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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της αριθ. 23/12-12-2018 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα
18:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια Τακτική

Τετάρτη και ώρα

Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 5202/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
Κουτεκίδου Μεταμόρφη, η οποία απεστάλη με email & SMS , γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς,
δημοσιεύθηκε νόμιμα και παραδόθηκε κατά περίπτωση με αποδεικτικό στους Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των
συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Στην συνεδρίαση ήταν παρών η Δήμαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ο προϊστάμενος
της Οικον. Υπηρεσίας Χατζηπαναγιώτου Κων/νος, η υπάλληλος της Οικον. Υπηρεσίας
Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα, ο προϊστάμενος της Τ.Υ. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος , η υπάλληλος
της Τ.Υ. Πρωϊμάκη Σπυριδούλα και η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Παπαζώτου Κυριακή
Παρουσία του Ειδικού γραμματέα : Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ με βαθμό Α΄
Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι στο σύνολο των (17) μελών παραβρέθηκαν (15) μέλη τα οποία
είναι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κουτεκίδου Μεταμόρφη
2. Ματζαρίδης Νικόλαος
3. Ανανιάδης Ιορδάνης
4. Βογιατζόγλου Αναστάσιος
5. Ελευθερίαδης Χρήστος
6. Γιανταμίδης Ιορδάνης
7. Δίγκας Ιωάννης
8. Τσακίρη Αθηνά
9. Δημίου Πέτρος
10. Κουκαριώτης Παναγιώτης
11. Σαχινίδης Σταύρος
12. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
13. Στυλιανίδης Αναστάσιος
14. Σοφιάδης Παύλος
15. Παρλόγλου Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εφραιμίδης Γεώργιος
2. Καγιάογλου Νικόλαος
(Αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιωτίδου Κατίνα

1.Βασιλειάδης Λάζαρος

(Πρ. Συμβουλίου Τ.Κ. Πλατανιάς)

(Πρ.Συμβουλίου Τ.Κ. Παρανεστίου)

2. Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος

2.Τσαγκαλίδης Λάζαρος

(Πρ. Τ.Κ. Νικηφόρου
3. Αλωνίδης Άνθιμος

(Πρ. Συμβουλίου Τ.Κ.Αδριανής
(Εκπρ.Τ.Κ.Θόλου )

3. Χατζησαββίδης Γεώργιος
(Εκπρ.Τ.Κ. Πλατανόβρυσης )
4.Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος
(Εκπρ.Τ.Κ. Πτελέας)
5 . Τσίνογλου Κων/νος

(Εκπρ.Τ.Κ. Ψηλής Ράχης)

6. Δημητριάδης Γεώργιος

(Εκπρ.Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου)

7. Λαζαρίδης Ιωάννης

(Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης)

(Αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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13ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου.»

Αριθμ. Απόφασης 226/2018

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 13ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το
σχέδιο του

κανονισμού Δικτύου

Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου και κάλεσε το σώμα να

καταθέσει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του επ’ αυτού.
Ακολούθησε

διαλογική

συζήτηση

και

ανταλλαγή

απόψεων

όπως

αναγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και η πρόεδρος

αναλυτικότερα

κάλεσε το Δ.Σ να

αποφασίσει σχετικά .
Το Δ.Σ αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, το Ν.3463/2006 του
Δ.Κ.Κ. και το σχέδιο του κανονισμού με τις διορθώσεις που επήλθαν σ αυτό.

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο Περίληψη
1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

2ο

Νομικό Πλαίσιο

3ο

Παροχή νερού

4ο

Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης

5ο

Μεταγραφή δικαιώματος ύδρευσης

6ο

Αγωγοί

7ο

Παροχές

8ο

Μετρητές (υδρόμετρα)

9ο

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Υδρευσης

10ο

Διακοπές Υδροδότησης

11ο

Επανασύνδεση υδροδότησης

12ο

Δικαιολογητικά

13ο

Ακίνητα Εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

14ο

Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου

15ο

Δικαιώματα Σύνδεσης

16ο

Αυθαίρετη σύνδεση
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17ο
Δαπάνη προέκτασης
18ο

Αξία Μεταφοράς – Ανύψωσης – Κατάβασης

19ο

Επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης

20ο

Τέλη Ύδρευσης

21ο

Ελάχιστα Όρια Κατανάλωσης

22ο

Υποχρεώσεις Υδρολήπτη

23ο

Καταμέτρηση υδρομέτρων

24ο

Εμφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων

25ο

Αφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων

26ο

Στάσιμο υδρόμετρο

27ο

Διαρροή στο φρεάτιο

28ο

Καλυμμένο υδρόμετρο

29ο

Λαθραίες Υδρεύσεις– Παράνομη Εμπορία Νερού –
Άλλες Απαγορεύσεις

30ο

Περιορισμοί καταναλωτών

31ο

Κοινόχρηστες Βρύσες

32ο

Ιδιωτικά Υδροστόμια Πυρκαγιάς

33ο

Υδροστόμια πυρκαγιάς Δήμου

34ο

Τέλη ειδικών ομάδων

35ο

Ισχύς του Κανονισμού
Κανονισμός Ύδρευσης
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τις σχέσεις της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου με τους
καταναλωτές, σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού, καθώς και παρεπόμενα θέματα που προκύπτουν από τις
σχέσεις αυτές.
Άρθρο 2
Νομικό Πλαίσιο
Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/95), όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.2539/97, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου
καθώς επίσης βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, παρ.1δ3) και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.
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Άρθρο 3
Παροχή νερού

Α) Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής: με απόλυτη προτεραιότητα
ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και, εφόσον απομένει πλεόνασμα νερού, διατίθεται για
ικανοποίηση αναγκών ποτίσματος κήπων, ζώων, κτημάτων κ.τ.λ.
Β) Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια νερού για ύδρευση, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο, δια των
οργάνων του, να διακόπτει την παροχή νερού για άρδευση.
Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια νερού, μπορεί να γίνονται διακοπές της υδροδότησης σε
τακτές ώρες και όσο διαρκεί το πρόβλημα, μετά από απόφαση της υπηρεσίας ύδρευσης.
Μπορεί ακόμη να θεσπίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, ο Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα
μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50 ευρώ.
Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ. Σε περιπτώσεις βλαβών ή επισκευών των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου, είναι δυνατόν, συμπτωματικά
και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της
υδροδότησης.
Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις των
υδροληπτών από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης τους.
Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από την αύξηση πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.
Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού, σύμφωνα με τους περιορισμούς
του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, θα πρέπει ο υδρολήπτης να την
εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Γ) Η χορήγηση νερού σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου
Παρανεστίου, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (καταναλωτών).
Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου που
θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το είδος της χρήσης αυτού, όπως και κάθε άλλο στοιχείο
που θα θεωρηθεί αναγκαίο από το Δήμο, όπως άδεια οικοδομής, κτηματολόγιο, τέλος ιδιοκτησίας, συμβόλαια.
Η υδροληψία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Ιδιαίτερα για την άρδευση κτημάτων, την απόφαση ικανοποίησης του αιτήματος παίρνει το Τοπικό Συμβούλιο.
Δ) Ο Δήμος μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο
ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός.
Ε) Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται κατά τη σειρά υποβολής της γίνεται αυτοψία στο προς ύδρευση ακίνητο.
Ο αιτών ιδιώτης αφού προβεί με έξοδα του στην κατασκευή φρεατίου σε θέση που θα υποδειχθεί από την
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αρμόδια υπηρεσίας του Δήμου καταβάλει τα τέλη σύνδεσης και καλεί τον Δήμο να προβεί στην σύνδεση της παροχής
του.
Στ) Τα έξοδα εγκατάστασης, σύνδεσης της παροχής (όλα τα υλικά όπως υδρόμετρο, φρεάτιο, εργασία)
βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη ή μέσω των τελών και η σύνδεση γίνεται και από ιδιώτη υδραυλικό, παρουσία του
αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου και έπειτα από έγκριση μετά αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.
Ζ) Οι παροχές ύδρευσης γίνονται με τη σειρά πληρωμής των τελών σύνδεσης και εφόσον έχουν τακτοποιηθεί
όλες οι παλαιότερες οφειλές του ακινήτου προς το Δήμο.
Η) Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που χρησιμοποιείται από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα,
Ιδρύματα, Οργανισμούς, οι παροχές ύδρευσης γίνονται χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
Θ) Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του και μοναδική παροχή ύδρευσης (δικό του υδρόμετρο).
Ι) Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής Νερού και την τοποθέτηση
του υδρομέτρου.
Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό και να αποκτήσει δική του
παροχή για τεχνικούς λόγους, επιτρέπεται να συνδεθεί με την παροχή ύδρευσης παρακείμενου ακινήτου μετά από
έγγραφη συμφωνία του ιδιοκτήτη αυτού που θα την καταθέσει στο Δήμο και την καταβολή δικαιωμάτων σύνδεσης και
της δαπάνης παροχής.
Η μέτρηση της κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με ενδιάμεσο υδρόμετρο που θα τοποθετηθεί
από το Δήμο.
Άρθρο 4
Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από την πηγή
χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
Οι υδρολήπτες έχουν μόνο δικαίωμα χρήσης.
Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό και με δήλωση αλλαγής
του χρήστη στην υπηρεσία του Δήμου, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των παλαιών ιδιοκτητών.
Άρθρο 5
Μεταγραφή δικαιώματος ύδρευσης
Α) Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω
μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του.

Β) Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του
νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακίνητου και μεταγραφής της υπέρ του
νέου ιδιοκτήτη που την προσκομίζει στο Δήμο με την κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων.
Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ του Δήμου και
του νέου ιδιοκτήτη και την καταβολή δικαιωμάτων λόγω εγγύησης που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.
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Γ) Κάθε ιδιοκτήτης δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης υδροδότησης του στον ένοικο
του ακινήτου του.
Σε αυτήν την περίπτωση ο ένοικος υπογράφει το συμβόλαιο παροχής νερού και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/69 στο Δήμο για το είδος χρήσης του ακινήτου αλλά υπόχρεος εξακολουθεί να παραμένει και ο ιδιοκτήτης
αδιαιρέτως και εις ολόκληρο.
Δ) Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου αποβιώσει, όποιος εν συνεχεία εκμεταλλεύεται τη χρήση του
ακινήτου και ασκεί το δικαίωμα της νομής και κατοχής, υποχρεούται να εξοφλήσει τις οφειλές του αποθανόντος ιδιοκτήτη
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είκοσι ημερών και να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του
ακινήτου και τα στοιχεία του ιδίου, προκειμένου η παροχή ύδρευσης να μεταβιβαστεί στο όνομά του. Οι κληρονόμοι του
αποβιώσαντος ευθύνονται από κοινού αδιαιρέτως και εις ολόκληρον για την πληρωμή των τελών και δικαιωμάτων του
ακινήτου. Ο Δήμος δε δικαιούται να εισπράττει τις οφειλές άπαξ.
Άρθρο 6
Αγωγοί ύδρευσης
Ο ι

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 χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 160
χιλιοστών του μέτρου.
- Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 160 χιλιοστών του μέτρου.
Άρθρο 7
Παροχές
Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Υπηρεσίας
Υδρεύσεως και ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ.
Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση
άλλου ακινήτου.
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία (μια για κάθε παροχή).
Με βάση τις καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη μηχανογράφηση ατομικός λογαριασμός ύδρευσης
που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειμένου να καταβάλλουν την οφειλή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο, ½" ίντσας που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως
κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μέχρι 1"ίντσα , που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού
προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή
ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
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γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την
κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές
υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.
Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς
να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.
δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων.
Για την τοποθέτηση των παροχών

αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από

την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής.
Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και
έχουν διάρκεια δύο ετών.
Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά
από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της
ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής.
Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσίας
Ύδρευσης 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 Υπηρεσία Ύδρευσης μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρόπος Σύνδεσης των παροχών
1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου 1/2" και συνδέονται με τους
αγωγούς μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ).
2. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω
τοπικής διακλάδωσης.
Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector).
Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου
με διακεκριμένη οικιακή ή επαγγελματική χρήση από διαφορετικούς καταναλωτές αντιστοιχεί υποχρεωτικά,

ένα

τουλάχιστον υδρόμετρο.
Η σύνδεση δυο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η Υπηρεσία Υδρεύσεως,
επιβάλλει πρόστιμο 30 € και σε περίπτωση υποτροπής 60 € με οριστική παύση υδροδότησης μετά από απόφαση του
Δ.Σ εφόσον δε συμμορφωθεί.
Θέση Παροχών
1.Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα και κατακόρυφα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν
στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό θα τοποθετείται σε κάθε περίπτωση σε δημόσιο χώρο, εκτός ιδιοκτησίας.
2. Σε περίπτωση ιδιοκτησιών που αποτελούνται από διακριτούς χώρους οικιακής & επαγγελματικής χρήσης
υποχρεωτικά πρέπει να υφίσταται διακριτά υδρόμετρα.
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3.Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται
από τον ίδιο αγωγό διανομής.
4.Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Μετατοπίσεις Παροχών
Η Υπηρεσία Υδρεύσεως έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκθέτει σε κινδύνους σε
ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
Η παροχή πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο.
Όπου υπάρχουν υδρόμετρα σε μη προσβάσιμους χώρους, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τα μεταφέρει με ιδία
έξοδα.
Σε αντίθετη περίπτωση, κατ’ εντολή της Υπηρεσίας Ύδρευσης, θα μεταφέρονται και τα έξοδα θα βαρύνουν τον
ιδιοκτήτη.
Άρθρο 8
Μετρητές (υδρόμετρα)
1.Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται με ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ.
Τα υδρόμετρα είναι αντιπαγωτικά, ταχυμετρικά, ευθείας αναγνώσεως, οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης
και διακρίνονται σε δύο τύπους
α) απλού τύπου και
β) τηλεμετρικά.
Σκοπός του Δήμου είναι η μελλοντική αντικατάσταση όλων των υδρομέτρων τύπου α) σε
τηλεμετρικά.
Τα τηλεμετρικά υδρόμετρα τοποθετούνται σε οικισμούς κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
Η προμήθεια, η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται με την φροντίδα του Δήμου.
2.Τα υδρόμετρα τοποθετούνται πλησίον του κεντρικού αγωγού σε απόσταση έως 5 μέτρα και σε κάθε
περίπτωση σε δημόσιο χώρο.
3. Όταν πρόκειται για μεγάλες κατοικίες και η τοποθέτηση του υδρομέτρου πρόκειται να γίνει σε πεζοδρόμιο το
οποίο είναι στενό ή για άλλους τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομέτρων στο πεζοδρόμιο,
τοποθετούνται σε ειδικό χώρο κατασκευαζόμενο από τον ιδιοκτήτη με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μέσα
στην οικοδομή.
4. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομέτρων, για να αντικαθιστά αυτά
με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλα υδρόμετρα για επικουρικό έλεγχο.
5. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί το Δήμο μόλις διαπιστώσει διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή
κατά μήκος του δικτύου.
6. Η τιμή του υδρομέτρου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
7. Η τιμή αντικατάστασής καταστραφέντος υδρομέτρου και η αντικατάσταση του γίνεται από τον Δήμο σε
περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας του ιδιώτη ύστερα από σχετική όχλησή του σε εύλογο χρονικό διάστημα
5 ημερών, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Άρθρο 9

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευση
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.
Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο ιδιοκτήτης.
Η Υπηρεσία Ύδρευσης ευθύνεται για συντήρηση των εγκαταστάσεων και για τις ζημιές που τυχόν προκληθούν
μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού,
προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας
πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις.
Η Υπηρεσία υδρεύσεως δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του
υδρομέτρου.
3. Η Υπηρεσία δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί
με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο
εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα ανεπίστροφης.
4.Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Οπωσδήποτε όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του
νερού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση
λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμ.
Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δημόσια, με
σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη
νέα πίεση.
5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων συσκευών καθαρισμού λεκανών,
αποχωρητηρίων κλπ με τους σωλήνες ύδρευσης.
Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης ( ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού
και βλαβών των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.
Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα
εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερμάνσεως.
Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από
θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
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6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης, με
παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες ανεπίστροφης ή διακόπτες. Η παρεμβολή
διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της
υπηρεσίας του Δήμου.
Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
7.Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους
ιδιοκτήτες αυτών.
Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους παρόντες
σχετικούς κανονισμούς.
8.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.
9.Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν να
προκαλέσουν μόλυνση νερού.
10.Ο Δήμος δικαιούται εν γένει κατά την απόλυτη κρίση του να ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου
ύδρευσης με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους παρακάτω όρους μέχρι την επισκευή και
τακτοποίησή τους.
11.Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετήσει σε όλες τις δεξαμενές υδρομετρητές συνολικής κατανάλωσης.
12. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών
εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή.
Το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά
μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο.
Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν
ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν
προκληθεί στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ύδρευσης. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις
της υπηρεσίας ύδρευσης μ’ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη
επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω η υπηρεσία ύδρευσης διακόπτει ή και αφαιρεί την
παροχή.
13. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους
της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων, από
πλημμύρα που πιθανόν να προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να
παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης
αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα
ευρισκόμενα σ' αυτούς εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια, που να απέχουν τουλάχιστον 30
εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης
αναρρόφησης.
14. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές
διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης
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συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση
νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, η υπηρεσία ύδρευσης έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να
αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.
Άρθρο 10
Διακοπές Υδροδότησης
1. Η παροχή της ύδρευσης διακόπτεται:

α) Όταν το ζητήσει εγγράφως ο καταναλωτής και γίνεται απόσβεση από το ποσό της εγγύησης που έχει καταβάλλει.
β) Για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού τελών κατανάλωσης νερού, πέραν του εξαμήνου από την
αναγραφόμενη στο λογαριασμό ημερομηνία πληρωμής. (βλ. άρθρο 31, παρ.4)
γ) Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασμοί νερού από καταναλωτές θα γίνεται διακοπή
νερού, αφού προηγούμενα σταλεί από το Δήμο έγγραφο προς τους ενδιαφερομένους, ως τελευταία ειδοποίηση σχετικά
με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού τους των τελών ύδρευσης και της σχετικής οφειλής (έξι μήνες
μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού τελών ύδρευσης),
δ) Για λαθραία σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
Στη περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 250 € και σε περίπτωση υποτροπής 500 €.
ε) για ανώτερη βία, εκτέλεση από το Δήμο έργων, επισκευών, αντικατάσταση αγωγών ή βλάβη των μηχανικών
εγκαταστάσεων.
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,
στ) σε περίπτωση ανεπάρκειας της ποσότητας νερού να καλύψει τις ανάγκες της πόλης.

Ο Δήμος μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε περιορισμούς στην κατανάλωση κατά την κρίση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του και ειδικότερα από
την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (παγίου).
Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου
έγινε με αίτηση του.
Ο Δήμος υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να
πραγματοποιήσει την διακοπή αυτή.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο
Δήμος μπορεί να διακόπτει την παροχή ύδατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

β) για τεχνικούς λόγους (επισκευή του δικτύου και του υδραγωγείου)
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3.Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές, η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα και
με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές.
Σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκάλεσαν στους
καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.
Άρθρο 11
Επανασύνδεση υδροδότησης
Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι η πληρωμή κάθε οφειλής προς το Δήμο που αφορά ύδρευση - άρδευση, όπως και
του παραβόλου επανασύνδεσης.
Το αρμόδιο γραφείο εκδίδει συγκεντρωτικό λογαριασμό οφειλών και μετά την πληρωμή από τον οφειλέτη δίνει
εντολές επανασύνδεσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Η καθυστέρηση πληρωμής έστω και μίας δόσης συνεπάγεται την επαναδιακοπή και στην περίπτωση αυτή η
επανασύνδεση γίνεται μόνο όταν εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα στο Δήμο που αφορούν την υδροδότηση.
Άρθρο 12
Δικαιολογητικά
1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η
κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:
α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη από το νόμο αυτοψία εκ
μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση του
επιβλέποντος μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-3-91 διαταγή του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και σε
περίπτωση παλαιών οικοδομών.
β) Σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια
η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής,
υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα

μηχανικό.

Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται, μόλις διαπιστωθεί, από τους ίδιους
τους καταναλωτές.
γ) για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουνα-παρκ, τσίρκο και λοιπές
υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (αγροτεμάχια, περιφράξεις,
σταυλισμοί κ.λπ.) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα και κτηματολόγιο ή τίτλος κυριότητας.
3.Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της
παροχής.
4.Απαγορεύεται ρητά το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους
της υδρεύσεως καθώς και κάθε επέμβαση σ’ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Σε
αντίθετη περίπτωση και μετά από την τεκμηριωμένη εισήγηση των υδρονομέων, επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.
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Άρθρο 13

Ακίνητα Εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον
προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά.
Άρθρο 14
Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου
1.Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Παρανεστίου.
2.Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία τα προβλεπόμενα
από το νόμο έγγραφα νομιμότητας του προς ύδρευση ακινήτου.
3. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) χορηγείται μια
παροχή οικιακής χρήσης κοινή).
4.Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού, χαρακτηριζόμενα σαν τέτοια με
απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου
5.Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση των
πεντακοσίων(500 μέτρων) γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, μετά από μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έγκριση αυτής από το Δ.Σ.
Η επέκταση γίνεται με δαπάνη που αναλαμβάνει ο Δήμος μέχρι και το σημείο του υδρομέτρου ενώ η υπόλοιπη
δαπάνη επέκτασης επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη ανεξαρτήτως της απόστασης που θα τοποθετηθεί.
Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατίθενται είναι:

1ον Βεβαίωση από αρμόδια αρχή για επάρκεια νερού
2ον Γνωμοδότηση από το τοπικό συμβούλιο
3ον Οικοδομική άδεια
4ον Σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας
Άρθρο 15
Δικαιώματα Σύνδεσης
1.Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο ταμείο του Δήμου
το τέλος σύνδεσης και η τιμή υδρομέτρου.
Άρθρο 16
Αυθαίρετη σύνδεση
Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και την
προκαταβολή του δικαιώματος ύδρευσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο 250 € και
αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στο Δήμο.
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Ποινική ευθύνη επίσης έχει και ο υδραυλικός που έκανε τη σύνδεση ή διαπιστώσει και αποσιωπούν της πάσης
φύσεως παράνομη εργασία και επιβάλλεται και σε αυτόν πρόστιμο 1000 € πέραν των πειθαρχικών ευθυνών που του
βαρύνουν.
Άρθρο 17
Δαπάνη προέκτασης
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εκτός σχεδίου μεγαλύτερο από 500 μέτρα
η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολάβο από την Υπηρεσία Υδρεύσεως και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και
ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες.
Το τμήμα του αγωγού, που τοποθετείται, περιέχεται στην κυριότητα της Υπηρεσίας Υδρεύσεως, που έχει το
δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καμία
περίπτωση δε γίνεται μόνο με δαπάνη του Δήμου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισμένος οικισμός, μετά
από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 18
Αξία Μεταφοράς- Ανύψωσης- Καταβίβασης
Το κόστος της μεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη και γίνεται με
ευθύνη του και ελέγχεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης που υποχρεωτικά πρέπει να ενημερώσει.
Άρθρο 19
Επισκευή και συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης
1.Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο
ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.
2.Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του
δήμου, γίνεται από τους ιδιοκτήτες. Αν οι ιδιοκτήτες δεν επισκευάσουν τάχιστα τις βλάβες, τις επισκευάζει ο Δήμος,
μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη και του βεβαιώνονται τα έξοδα επισκευής με βεβαιωτικό κατάλογο. Στην περίπτωση
αυτή θα επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με πρόστιμο ισόποσο της δαπάνης επισκευής.
3. Επειδή το νερό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τους κατοίκους και τη ζωή του Δήμου κάθε πολίτης
πρέπει να αποφεύγει τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο ύδρευσης για να μη στερείται ο Δήμος αυτού του αγαθού.
4. Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, εκσκαφές στο κατάστρωμα των δρόμων, των πεζοδρομίων ή
και σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης οφείλει να ενημερώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου για την ύπαρξη ή όχι δικτύου ύδρευσης.
5.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 ιδιωτικών παροχών.
6. Ο Δήμος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε βάρος του υπαιτίου το κόστος
της δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην πρότερα κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζημία του Δήμου από την
αιτία αυτή.
7.Εκτός του αρμοδίου υπαλλήλου ουδείς άλλος έχει το δικαίωμα να μπαίνει στις αντλητικές ή άλλες
εγκαταστάσεις του Δήμου και να χειρίζεται τα κλειδιά διακοπής παροχής νερού.
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8.Πριν από την εκτέλεση έργων διαφόρων φορέων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εργοληπτών κλπ) ο ανάδοχος υποχρεούται να
ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο για την αποφυγή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης.
Μαζί με την έγγραφη ειδοποίηση θα καταθέτει και εγγύηση υπό την μορφή γραμματίου προείσπραξης 100 €
στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Κάθε βλάβη που θα προξενούν θα επισκευάζεται αμέσως από τον φορέα του έργου ή τον εργολάβο.
Σε περίπτωση αρνήσεως ή αμέλειας του υπευθύνου η αποκατάσταση θα γίνεται από την υπηρεσία υδρεύσεως
και με το τέλος των εργασιών θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος σε βάρος του φορέα ή του εργολάβου για όλη την
δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εργατοωρών απασχολήσεως του προσωπικού).
Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνεται και με ισόποσο πρόστιμο.
Στην περίπτωση αρνήσεως πληρωμής της βεβαιωθείσης δαπάνης θα καταπίπτει το ποσό της εγγύησης υπέρ
του Δήμου με απόφαση του Δημάρχου.
Αν δεν υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση και εγγύηση από τον ανάδοχο και προξενηθεί βλάβη στο δίκτυο
υδρεύσεως, θα επιβάλλεται πρόστιμο, ισόποσο με το ύψος του ποσού της αποκατάστασης της βλάβης.
9.Καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης που προκαλούνται από λόγους ανωτέρας βίας ή θεομηνίας ουδένα
επιβαρύνουν.
Άρθρο 20
Τέλη Ύδρευσης
Τα τέλη Ύδρευσης καθορίζονται με την αρ.______________ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως ότου αυτή
τροποποιηθεί.
Άρθρο 21
Ελάχιστα Όρια Κατανάλωσης
1. Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή ανά έτος της αξίας της ποσότητας του καταναλωθέντος
νερού, όπως προκύπτει από τις ενδείξεις του υδρομέτρου του.
2. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω βλάβης, τότε χρεώνεται με βάση την τελευταία
κατανάλωση του περσινού έτους.
Άρθρο 22
Υποχρεώσεις Υδρολήπτη
1.

Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει πέραν της αξίας του παγίου και την αξία του νερού που

κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που
αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.
Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασμού και στα γραφεία
που αναφέρει το έντυπο αυτό.
2. Αν υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, το ΔΣ τον χρεώνει με πρόστιμο 150 €, μπορεί δε να
προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.
Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του Υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.
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Άρθρο 23
Καταμέτρηση υδρομέτρων

1.Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους ανά έτος αλλά και
έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Οι αναφερόμενες στο μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε.
2.Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση του τον έλεγχο του υδρομετρητή του.
3. Η προστασία του υδρομέτρου είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη και όχι της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Άρθρο 24
Εμφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία Ύδρευσης δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή από
βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην
καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.
Άρθρο 25
Αφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία Ύδρευσης δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε αφανή διαρροή από
βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην
καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.
Άρθρο 26
Στάσιμο υδρόμετρο
1)

Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο),

ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Αν όμως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί λόγω καταστροφής του από τον υδρολήπτη ή από τρίτο άτομο, επιβάλλεται από
το Δήμο και συγκεκριμένα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.

2) Η αντικατάσταση των στάσιμων υδρομέτρων γίνεται αποκλειστικά από τον Δήμο και ο Υδρολήπτης βαρύνεται
με τα έξοδα αντικατάστασης του υδρομέτρου, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις τελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Διαρροή στο φρεάτιο
Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του
υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται
σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου
χρέωσης.
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Άρθρο 27
Καλυμμένο υδρόμετρο

Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π ή είναι περιφραγμένο, ώστε να μην είναι δυνατή η
ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση ίση με την αντίστοιχη κατανάλωση της προηγούμενης
περιόδου, μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη.
Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου,
αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διαρροές (αφανείς
ή μη) στο χρονικό διάστημα που παραμένει το υδρόμετρο καλυμμένο ή περιφραγμένο, η δε κατανάλωση βεβαιώνεται
όπως καταγράφηκε.
Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο χωρίς να ειδοποιήσει
την υπηρεσία Ύδρευσης χρεώνεται με πρόστιμο 300 € με απόφαση του ΔΣ. Επιπλέον δε η υπηρεσία Ύδρευσης
δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.
Άρθρο 28
Λαθραίες Υδρεύσεις– Παράνομη Εμπορία Νερού –
Άλλες Απαγορεύσεις
1. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα
από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 300 € και σε περίπτωση υποτροπής
600 €.
2. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη
υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η
βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο καταμέτρησης και εάν δεν
υπάρχει προηγούμενη με την επόμενη.
3.Απαγορεύεται απόλυτα, η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου, χωρίς
τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου. Οι
παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος, για διάστημα από 5 μέχρι 30 ημέρες και σε
πρόστιμο 50 € μετά από απόφαση του ΔΣ.
4.Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου και η εμπορία νερού, εκτός και αν
τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του ΔΣ.
Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί αυτόν που χορήγει ή εμπορεύεται το νερό, να παύσει την
χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο 200 € μετά από απόφαση του ΔΣ.
5. Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή,
ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας
Υδρεύσεως (υδρόμετρα – παροχές – φρεάτια – αγωγούς κ.λ.π).
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Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν
βλάβη τους βαρύνει.
Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και επιβάλλεται
πρόστιμο 100 €.
7.Απαγορεύεται να περνούν δίπλα ή κοντά από αγωγούς, φρεάτια ύδρευσης και γενικά από κάθε εγκατάσταση
ύδρευσης, εγκαταστάσεις κάθε μορφής, ακαθάρτων λυμάτων ή εγκαταστάσεις καυσίμων, καθώς επίσης και η διέλευση
αποχετευτικών αγωγών πάνω από εγκαταστάσεις ύδρευσης.
Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δίνει χρονική προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αυτών,
διαφορετικά διακόπτει την παροχή νερού.
8.Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων,
απορροφητικά ή 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 υφισταμένων 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.
Άρθρο 29
Περιορισμοί καταναλωτών
1.Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, η βεβαίωση και η είσπραξη όλων των οφειλών κ.λπ. ύδρευσης
γίνεται με την φροντίδα του Δήμου.
2.Ο χρόνος καταμέτρησης της κατανάλωσης (ενδείξεων υδρομετρητών) από τους σημειωτές θα γίνεται ανά
έτος.
3.Στη συνέχεια συντάσσεται βεβαιωτικός λογαριασμός επί ειδικού εντύπου (ατομική ειδοποίηση) και
κοινοποιείται στους καταναλωτές με το ταχυδρομείο ή με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (e-mail). Στους πιο πάνω
λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η λήξη προθεσμίας πληρωμής. Όταν το μηχανογραφικό σύστημα το επιτρέψει,
θα εκδίδονται λογαριασμοί που θα περιέχουν έντυπο ταχυπληρωμής.
4.Στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν πληρωθεί στην αναγραφόμενη ημερομηνία μετά από παρέλευση έξι
μηνών από την έκδοσή του, το αρμόδιο Γραφείο δίνει εντολή διακοπής παροχής του νερού στην Τεχνική Υπηρεσία, η
οποία διακόπτει την παροχή και ενημερώνει για την ενέργεια της το αρμόδιο Γραφείο. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών,
ο οφειλέτης θα ειδοποιείται εγγράφως ότι εντός 15 ημερών θα διακόπτεται η παροχή, εκτός αν κριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο ότι συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας για τη μη πληρωμή.
5.Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο του Δήμου με μετρητά ή με κάρτα τραπεζικών συναλλαγών
ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογ/σμό του Δήμου ή με ταχυδρομική επιταγή.
6.Σε περίπτωση ανεξόφλητου λογαριασμού, δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 170
παρ.1 και 202 παρ.3 το Δ.Κ.Κ και τις εκάστοτε ρυθμίσεις που νομοθετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.
7.Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας προς τους υδρολήπτες και με την
προϋπόθεση ότι ο υδρολήπτης έχει καταβάλλει τον τελευταίο λογαριασμό.
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Άρθρο 30
Κοινόχρηστες Βρύσες

1.Εγκατάσταση κοινόχρηστων βρυσών για ύδρευση των πολιτών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατά την κρίση του Δήμου για προσωρινή εξυπηρέτηση των δημοτών λόγω ζημιών,
επισκευών, αντικαταστάσεων κ.λπ. κεντρικών αγωγών και λόγω ανωτέρας βίας.
2.Δύναται ο Δήμος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μόνο για
καλαισθητικούς λόγους και για εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.
Άρθρο 31
Ιδιωτικά Υδροστόμια Πυρκαγιάς
1.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υδροστομίων πυρκαγιάς,
σε εσωτερική διακλάδωση με άλλη εξωτερική ιδιωτική παροχή μετά από αίτηση το ενδιαφερομένου, τα οποία θα
χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.
2.Η παροχή αυτή γίνεται απ’ ευθείας από τον κεντρικό αγωγό με σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον ½ ιντσών και
τοποθετείται το κατάλληλο κατά περίπτωση υδρόμετρο κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3.Για το υδρόμετρο αυτό χρεώνεται το ελάχιστο όριο κατανάλωσης, θα πληρώνεται μόνο η δαπάνη συντήρησης
του υδρομέτρου.
4.Η ποσότητα του νερού που θα καταναλωθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς δεν χρεώνεται.
5.Σε περίπτωση που η σύνδεση του υδροστομίου πυρκαγιάς χρησιμοποιηθεί και γι’ άλλο σκοπό θα
υποχρεώνεται ο καταναλωτής στην καταβολή προστίμου ίσον με την αξία 2000 κυβικών μέτρων νερού πλέον στον
μετρητή κατανάλωσης.
6.Σε περίπτωση επανάληψης της αυθαιρεσίας από τον καταναλωτή, το πρόστιμο πενταπλασιάζεται, δυναμένου
του Δημοτικού Συμβουλίου να καταργήσει την παροχή του υδροστομίου.
Άρθρο 32
Υδροστόμια Πυρκαγιάς Δήμου
1.Τα υδροστόμια πυρκαγιάς προορίζονται μόνο για κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
και για το κατάβρεγμα των δρόμων των πλατειών της πόλης.
2.Η καταναλισκόμενη ποσότητα νερού για τους παραπάνω λόγους παρέχεται δωρεάν από το Δήμο.
3.Απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους η λήψη νερού από υδροστόμια πυρκαγιάς.
4.Απαγορεύεται η υδροληψία από πυροσβεστικούς κρουνούς, πλην των κτηνοτρόφων και αγροτών και
επιτρέπεται δε μετά από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες
τιμωρούνται με πρόστιμο 200 €.
Άρθρο 33
Τέλη ειδικών ομάδων
Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται μειωμένα δημοτικά τέλη που αφορούν το οικιακό τιμολόγιο ύδρευσης για τις
ευπαθείς ομάδες. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει:
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1.Μείωση έως 50% στα τέλη ύδρευσης στην πραγματοποιούμενη κατανάλωση στις πολύτεκνες οικογένειες,
που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο μας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον ένα τουλάχιστον μέλος τους
είναι προστατευόμενο σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις.
2.Μείωση στα τέλη ύδρευσης στην πραγματοποιούμενη κατανάλωση έως 50% σε κατοίκους του Δήμου μας,
που είτε οι ίδιοι είτε τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους που συγκατοικούν με αυτούς είναι Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 στην ίδια οικογένεια η μείωση θα εφαρμόζεται
άπαξ.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να υπάρχει μείωση στα τέλη ύδρευσης στην
πραγματοποιούμενη κατανάλωση έως 50% σε κατοίκους του Δήμου μας, οι οποίοι είναι άποροι και η ένταξη των
ατόμων αυτών στην κατηγορία αυτή θα κρίνεται κατά περίπτωση με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου επί της σχετικής αιτήσεως.
Με απόφαση του Δ.Σ., οι ανωτέρω θα αποδεικνύουν την ειδική κατηγορία που ανήκουν και θα υποβάλλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 34
Ισχύς του Κανονισμού
Αυτός ο Κανονισμός ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς
και τα δίκτυα που πρόκειται να κατασκευαστούν και όλους του καταναλωτές του Δήμου όλων των οικισμών και
συνοικισμών που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης.
Η δε ισχύς του θα αρχίσει μετά τη κατά Νόμο έγκρισή του και από την δημοσίευση της απόφασης σε μία τοπική
εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στην Δήμαρχο Παρανεστίου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α
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