
έγκριση από την αρμόδια διεύθυνση δόμησης για εργοταξιακή υδροδότηση, η
εγγύηση της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των 200,00 € και για την μετατροπή
της σε μόνιμη, θα πρέπει να γίνεται μετά από τον τελικό έλεγχο της οικοδομής
από τον ελεγκτή δόμησης και τη σφραγίδα της ΥΔΟΜ για ηλεκτροδότηση.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων μια από τις υπάρχουσες παλιές
παροχές, μετατρέπεται σε εργοταξιακή. Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε
κανονική και η κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής,
πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την
αρμόδια διεύθυνση δόμησης για οριστική υδροδότηση. Η εργοταξιακή παροχή
υδροδοτείται από το Δήμο για το χρονικό διάστημα που αναφέρει η αρμόδια
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πολεοδομική αρχή στη θεωρημένη άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της
αναφερόμενης προθεσμίας διακόπτεται η υδροδότηση.
3. Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από:
α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας ή σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί την ένταξη
του ακινήτου σε καθεστώς τακτοποίησης-νομιμοποίησης ή ειδική άδεια εγκατάστασης
που εκδίδεται αρμοδίως για ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. ποιμνιοστάσια).
β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.
γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης
ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να
προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.
Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία
λαμβάνει υπόψη της την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί
να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.
4. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων Δημοτικών ή Δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες
εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα
παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού
προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για
εργοτάξιο, ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή
αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την
εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας
υδροδότηση.
Άρθρο 11
Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
1.Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντός οικισμού
μπορούν να υδρευθούν από το Δήμο, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και εφόσον
προκαταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες σύνδεσης.
2.Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές
που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους, ή σε κοινόχρηστους
χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε
συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος
Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει
χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των
υδρομέτρων, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση.
Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά
στην οριστική της θέση με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
3.Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου
κατασκευάζονται από το Δήμο, χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η
κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για
το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.
Άρθρο 12
Σύνδεση Ακινήτων εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου
1.Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που
βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου
Δελφών εφόσον προκαταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες σύνδεσης.
2.Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα
κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού
προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται
με παροχές ειδικής χρήσης.
3.Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών
εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την
προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών
και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του
ακινήτου. Η τήρηση των προβλέψεων της συγκεκριμένης παραγράφου βεβαιώνεται με
έκθεση που συντάσσει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στην οποία θα
αναλύεται σαφώς και ο τεχνικός τρόπος της σύνδεσης.
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4.Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου
επιλέγεται από το Δήμο ώστε να είναι η καταλληλότερη και πάντως όχι πάνω από επτά
(7) μέτρα. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο
πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει τους
υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες
επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των
υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται
ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.
5Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί
να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του αιτούντος υδρολήπτη ή των αιτούντων
υδροληπτών.
6Για την επέκταση αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μετά από αίτηση του
ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος ή σχετικού εγγράφου που να πιστοποιεί την ένταξη
του ακινήτου σε καθεστώς τακτοποίησης-νομιμοποίησης ή ειδική άδεια εγκατάστασης
που εκδίδεται αρμοδίως για ορισμένες δραστηριότητες (π.χ. ποιμνιοστάσια).
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη
ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη
δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου
ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.
δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου
ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί από το σύνολο
των αιτούντων Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι
οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα
βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.
7.Η επέκταση του δικτύου από το Δήμο γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, με
κριτήριο τον χρόνο κατάθεσης των δαπανών σύνδεσης από τον αιτούντα ή τους
αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος έχει το
δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Κάθε
νέα αίτηση που υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από επέκταση
δικτύου εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, θα πρέπει οπωσδήποτε και προκειμένου να
αξιολογηθεί να συνοδεύεται από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του αρχικά αιτούντος την εν
λόγω επέκταση ή των νόμιμων διαδόχων του. Σε κάθε περίπτωση για κάθε νέα αίτηση
θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13
Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης
1.Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά
τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του
ακινήτου, και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του
ακινήτου. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και
τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου
αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2.Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ή ο παλιός ιδιοκτήτης του υδρευόμενου
ακινήτου υποχρεούνται να δηλώσουν στο Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, ο παλιός ιδιοκτήτης εξακολουθεί να
βαρύνεται και να ευθύνεται εις ολοκλήρον από κοινού με τον νέο ιδιοκτήτη, ενώ ο δήμος
δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη.
3.Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου υδρομέτρου και έως την προσκόμιση τίτλων
κτήσεως των κληρονόμων ή δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, για το συγκεκριμένο
υδρόμετρο βαρύνονται εις ολόκληρον οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι.
4.Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία 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
αρμόδια
υπηρεσία.
Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης
μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και του νέου ιδιοκτήτη. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η κατάθεση εγγύησης από τον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, που το
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ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα
συμψηφίζεται στον καταβάλλοντα σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου.
Σε μη συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, η αρμόδια υπηρεσία καλεί το νέο
ιδιοκτήτη προκειμένου να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών. Αν για
οποιοδήποτε λόγο ο νέος ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει
σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου.
5.Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης
υδροδότησής του στον ένοικο του ακινήτου του. Στην παραπάνω περίπτωση
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση εγγύησης από τον ενοικιαστή που το ύψος
της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα επιστρέφεται ή θα
συμψηφίζεται στον ενοικιαστή μετά το τέλος της μίσθωσης εφόσον δεν οφείλει προς το
δήμο.
6.Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στο
Δήμο ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής.
7.Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν
γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3)
ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που
έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
Άρθρο 14
Διακοπή Παροχής Ύδρευσης
Η παροχή ύδρευσης διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους.
1.Όταν το ζητήσει εγγράφως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
2.Για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού και των τελών κατανάλωσης, όπως
αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 6 του άρθρου 16 του Παρόντος Κανονισμού πέραν της
αναγραφόμενης στο λογαριασμό ημερομηνίας πληρωμής.
3.Για παράνομη σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης.
4.Για ανώτερη βία, εκτέλεση από το Δήμο έργων καθαρισμού, επισκευών,
αντικατάσταση αγωγών ή βλάβη των μηχανικών αντικαταστάσεων. Στην περίπτωση
αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα ο καταναλωτής για αποζημίωση του από το Δήμο για
οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη που μπορεί αυτός να επικαλεσθεί λόγω της διακοπής. Ο
Δήμος διατηρεί κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για διακοπή νερού που προήλθε από
Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
5.Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση
κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού, οφείλει να ζητήσει την μετατροπή της υπάρχουσας παροχής σε
εργοταξιακή.
6.Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στα επί μέρους άρθρα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 15
Προϋποθέσεις Επανασύνδεσης
1.Η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία γραπτής αίτησης του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη
του ακινήτου.
2.Αναγκαία προϋπόθεση για επανασύνδεση υδροδότησης που έχει διακοπεί είναι η
πληρωμή κάθε οφειλόμενου ποσού ύδρευσης και αποχέτευσης προς το Δήμο ή η
ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο έχοντας καταβάλλει τουλάχιστον την πρώτη δόση
αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως και η καταβολή του παραβόλου
επανασύνδεσης το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
.
Άρθρο 16
Διαδικασία βεβαίωσης τελών
1.Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, η βεβαίωση και η είσπραξη όλων των
οφειλών γίνονται με την φροντίδα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2.Οι σημειωτές παίρνουν τις ενδείξεις των υδρομέτρων ανά τετράμηνο. Πιο
συγκεκριμένα:
Α) τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές της Δ.Ε.
Άμφισσας,
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Β) τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές των
Δ.Ε. Ιτέας και Δεσφίνας.
Γ) τους μήνες Μάρτιο, Ιούλιο και Νοέμβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές των Δ.Ε.
Δελφών και Γαλαξιδίου,
Δ) τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο καταμετρούνται οι υδρομετρητές των
Δ.Ε. Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων.
3.Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις την καθορισμένη
περίοδο, στην επόμενη μέτρηση που γίνεται, το ποσό επιμερίζεται στις περιόδους
κατανάλωσης που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός για την περίοδο αυτή.
4.Σε μεγάλους καταναλωτές (επιχειρήσεις) δίνεται η δυνατότητα να ζητούν την ανά
δίμηνο καταμέτρηση των υδρομετρητών τους, με την καταβολή αυξημένου πάγιου
τέλους.
5.Στη συνέχεια συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος με βάση τις αναγραφόμενες
ενδείξεις, εκδίδεται ο λογαριασμός επί ειδικού εντύπου και κοινοποιείται στους
καταναλωτές. Στους πιο πάνω λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η λήξη
προθεσμίας πληρωμής και η περίοδος επόμενης καταμέτρησης.
6.Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν πληρωθεί και μετά την
παρέλευση δεκαημέρου, το ποσόν μεταφέρεται και προστίθεται στον επόμενο
λογαριασμό. Εάν και ο νέος λογαριασμός δεν πληρωθεί ή δεν ρυθμιστεί η οφειλή προς
το Δήμο και μετά την παρέλευση δεκαημέρου η οικονομική υπηρεσία δίνει εντολή
διακοπής παροχής του νερού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία διακόπτει την παροχή
και ενημερώνει για την ενέργειά της την οικονομική υπηρεσία.
7.Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο του Δήμου η με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο ορίσουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Άρθρο 17
Δαπάνη και τέλη παροχών ύδρευσης
Για τη σύνδεση, λειτουργία, συντήρηση και χρήση του δικτύου ύδρευσης επιβάλλονται τα
παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1.Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
α. Η παραπάνω δαπάνη αφορά στο κόστος κατασκευής της παροχής (την αξία των
φρεατίων, σωλήνων, υδρομετρητών, λοιπών εξαρτημάτων) και των εργασιών σύνδεσης
καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2.Τέλη κατανάλωσης:
α. Τα τέλη αυτά, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς,
Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν
κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των
ιδρυμάτων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία μπορεί
να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.
γ. Ιδιαίτερα τιμολόγια επίσης μπορούν να εφαρμόζονται για τους πολύτεκνους και τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς και για νέες επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών όσο και για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς (ΒΙΟ.ΠΑ
κ.λπ.).
3.Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
α. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο
υπηρεσίας, καταβάλλεται εφάπαξ και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.Πάγια τέλη:
α. Τα πάγια τέλη καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούν τόσο
στις Κοινότητες που διαθέτουν δίκτυο με υδρομετρητές όσο και αυτές που δεν έχουν
εγκατεστημένους υδρομετρητές.
5.Λοιπές δαπάνες και τέλη, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στον παρόντα
κανονισμό.
6.Τα τέλη που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να είναι
διαφορετικά ανά Δημοτική – Τοπική Κοινότητα ή Οικισμό και πάντως πληρούν το κριτήριο
της ανταποδοτικότητας.
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Άρθρο 18
Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή
1.Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, εφόσον
καταβάλει την εγγύηση χρήσης υδρομετρητή. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή
έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή
με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί
όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς το
Δήμο. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει
καταβάλει εγγύηση.
2Το ύψος της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τη
διάμετρο της παροχής, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση
μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η αναπροσαρμογή της εγγύησης και η
διαφορά που προκύπτει εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
3.Ταυτόχρονα με την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή, συνάπτεται
Συμβόλαιο Παροχής Νερού μεταξύ καταναλωτή και Δήμου. Στο Συμβόλαιο Παροχής
Νερού καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση που
στερείται τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας του ή ο αριθμός τηλ.
συγγενούς ή γνωστού με τον οποίο θα είναι δυνατή η ειδοποίησή του, καθώς και λοιπά
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). Με την αποδοχή
του Συμβολαίου Παροχής Νερού ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους
όρους του παρόντος Κανονισμού.
4.Ο Δήμος σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να
παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις
βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, και
εγκαταλείψει χρέος ύδρευσης προς τον Δήμο, το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί και δεν
καλύπτεται από την εγγύηση, ο Δήμος δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του
για υδροδότηση.
Άρθρο 19
Ζημιές στο Δίκτυο Ύδρευσης
1.Επειδή το νερό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τους κατοίκους και τη ζωή κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να αποφεύγει τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο
ύδρευσης.
2.Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, ή εκσκαφές στο κατάστρωμα των
δρόμων, των πεζοδρομίων ή και σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης
οφείλει να λαμβάνει ειδική άδεια και να ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία 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.Ο Δήμος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε βάρος
του υπαιτίου το κόστος της δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην προτέρα
κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζημιά του Δήμου από την αιτία αυτή.
5.Εκτός των εξουσιοδοτημένων προσώπων από την αρμόδια υπηρεσία ουδείς άλλος
έχει το δικαίωμα να μπαίνει στις αντλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου και να
χειρίζεται τα κλειδιά διακοπής παροχής νερού.
Άρθρο 20
Διάθεση ύδατος σε μη συνδεδεμένους υδρολήπτες με το δίκτυο ύδρευσης.
Επιτρέπεται η διάθεση ύδατος από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, κρουνούς, ειδικές
παροχές, πηγές, γεωτρήσεις, δεξαμενές ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ύδατος σε
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (πλοία, σκάφη αναψυχής, υδροφόρες,
εργολήπτες δημοσίων έργων κλπ) ύστερα από έγγραφη άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
Το τέλος υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις σημειωτών ενδείξεων υδρομέτρων.
1.Εάν οι σημειωτές ενδείξεων διαπιστώσουν οποιαδήποτε βλάβη στα υδρόμετρα ή σε
παροχές ύδρευσης των ακινήτων ή υδρόμετρα τα οποία έχουν καλυφθεί με διάφορα
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υλικά που δυσχεραίνουν τη λήψη των ενδείξεων, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως
την αρμόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Ο επανέλεγχος των υδρομέτρων
αυτών γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας.
2.Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Ο Δήμος δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός
της διαδικασίας του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 22
Διατάξεις Υγειονομικής Φύσης
1.Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει την υποχρέωση να προβαίνει στον έλεγχο του
πόσιμου νερού σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.
2.Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα
βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς
καυσίμων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας
και τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι
ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και να διευκολύνουν το προσωπικό του Δήμου να
επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην
υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου.
3.Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν
το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά
από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου και τις σχετικές
υγειονομικές διατάξεις.
4.Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται εντός
δύο ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η
υδροδότηση του εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της
υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την
συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα
διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών
για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
5.Ο Δήμος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο
ευθύνης του και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου) πριν τα
υδρόμετρα.
6.Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου
, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.
7.Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την
μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και
αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού
σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού
μέσω οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή
κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοσίων κήπων .
8.Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής του Δήμου με κρουνούς πυρόσβεσης ή με
οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες
αντεπιστροφής.
Άρθρο 23
Νομικό Πλαίσιο – Ισχύς του κανονισμού
Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική
διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .
Στις Διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις από την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά:
Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
Του άρθρου 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 16853/2011
ΦΕΚ 661/20-4-2011
Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων » .
Του Άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών σεις οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ».
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Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 « Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων
και Κοινοτήτων » και του Π.Δ. 923/77 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από
17/5-15/6/2959 ΒΔ».
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001
Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί ποιότητας
του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων
» γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα και συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ»
Αυτός ο Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να
κατασκευασθούν και όλους τους καταναλωτές που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν με το
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δελφών. Η ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκριση
του.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι :
Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της
ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων του Δήμου.
Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και
οικονομική λειτουργία και συντήρησή του.
Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου
αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας του
Δήμου.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους
χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων
και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές
διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).
Την ευθύνη τήρησης του παρόντος κανονισμού έχουν το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Υποδομών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δελφών για
ο,τι αφορά το Τεχνικό μέρος και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών για
ο,τι αφορά το Οικονομικό μέρος.
Άρθρο 2
Σύστημα Αποχέτευσης
Ως σύστημα αποχέτευσης των πόλεων και των οικισμών έχει επιλεγεί και διαμορφώνεται
σταδιακά το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα πάντοτε με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες.
Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστημα (ομβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται με το
προϋπάρχον παντορροϊκό σύστημα.
Άρθρο 3
Βασικές έννοιες
1.Λύματα καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόμενα από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να επαναχρησιμοποιηθούν στις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων
στερεών.
2.Οικιακά λύματα καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους
χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων
(μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π).
3.Βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα
προερχόμενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών,
εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού).
4.Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο
των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών
και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
5.Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι αγωγοί ακαθάρτων και
όμβριων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και
γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων
νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.
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Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα
κατασκευασθούν από τρίτους, εφόσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός
των ιδιοκτησιών ακόμη, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο. Στους αγωγούς αυτούς
ο Δήμος έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.
6.Χωριστικό σύστημα: Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα
υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το
δίκτυο όμβριων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.
7.Παντορροϊκό σύστημα, είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και
όμβριων νερών με κοινό αγωγό.
8.Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το
δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
9.Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς
την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
10.Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης αφορά στο χρηματικό ποσό που χρεώνει
ο Δήμος σε κάθε ακίνητο για σύνδεσή του με το δίκτυο.
11.Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης αφορά στη δαπάνη
κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό
που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από το Δήμο σε
κάθε ακίνητο όταν συνδέεται με το δίκτυο.
Άρθρο 4
Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
1.Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται
υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός
οικισμού. Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης σύνδεσης ακίνητα ή εγκαταστάσεις οι
οποίες παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης και οι οποίες βεβαιώνονται μετά από
αίτηση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο
καταναλωτής δύναται να απαλλάσσεται των τελών σύνδεσης και χρήσης αποχέτευσης μετά
από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2.Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των
εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα
και χωριστά τα όμβρια. Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο
δίκτυο ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και
βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα
βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς
δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση
άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των
βρόχινων νερών, η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και
τη σύνδεση της αποχέτευσης, επιβάλλοντας πρόστιμο που καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
3.Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντορροϊκούς, δεν
είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε
ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο
όμβριων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις
δίνεται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία για κατευθείαν σύνδεση με το δίκτυο όμβριων
εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με τον δίκτυο ακαθάρτων.
4.Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό
ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς
δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι
αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους
ιδιοκτήτες, ή και από την αρμόδια υπηρεσία μετά από συμφωνία με το σύνολο των
συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την
κατασκευή τους.
Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με
συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από το Δήμο και ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του
ακινήτου του.
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5.Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο
αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, υποχρεωτικά
θα συνδέονται από την αρμόδια υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον
τρόπο
που
ορίζεται
στις
προηγούμενες
παραγράφους.
Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής παροχής,
κατασκευής φρεατίου, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου.
6.Το δίκτυο αποχέτευσης, έστω και αν έγινε με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την
αποχέτευση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου, ανήκει στο Δήμο Δελφών. Η
συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής
γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.
Άρθρο 5
Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων
1.Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για όμβρια
ή ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει:
α. Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του
ακινήτου.
β. Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (διακλάδωση).
γ. Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το
ακίνητο. Η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της καθορίζονται με απόφαση
της αρμόδιας υπηρεσίας.
2.Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους
αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης
στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
3.Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού
δικτύου και κατασκευάζεται από το Δήμο στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση
της αρμόδιας υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη
κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Εναλλακτικά δύναται η κατασκευή να γίνεται από
τον ενδιαφερόμενο με επίβλεψη του Δήμου.
4.Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται από το Δήμο, χωρίς την αίτηση
του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο
προσαρμογής είναι δυνατό να μην κατασκευάζεται από το Δήμο. Σε αυτή την περίπτωση η
κατασκευή του θα γίνεται απ’ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι
προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.
5.Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν
αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο
προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων
(επεξεργασμένων ή μη) από το Δήμο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
6.Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου,
τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε
θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία.
7.Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και όμβριων νερών κατασκευάζονται από την
αρμόδια υπηρεσία και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.
Εναλλακτικά δύναται η κατασκευή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με επίβλεψη του Δήμου
8.Κανείς, εκτός από το Δήμο, δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης
έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
9.Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των
αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από το Δήμο. Στις περιπτώσεις που η βλάβη
οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.
10.Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου
κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών
διακλαδώσεων κ.λπ.).
11.Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
12.Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο
αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο προσαρμογής, καθαρισμού
και ελέγχου.
13.Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να
εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του
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αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας δικλείδα ασφάλισης ή άλλο
σχετικό μηχανισμό. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς
λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης
προς την ιδιοκτησία.
14.Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα με το είδος
των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο
καθαρισμού από τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της
αρμόδιας υπηρεσίας διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
Η κατασκευή λιποσυλλέκτη για τις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και
έλαια είναι υποχρεωτική τόσο για τις νέες συνδέσεις όσο και για τις υφιστάμενες. Οι
ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των καταστημάτων αυτών (λ.χ. καταστήματα εστίασης, τουριστικά
καταλύματα κ.λπ.) είναι από κοινού υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν λιποσυλλέκτη σε
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή τους από την αρμόδια
υπηρεσία, ειδάλλως ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο που θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Αριθμός παροχών αποχέτευσης
1.Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την
κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης
περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα
μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.
2.Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιοτεχνικά ή βιομηχανικά ή άλλα
απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευόμενων υγρών κατασκευάζεται χωριστό
εσωτερικό δίκτυο και αν η αρμόδια υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει
την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
3.Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους
υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που
εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει
αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα από τους δυο δρόμους, το ακίνητο συνδέεται
σε αυτόν.
Άρθρο 7
Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών
1.Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και
όμβριων υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με το δίκτυο
αποχέτευσης επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του
ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα
προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι
αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε
τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την
αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».
2.Όταν τα στόμια υποδοχής, βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά
και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του δικτύου, όπως αυτή καθορίζεται από τη
αρμόδια υπηρεσία, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια και υπεύθυνη δήλωση, η
εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα
ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.
Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να
συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος
υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.
3.Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη
συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
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4.Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη
υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη
του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.
5.Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη
μπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς το δίκτυο με φυσική ροή, τότε η
αποχέτευση γίνεται με μηχανική ανύψωση των νερών με ευθύνη και δαπάνη του
ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι
τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην
υπερβαίνουν τις τρείς ώρες.
6.Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία
έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη από αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση
των όμβριων απευθείας στο ρέμα.
Άρθρο 8
Αποχετευόμενα υγρά
1.Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά νερά των
αποχωρητηρίων, τα νερά που προέρχονται από οικιακή χρήση και γενικά τα νερά που
κρίνει η αρμόδια υπηρεσία ότι μπορεί να αποχετευτούν στο δίκτυο, έτσι που να
παρασύρονται εντελώς.
2.Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης οι ουσίες
που απαριθμούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των
αποβλήτων καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ. Τα όρια που παρουσιάζονται στον εν λόγω
Πίνακα ισχύουν για ημερήσιες παροχές από πέντε κυβικών μέτρων και άνω. Σε
περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες.
Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε
δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και ανεξάρτητα από την παροχή
εκείνης της στιγμής. Ως τιμή σύγκρισης προς τις παραπάνω τιμές υπολογίζεται ο μέσος
όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία επί μέρους δείγματα.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να μεταβάλλει τα παραπάνω όρια απόρριψης σε τιμές
μεγαλύτερες ή μικρότερες και να προσθέτει και άλλες ουσίες στις παραπάνω
προδιαγραφές ορίζουσα τα επιθυμητά όρια αυτών, ανάλογα με την απόκριση των
έργων που εκτελούνται και με την κατάσταση του αποδέκτη.
4.Η διοχέτευση βιομηχανικών και ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες, εργαστήρια,
γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων ή άλλα καταστήματα, στο δίκτυο
υπονόμων επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας. Η άδεια αυτή
μπορεί να χορηγείται ύστερα από ανάλογη γραπτή εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής
υπηρεσίας και εφόσον τα παραπάνω νερά δεν έχουν τις αναφερόμενες στον Πίνακα Ι
ιδιότητες, είτε έχασαν αυτές από μεθόδους, που προτείνονται κάθε φορά από τον
ενδιαφερόμενο (π.χ. μέθοδος συγκράτησης με αμμοσυλλέκτη, μέθοδος εξουδετέρωσης,
προκαθαρισμού, αραίωσης, αποστείρωσης διαχωρισμού βενζίνης, λιποσυλλέκτου,
ψύξης φίλτρων ...) σύμφωνα πάντοτε με τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των
απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεση λειτουργίας τους και την υποβάλλει στην
αρμόδια υπηρεσία για έγκριση η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου
αποχέτευσης και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου.
Εάν διαπιστωθεί
μεταγενέστερα ότι τα ληφθέντα μέτρα και οι διατάξεις, που προβλέφτηκαν είναι
ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αμέσως στις
αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και στην εκτέλεσή τους. Η αρμόδια
υπηρεσία σε αντίθετη περίπτωση διακόπτει την σύνδεση της αποχέτευσης και την
παροχή νερού. Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των
επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να
διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δημοτικό
Συμβούλιο είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων,
με χρέωση των δαπανών στο λογαριασμό αποχέτευσης του ακινήτου και να επιβάλλει
πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί
επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των επιβληθέντων
τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος
καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων
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επεξεργασίας των λυμάτων κ.λπ., ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το
περιβάλλον.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από την αρμόδια υπηρεσία απόρριψης των ανωτέρω
απαγορευμένων ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του
οποίου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.
5.Όταν πρόκειται για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών στο δίκτυο
αποχέτευσης ή σε ανοικτούς αγωγούς, η αρμόδια υπηρεσία δικαιούται να αξιώσει, εκτός
από την εξουδετέρωσή τους σύμφωνα με μεθόδους που μνημονεύτηκαν παραπάνω ή
άλλες και τον πλήρη αποχρωματισμό των νερών με ειδικές εγκαταστάσεις με βάση τις
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
6.Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.) από
τα εργοστάσια και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις, επιτρέπεται να
αποχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μόνον μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας
υπηρεσίας και με όρους, που αυτή θα καθορίζει. Στο χωριστικό σύστημα τα νερά αυτά
αποχετεύονται στην αποχέτευση των όμβριων νερών, εφόσον κατά την κρίση της
αρμόδιας υπηρεσίας το επιτρέπει η λειτουργία του.
7.Τα ακάθαρτα νερά των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να
διοχετεύονται απευθείας στο δίκτυο της αποχέτευσης. Επιβάλλεται η απαλλαγή τους
από τις αδιάλυτες ουσίες σε δεξαμενές καθίζησης, διάταξης που εγκρίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία διακόπτει τη σύνδεση
της αποχέτευσης και την παροχή νερού.
8.Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους αγωγούς αποχέτευσης
απαιτείται ειδική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Τα νερά αυτά κατά κανόνα
αποχετεύονται στους αγωγούς αποχέτευσης όμβριων νερών, οι δε σχετικές
εγκαταστάσεις είναι τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των
υπερυψωμένων νερών των αγωγών αποχέτευσης μέσα στο υπέδαφος.
9.Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης, παρά τις προβλέψεις,
επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών,
ελαιοκομικά απόβλητα κ.λπ.) ο ιδιοκτήτης προβαίνει στη λήψη κατάλληλων μέτρων για
την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια υπηρεσία. Σε
αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης και
την παροχή νερού και επιβάλλει πρόστιμο που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 9
Έλεγχος εγκαταστάσεων
1.Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία με
αυτοψία. Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές,
κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον
κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία
συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου
αποχέτευσης.
2.Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
σε όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
3.Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος
του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές
υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο
αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η αρμόδια υπηρεσία του τάσσει προθεσμία ενός
μηνός για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές
αναγκαίες εργασίες. Αν δεν συμμορφωθεί, τότε η αρμόδια υπηρεσία εκτελεί τις
απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον
χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.
Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η αρμόδια
υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, επιβάλλει
πρόστιμο που αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβαίνει σε κάθε νόμιμη
ενέργεια για την είσπραξη της δαπάνης.
4.Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις
εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία. Η δαπάνη
της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σε αυτόν που
προξένησε τη ζημιά.
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5.Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η αρμόδια υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για
να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση
είναι ελαττωματική, η αρμόδια υπηρεσία δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου
με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής
εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των
σωλήνων αποχέτευσης του Δήμου ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική
δαπάνη.
6.Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και
αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά
όμβριων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος Κανονισμού, από
οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.
7.Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να
αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα
στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες
υγειονομικές διατάξεις.
8.Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό
αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια, ο Δήμος
προβαίνει άμεσα σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλεται
πρόστιμο που προσδιορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10
Διαδικασία Σύνδεσης Ακινήτου
Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση
οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την
αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
1.Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να
υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά
περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση.
Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για
τον τρόπο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές
κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
από εξουσιοδοτημένο άτομο ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή
δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στο Δήμο είναι οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
2.Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση της να απορρίψει την αίτηση, αν η
σύνδεση του ακινήτου 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
σύνδεση ακίνητο και συντάσσεται σχετική έκθεση με αναλυτικό προϋπολογισμό
δαπάνης της σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Ο προϋπολογισμός δαπάνης κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο και καλείται αυτός να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο
αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε τρεις μήνες,
ο προϋπολογισμός της δαπάνης μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση, κατά την κρίση
της υπηρεσίας.
4.Οι παροχές αποχέτευσης γίνονται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, με κριτήριο τον
χρόνο εκτέλεσης των δαπανών σύνδεσης.
5.Σε περιπτώσεις που ζητείται σύνδεση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το
Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα, Ιδρύματα κ.λ.π., Οργανισμούς, οι παροχές αποχέτευσης
μπορεί να γίνονται χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
6.Για να αρχίσει οποιαδήποτε εργασία σύνδεσης του ακινήτου θα πρέπει να
προσκομιστεί στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
για την πληρωμή του κόστους κατασκευής και των τελών σύνδεσης.
7..Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες,
βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται
με ειδική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.
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8.Οι εργασίες σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο εκτελούνται αποκλειστικά από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
9.Εναλλακτικά, δύναται οι εργασίες σύνδεσης να πραγματοποιηθούν από τους
ιδιοκτήτες ή από τρίτους για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα για τη
σύνδεση υλικά που θα προμηθευτούν απευθείας οι ίδιοι, το κόστος των οποίων θα
αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, ο
εκτελών τις εργασίες σύνδεσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος υδραυλικός
εγκαταστάτης, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του
νόμιμου για την εργασία φορολογικού παραστατικού. Σε αυτή την περίπτωση, που θα
πρέπει να δηλωθεί με την υποβολή της αίτησης, στον προϋπολογισμό της δαπάνης δεν
θα συμπεριληφθεί το κόστος των εργασιών σύνδεσης, ούτε το κόστος των υλικών
σύνδεσης, τα οποία θα βαρύνουν εξολοκλήρου και άμεσα τον ιδιοκτήτη. Η προμήθεια
των υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές που
θα δοθούν εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία. Οι εργασίες από τους ιδιοκτήτες των
ακινήτων θα εκτελεστούν βάσει των τεχνικών οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου, θα κατατεθεί το σχέδιο της εγκατάστασης και θα διενεργηθεί έλεγχος από την
αρμόδια υπηρεσία, που θα συντάξει σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών,
πιστοποιώντας παράλληλα και την συμφωνία των υλικών με τις δοθείσες
προδιαγραφές. Οποιαδήποτε κακοτεχνία στην ανωτέρω περίπτωση βαρύνει
εξολοκλήρου τους ιδιοκτήτες και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη αποκατάστασής της. Σε
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος, του
πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη.
10.Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, λόγω έλλειψης
προσωπικού, δύναται να αναθέτει υπηρεσίες του παρόντος Κανονισμού σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
11. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, με άλλο τρόπο πλην αυτού που αναφέρεται στον
παρόν Κανονισμό και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, τιμωρείται με την επιβολή
προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 11
Δαπάνες και τέλη
Για τη σύνδεση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης επιβάλλονται τα
παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης:
α. Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τέλος χρήσης αποχετευτικού δικτύου:
α. Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών νερού του οποίου το ύψος και ο
υπολογισμός, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται της
καταβολής τέλους αποχέτευσης οι κοινόχρηστοι χώροι που εξυπηρετούν τις ανάγκες
λεβητοστασίων που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης και εφόσον η
συνολική κατανάλωση ύδατος δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κυβικά μέτρα ετησίως.
β. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από το Δήμο και για κάθε άλλη
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του
αποχετευτικού δικτύου και ο τρόπος καταβολής του καθορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
γ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς,
Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν
κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς
των ιδρυμάτων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία
μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.
δ. Ιδιαίτερα τιμολόγια μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων
κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευόμενων απόβλητων, το βιολογικό φορτίο
κ.λπ.
ε. Ιδιαίτερα τιμολόγια επίσης μπορούν να εφαρμόζονται για τους πολύτεκνους και τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
στ. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να διαθέσει
λύματα στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου, θα επιτρέπεται με την έγγραφη
σύμφωνη γνώμη και τους όρους που θα καθορίσει η αρμόδια υπηρεσία και τέλος που
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υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που
συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να
απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις
(καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)
η. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για
οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.
θ. Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση
Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα
προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.
ι. Όταν, σε περίπτωση διαρροής του δικτύου ύδρευσης, ή για άλλον λόγο δεν
επιβαρύνεται το δίκτυο αποχέτευσης, μπορούν να εφαρμόζονται ιδιαίτερα τιμολόγια στα
πλαίσια της ανταποδοτικότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
έγγραφη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας κατόπιν αυτοψίας.
3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:
α. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, καταβάλετε εφάπαξ και υπολογίζεται με βάση τη συνολική
επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Ως συνολική επιφάνεια ενός
κτίσματος ορίζεται το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του
συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό
αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης
β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού
χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους
χώρους αυτούς.
γ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ’
αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του
ανωτέρου άρθρου.
4.Λοιπές δαπάνες και τέλη
α. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων για την εκτέλεση των σχετικών
εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
β. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών
εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος
κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά από την αρμόδια υπηρεσία μετά το
τέλος του ελέγχου.
γ. Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του προς το Δήμο, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία και
τον παρόντα Κανονισμό, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή της παροχής
νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη
νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.
δ. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων που αφορούν τις δαπάνες
και το τέλος σύνδεσης προκαταβάλλονται, ενώ τα τέλη χρήσης ενσωματώνονται στους
λογαριασμούς ύδρευσης.
5.Τα τέλη που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να είναι
διαφορετικά ανά Δημοτική – Τοπική Κοινότητα ή Οικισμό και πάντως πληρούν το κριτήριο της
ανταποδοτικότητας.
Άρθρο 12
Ισχύς του Κανονισμού – Κυρώσεις
Αυτός ο Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να
κατασκευασθούν και όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν με το δίκτυο
αποχέτευσης του Δήμου Δελφών. Οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το τύπο
των φρεατίων, σωλήνων, δικλείδων, λιποσυλλεκτών και κάθε άλλου υλικού ή εργασίες
καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η σύνταξη του Κανονισμού αυτού
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η δε ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο
έγκριση του. Η παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή
υδροδότησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί
κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και
σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

2

Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων,
σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων,
δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων
ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.

3

Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά

4

Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC
και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του
προσωπικού συντήρησης.

5

Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

6

Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ.
δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

7

Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα
υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών
γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των
αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

8

Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις,
χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.

9

Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.

10

Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου

11

Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό

12

Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας

13

Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.

14

Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

15

Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.

16

Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

ΟΡΙΟ
(mg/l)
15

Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)

1500

Στερεά αιωρούμενα

500

BOD

500

C.O.D.

1000

Αμμωνία (NH4+)

75

Φωσφορικά άλατα (PO4)

30

Χλωριούχα άλατα (Cl-)

1000

Φθοριούχα άλατα ως (F-)

10

Θειούχα (Η2S)

150

Θειώδη (SΟ3)

2

Θειικά (SΟ4)

750

Κυανιούχα (CN-)

0,5

Αρσενικό (As)

0,1

Βάριο (Ba)

20

Βόριο (B)

1

Αλουμίνιο (Al)

15

Μαγνήσιο (Mg)

100

Κάδμιο (Cd)

0,1

Χρώμιο (Cr+3)

2,5

Χρώμιο (Cr+6)

0,25

Σίδηρος (Fe)

50

Μαγγάνιο (Μη)

4

Υδράργυρος (Ηg)

0,01

Νικέλιο (Νi)

0,5

Μόλυβδος (Pb)

0,2

Χαλκός (Cu)

2

Άργυρος (Αg)

0,1

Σελήνιο (Se)

0,1

Ψευδάργυρος (Zn)

1

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για
As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.

3

Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά

50

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)

15

Φαινόλες

10

Μερκαπτάνες ως S

0,1

Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας,
διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)
Ελεύθερα χλώρια

2
0,1
5
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Αλδεΰδες

50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται μα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ
1

2

3

4

Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό
(Άρθρο 2
παρ. 10 Κανονισμού
Ύδρευσης). Περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται
από
ειδικότερες
διατάξεις.
Σύνδεση παροχής ύδρευσης χωρίς να
τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (κλοπή
νερού) (Άρθρο 3 παρ. 6 και άρθρο 7
παρ. 12 Κανονισμού Ύδρευσης)

Συνέχιση
υδροδότησης
με
εργοταξιακή
παροχή
μετά
την
αποπεράτωση
των
οικοδομικών
εργασιών (Άρθρο 5 παρ.6 εδάφιο δ
Κανονισμού Ύδρευσης)
Αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή
στο υδρόμετρο (Άρθρο 7 παρ. 8
Κανονισμού Ύδρευσης)

5

Κάλυψη
του
φρεατίου
των
υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα
ή με οποιαδήποτε υλικά (Άρθρο 7
παρ. 10 Κανονισμού Ύδρευσης)

6.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις
απαραίτητες
εργασίες
για
τον
διαχωρισμό των βρόχινων νερών
(Άρθρο 4 παρ. 2 Κανονισμού
Αποχέτευσης )
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ακαθάρτων χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη
διαδικασία (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ομβρίων (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Άρνηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή
για την κατασκευή λιποσυλλέκτη για
τις δραστηριότητες που αποχετεύουν
στο δίκτυο λίπη και έλαια
Σε
περίπτωση
άρνησης
ή
αδικαιολόγητης
καθυστέρησης
εκτέλεσης
των
επιβληθέντων

7.

8.

9

10.

Σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών
μηνών.
Επίσης
ο παραβάτης
τιμωρείται σύμφωνα και με
τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα (άρθρο
293, 372 και συναφείς
διατάξεις). Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο
τριπλασιάζεται.
και διακόπτεται άμεσα η
παροχή ύδρευσης.

Ο καταναλωτής χρεώνεται
με την διπλάσια αξία της
ποσότητας του νερού που
καταναλώθηκε
το
αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου
χρόνου,
επιβάλλεται πρόστιμο και
σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης.
Η
απομάκρυνση
των
υλικών γίνεται με την
φροντίδα του υπαιτίου
κατόχου του ακινήτου ή
από το Δήμο, που χρεώνει
σε βάρος του υπαιτίου τα
έξοδα απομάκρυνσης των
υλικών
η αρμόδια υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να διακόψει
την παροχή νερού και τη
σύνδεση της αποχέτευσης

ο Δήμος θα προβαίνει σε
διακοπή των συνδέσεων
ύδρευσης
και
αποχέτευσης
και διακόπτεται η σύνδεση
της αποχέτευσης και της
παροχής νερού.

ΠΟΣΟ σε €
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11.

τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων
διοχέτευσης
βιομηχανικών
και
ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες,
εργαστήρια, γκαράζ κλπ (Άρθρο 8
παρ. 4 Κανονισμού Αποχέτευσης)
Απαγορευμένες ουσίες (Άρθρο 8 παρ.
9 Κανονισμού Αποχέτευσης) και
ελαιοκομικά απόβλητα.

12.

Άρνηση παραβάτη να καταβάλλει την
πραγματοποιηθείσα δαπάνη (Άρθρο 9
παρ. 3 Κανονισμού Αποχέτευσης)

13.

Απόρριψη του περιεχομένου των
βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης

η
αρμόδια
υπηρεσία
διακόπτει τη σύνδεση της
αποχέτευσης
και
την
παροχή νερού
η
αρμόδια
υπηρεσία
προβαίνει στη διακοπή
των συνδέσεων ύδρευσης
και αποχέτευσης
ο Δήμος προβαίνει άμεσα
σε διακοπή της ύδρευσης
και της αποχέτευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1
Έλεγχος κατανάλωσης νερού και υδρομέτρου
(Άρθρο 7 παρ. 5 και παρ. 14 Κανονισμού
Ύδρευσης)
2
Επανασύνδεση υδροδότησης (Άρθρο 15 παρ.
2 Κανονισμού Ύδρευσης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΓΓΥΗΣΗ
1
Νέα παροχή ύδρευσης (Άρθρο 18 παρ.2)
2
Παραχώρηση
του
δικαιώματος
χρήσης
ύδρευσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον
ένοικο του ακινήτου (Άρθρο 13 παρ. 3
Κανονισμού Ύδρευσης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΛΗ
Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΤΕΛΟΣ
1
Τέλος συντήρησης δεξαμενών
και δικτύων
2
Τέλη κατανάλωσης (Άρθρο 17
παρ.
2α
Κανονισμού
Ύδρευσης)
3
Τέλος σύνδεσης (Άρθρο 17
παρ.
3α
Κανονισμού
Ύδρευσης)
4
Πάγια τέλη (Άρθρο 17 παρ. 4α
Κανονισμού Ύδρευσης)
5
Τέλος
συντήρησης
και
αφαίρεσης
υδρομετρητή
(Άρθρο 7 παρ. 1 Κανονισμού
Ύδρευσης)
6.
Τέλος σύνδεσης μετά του
δικτύου αποχέτευσης (Άρθρο
2 παρ. 10 Κανονισμού
Αποχέτευσης)
7.
Δαπάνη διακλάδωσης και
σύνδεσης προς τον αγωγό

ΠΟΣΟ σε €

ΠΟΣΟ σε €

ΠΟΣΟ σε €
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αποχέτευσης (Άρθρο 2 παρ.
11 Κανονισμού Αποχέτευσης)
8
Τέλος χρήσης αποχετευτικού
δικτύου
Το τέλος αυτό εισπράττεται
μέσω των λογαριασμών νερού
(Άρθρο
11
παρ.
2α
Κανονισμού Αποχέτευσης)
9
Τέλος χρήσης αποχετευτικού Το ύψος του και ο τρόπος
δικτύου
καταβολής του καθορίζονται
για περιπτώσεις ακινήτων, με απόφαση του Δημοτικού
που δεν υδρεύονται από το Συμβουλίου
Δήμο και για κάθε άλλη
περίπτωση
που
δεν
προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισμό (Άρθρο 11 παρ. 2β
Κανονισμού Αποχέτευσης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1
Ακίνητα
που
ανήκουν
κατά
κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς
Ναούς,
Νοσοκομεία,
Σχολεία,
Μουσεία και λοιπά κοινωφελή
ιδρύματα που δεν αποτελούν
κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και
εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται
για τους σκοπούς των ιδρυμάτων
αυτών (Άρθρο 17 παρ. 2β
Κανονισμού Ύδρευσης)
2
Για τους πολύτεκνους και τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς
και για νέες επιχειρήσεις όσο και για
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε
οργανωμένους υποδοχείς (Άρθρο
17 παρ. 2γ Κανονισμού Ύδρευσης)
3
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου
ειδικά για ακίνητα που ανήκουν
κατά κυριότητα ή επικαρπία σε
Ιερούς
Ναούς,
Νοσοκομεία,
Σχολεία, Μουσεία και λοιπά
κοινωφελή ιδρύματα που δεν
αποτελούν
κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς
των ιδρυμάτων αυτών. (Άρθρο 11
παρ. 2γ Κανονισμού Αποχέτευσης)
4
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου
στην περίπτωση αποχέτευσης
Βιομηχανιών,
Βιοτεχνιών,
Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την
ποσότητα των αποχετευόμενων
απόβλητων, το βιολογικό φορτίο
κ.λπ
(Άρθρο
11
παρ.
2δ
Κανονισμού Αποχέτευσης)
5
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου για τους πολύτεκνους και
τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ΠΟΣΟ σε €
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6

α/α
1

2

3

4

(Άρθρο 11 παρ. 2ε Κανονισμού
Αποχέτευσης)
Τέλος
χρήσης
αποχετευτικού
δικτύου
Στη περίπτωση που
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο επιθυμεί να διαθέσει
λύματα
στους
βιολογικούς
καθαρισμούς του Δήμου επειδή δεν
είναι δυνατή η σύνδεση των
εγκαταστάσεών του με το δίκτυο
αποχέτευσης (Άρθρο 11 παρ. 2στ
Κανονισμού Αποχέτευσης)

Επιτρέπεται
με
τη
σύμφωνη γνώμη, τους
όρους και τη δαπάνη που
θα καθορίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται μα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ
ΠΟΣΟ σε €
Μη συμμόρφωση με τον κανονισμό
(Άρθρο 2
παρ. 10 Κανονισμού
Ύδρευσης). Περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται
από
ειδικότερες
διατάξεις.
Σύνδεση παροχής ύδρευσης χωρίς να
τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (κλοπή
νερού) (Άρθρο 3 παρ. 6 και άρθρο 7
παρ. 12 Κανονισμού Ύδρευσης)

Συνέχιση
υδροδότησης
με
εργοταξιακή
παροχή
μετά
την
αποπεράτωση
των
οικοδομικών
εργασιών (Άρθρο 5 παρ.6 εδάφιο δ
Κανονισμού Ύδρευσης)
Αυθαίρετη επέμβαση του καταναλωτή
στο υδρόμετρο (Άρθρο 7 παρ. 8
Κανονισμού Ύδρευσης)

5

Κάλυψη
του
φρεατίου
των
υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα
ή με οποιαδήποτε υλικά (Άρθρο 7
παρ. 10 Κανονισμού Ύδρευσης)

6.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις
απαραίτητες
εργασίες
για
τον
διαχωρισμό των βρόχινων νερών
(Άρθρο 4 παρ. 2 Κανονισμού
Αποχέτευσης )

Σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών
μηνών.
Επίσης
ο παραβάτης
τιμωρείται σύμφωνα και με
τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα (άρθρο
293, 372 και συναφείς
διατάξεις). Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο
τριπλασιάζεται.
και διακόπτεται άμεσα η
παροχή ύδρευσης.

200,00

1.000,00

300,00

Ο καταναλωτής χρεώνεται
με την διπλάσια αξία της
ποσότητας του νερού που
καταναλώθηκε
το
αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου
χρόνου,
επιβάλλεται πρόστιμο και
σε περίπτωση υποτροπής
διακόπτεται η παροχή
ύδρευσης.

1.000,00

Η
απομάκρυνση
των
υλικών γίνεται με την
φροντίδα του υπαιτίου
κατόχου του ακινήτου ή
από το Δήμο, που χρεώνει
σε βάρος του υπαιτίου τα
έξοδα απομάκρυνσης των
υλικών
η αρμόδια υπηρεσία έχει
το δικαίωμα να διακόψει
την παροχή νερού και τη
σύνδεση της αποχέτευσης

300,00

300,00

ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-1ΡΥ

7.

8.

9

10.

11.

Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ακαθάρτων χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη
διαδικασία (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Παράνομη σύνδεση με αγωγό
ομβρίων (Άρθρο 10 παρ. 12
Κανονισμού Αποχέτευσης)
Άρνηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή
για την κατασκευή λιποσυλλέκτη για
τις δραστηριότητες που αποχετεύουν
στο δίκτυο λίπη και έλαια
Σε
περίπτωση
άρνησης
ή
αδικαιολόγητης
καθυστέρησης
εκτέλεσης
των
επιβληθέντων
τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων
διοχέτευσης
βιομηχανικών
και
ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες,
εργαστήρια, γκαράζ κλπ (Άρθρο 8
παρ. 4 Κανονισμού Αποχέτευσης)
Απαγορευμένες ουσίες (Άρθρο 8 παρ.
9 Κανονισμού Αποχέτευσης) και
ελαιοκομικά απόβλητα.

12.

Άρνηση παραβάτη να καταβάλλει την
πραγματοποιηθείσα δαπάνη (Άρθρο 9
παρ. 3 Κανονισμού Αποχέτευσης)

13.

Απόρριψη του περιεχομένου των
βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης

α/α
1

2

500,00

1.000,00
ο Δήμος θα προβαίνει σε
διακοπή των συνδέσεων
ύδρευσης
και
αποχέτευσης
και διακόπτεται η σύνδεση
της αποχέτευσης και της
παροχής νερού.

1.000,00

η
αρμόδια
υπηρεσία
διακόπτει τη σύνδεση της
αποχέτευσης
και
την
παροχή νερού
η
αρμόδια
υπηρεσία
προβαίνει στη διακοπή
των συνδέσεων ύδρευσης
και αποχέτευσης
ο Δήμος προβαίνει άμεσα
σε διακοπή της ύδρευσης
και της αποχέτευσης

Από 300,00 έως
50.000,00

300,00

300,00

300,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΠΟΣΟ σε €
Έλεγχος κατανάλωσης νερού και υδρομέτρου
10,00
(Άρθρο 7 παρ. 5 και παρ. 14 Κανονισμού
Επιβαρύνεται με ΦΠΑ
Ύδρευσης)
Επανασύνδεση υδροδότησης (Άρθρο 15 παρ.
50,00
2 Κανονισμού Ύδρευσης)
Επιβαρύνεται με ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α
ΕΓΓΥΗΣΗ
1
Νέα παροχή ύδρευσης (Άρθρο 18 παρ.2)
2
Παραχώρηση
του
δικαιώματος
χρήσης
ύδρευσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον
ένοικο του ακινήτου (Άρθρο 13 παρ. 3
Κανονισμού Ύδρευσης)

ΠΟΣΟ σε €
50,00
50,00

ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ-1ΡΥ

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισε ο κ. Λ.Λύτρας, με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούν να
μπουν υδρομετρητές σε Κοινότητες όπως η Αγόριανη π.χ. και άλλες 11 κοινότητες που έχουν
δικές τους πηγές, κάνουν υδρομάστευση, χωρίς να γνωρίζει κανείς από πού υδροδοτούνται και
τι καταναλώνουν και πληρώνουν 60 € ετησίως.
Οι ΔΣ Π.Ταγκαλής και Α.Μανανάς δήλωσαν «παρόντες». Λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι
σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 5 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
………………………………………………………………………..
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα
Ακριβές απόσπασμα
Άμφισσα 16.09.2016
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη

