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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α' 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο  1º  

Αντικείµενο  του Κανονισµού 

  
 
Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στη λειτουργία των εγκαταστάσεων Ύδρευσης 

της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας 

(∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.) και ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1069/80, 

όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα από τις διατάξεις 

της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.2307/95. Η εφαρµογή του συγκεκριµένου 

κανονισµού δεσµεύει τόσο την Επιχείρηση όσο και τους καταναλωτές νερού για 

κάθε χρήση πλην της άρδευσης. 

 
 

Άρθρο  2º 

Ι. Γενικοί  Όροι 

 
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.) 

έχει στην αποκλειστική κυριότητά της το υδρευτικό σύστηµα της γεωγραφικής 

περιοχής του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας περιλαµβανοµένων των δικτύων ύδρευσης, 

των δεξαµενών, των υδροµέτρων και των πηγών υδροληψίας και είναι αρµόδια 

για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία 

του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80, του Ν.3852/2010 και του 

Ν.4071/2012, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. 

 

2. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. παρέχει νερό για υδρευτικούς σκοπούς. 

 

3. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µεριµνά ώστε το νερό να βρίσκεται σε συνεχή ροή στα δίκτυα 

διανοµής, κατάλληλο προς πόση, καλύπτοντας τις ισχύουσες στην Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγραφές. Η ποιότητα του νερού ελέγχεται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα και οι δεξαµενές καθαρίζονται και απολυµαίνονται. 

Χλωρίωση του νερού πραγµατοποιείται και άλλα µέτρα υγιεινής λαµβάνονται 

όπου κριθεί αναγκαίο. 

 
4. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο 
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υδρολήπτης προβαίνει µε τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην 

επιθυµητή βελτίωσή του. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν έχει καµία ευθύνη, ούτε 

υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν προκληθεί από την 

ακαταλληλότητα του παρεχοµένου νερού για την ειδική αυτή χρήση. 

 
5. 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες του νερού που λαµβάνει κάθε 

καταναλωτής θα πρέπει να είναι ανάλογες µε τις ανάγκες του. ∆εν επιτρέπεται η 

αλόγιστη χρήση και σπατάλη νερού. Για το σκοπό αυτό η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

υποχρεούται να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα τιµολογιακής πολιτικής και άλλα, για 

την προστασία του νερού. 

 
6. Η  ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι 

δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν έχει καµία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε 

µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση 

αποζηµίωσης. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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. 

 
9. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν είναι υποχρεωµένη 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 – 

αποθήκευσής του. 

 
10. ∆εν θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδοµών, αν µετά από αυτοψία, 

διαπιστωθεί ότι τα όµβρια ύδατά τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. 
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11. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους όρους του 

παρόντος Κανονισµού και τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί να 

διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιµο το ύψος του οποίου 

καθορίζει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Η διακοπή της παροχής 

δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς τη 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 
 

ΙΙ. Βασικές έννοιες 

1.    Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος 

που κατά τη συναλλαγή του µε τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός 

κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνοµα του 

οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδοµής 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. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κατά την 

υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω 

στο ακίνητο που πρόκειται να υδροδοτηθεί. Η ύδρευση ακινήτου δεν αποτελεί 

αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

 
2.  Υδραυλική παροχή 

Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης   

κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. διακλάδωση του δικτύου από τη ρυµοτοµική ή 

την οικοδοµική 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.  

 
Οι παροχές διακρίνονται: 

α)  Σε παροχές ύδρευσης κοινές µε διάµετρο ½" ίντσας 

β)  Σε παροχές ύδρευσης ειδικές µε διάµετρο µεγαλύτερη της  1½"  ίντσας 

γ) Σε πυροσβεστικές παροχές µε διάµετρο άνω των 2 ιντσών,  που χρησιµοποιούνται 

µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών. 

δ)  Σε εργοταξιακές παροχές 

 
3. Τέλος Αρχικής Σύνδεσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής 

(εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου),  η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης, το 

υδρόµετρο και τα εξαρτήµατα της σύνδεσης, το σκέπαστρο του φρεατίου καθώς 

και η εργασία της παρεχόµενης από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. υπηρεσίας. 
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4. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή 

έχει αφαιρεθεί αυτός ή έχει αντικατασταθεί αυτός µε ενωτικό σωλήνα, ή άλλο 

τρόπο ή έχει τοποθετηθεί υδρόµετρο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η 

νόµιµη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιµωρείται µε την επιβολή 

προστίµου που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και σύµφωνα µε 

τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

 

5. Παροχή στην οποία έχει αφαιρεθεί ο υδροµετρητής πέραν της πενταετίας 

καταργείται. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β' 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο  3ο 

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. Από τους αγωγούς 

αυτούς απαγορεύεται η σύνδεση ακινήτων για λόγους ασφάλειας και οµαλής 

υδροδότησης.  

- Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου που έχουν 

τοποθετηθεί από τη δεξαµενή στον οικισµό και τα βασικά τροφοδοτικά δίκτυα. 

- Αγωγοί διανοµής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί µε τους οποίους γίνεται η διανοµή του 

νερού στα ακίνητα. 

 
 

Άρθρο  4ο   

Παροχές 

Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης 

κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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. Από την 

ίδια παροχή µπορούν να υδροδοτηθούν περισσότερα από ένα ακίνητα µε 

διαφορετικό υδροµετρητή, σύµφωνα µε την εκτίµηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
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∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και εφόσον δεν δηµιουργείται πρόβληµα στην οµαλή υδροδότηση των 

ακινήτων. 

 
1. ∆εν επιτρέπεται η υδροδότηση από κεντρικούς αγωγούς µεταφοράς νερού, 

καταθλιπτικούς αγωγούς, δεξαµενές νερού και γεωτρήσεις. Οι συνδέσεις των 

υδροµέτρων πραγµατοποιούνται µόνο από το δίκτυο διανοµής νερού. 

 

2. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις 

τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδροµέτρων. Το φρεάτιο αυτό 

τοποθετείται από τον υδρολήπτη σε σηµείο που υποδεικνύεται από τα αρµόδια 

όργανα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  

 

3. Παροχές σε απόσταση από τα δίκτυα διανοµής άνω των δέκα (10) µέτρων 

γίνονται µε δαπάνες του ενδιαφερόµενου και σύµφωνα µε τις υποδείξεις των 

τεχνικών οργάνων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ∆εν γίνονται αποδεκτά πρόχειρα δίκτυα 

µεταφοράς νερού έστω κι αν το υδρόµετρο είναι τοποθετηµένο στην αρχή των 

εν λόγω δικτύων. 

 
4. Οι παροχές διακρίνονται: 

α)  Σε παροχές ύδρευσης κοινές µε διάµετρο µέχρι ½" ίντσας, που 

χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα και 

άλλες µικρές εγκαταστάσεις. 

β)  Σε παροχές ύδρευσης ειδικές µε διάµετρο µεγαλύτερη των  1 ½ "  ιντσών, 

που χρησιµοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισµού, όπως νοσοκοµεία, 

στρατιωτικές µονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα 

κοινωφελή ιδρύµατα, τουριστικές και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις.  

γ)  Σε πυροσβεστικές παροχές µε διάµετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), 

που χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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’ αυτήν 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. 
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Άρθρο  5ο  

Μεταφορά, µετατροπή, µετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής 

1. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 της 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 

τα αρµόδια γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 τη 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να την αποδεχτεί προσαρµόζοντας 

ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην 

σύνδεσή τους στη νέα θέση της παροχής µε δική του ευθύνη και δαπάνη. Η 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν ευθύνεται αν από αµέλεια του ιδίου ή του ιδιώτη υδραυλικού 

του προκληθεί η διακοπή της ύδρευσής ή οποιαδήποτε άλλη ζηµία. 

 
4. Οι εργασίες για τη µεταφορά, τη µετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της 

παροχής ή την τοποθέτηση νέας, γίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος 

Κανονισµού.  

 
5.  Οι παροχές που έχουν τοποθετηθεί µακριά από το ακίνητο, για την άµεση 

εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανοµής, δύναται να 

µεταφερθούν µπροστά από το ακίνητο µόνο στην περίπτωση που τοποθετηθεί 

αγωγός διανοµής της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπροστά στο ακίνητο.  

 

 

Α. Μεταφορά παροχής 

1) Η µεταφορά της παροχής του ιδιοκτήτη µπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α)  Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης (κολλεκτέρ) για την 

υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου 

µεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.  

β)  Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., επιβάλλεται η 

µεταφορά της παροχής για να αντιµετωπιστεί υγειονοµικός κίνδυνος.  
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γ)  Μετά από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιοδήποτε 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 ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι υποχρεωµένη να µεταφέρει, µε δικές της δαπάνες, την 

παροχή από το καταργηµένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.  

 

3) Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν φέρει 

καµία ευθύνη αν λόγω αµέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο 

ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.  

 

4) Στις περιπτώσεις που η µεταφορά της παροχής γίνεται µε δαπάνη του ιδιοκτήτη 

αυτή συµπεριλαµβάνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης 

νερού. 

 
Β. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής 

1) Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι 

σύµφωνες µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., η Τεχνική 

Υπηρεσία µπορεί να προβεί στις αναγκαίες µετατροπές τους, ώστε να είναι 

δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδροµετρητή 

και η κανονική ύδρευση του ακινήτου.  

2) Η δαπάνη για τη µετατόπιση των αγωγών της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. που βρίσκονται σε 

ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, είτε 

λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου τη 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 
Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής 

1. Μεταβολές που αφορούν ανύψωση ή καταβίβαση παροχής πραγµατοποιούνται 

στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, µόνο από τα αρµόδια όργανα της 

Επιχείρησης. 

 
 

Άρθρο  6º 

Υδροµετρητές 

1. Για τη µέτρηση της κατανάλωσης του νερού η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. τοποθετεί 

υδροµετρητή σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή µε τις εσωτερικές 

εγκαταστάσεις του ακινήτου. Ο υδροµετρητής αποτελεί ιδιοκτησία της 
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∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.. Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδροµετρητή. Απαγορεύεται 

ρητά η οποιαδήποτε επέµβαση ιδιώτη στον υδροµετρητή. 

 

2. Για κάθε κατοικία, επαγγελµατική στέγη ή βιοτεχνία κλπ. χορηγείται ένα και µόνο 

υδρόµετρο. ∆εν επιτρέπεται δηλαδή σε ένα ακίνητο µε µια δραστηριότητα να 

χορηγηθούν δύο ή περισσότερα υδρόµετρα για οποιοδήποτε λόγο. Σε 

περιπτώσεις οικιών, καταστηµάτων ή βιοτεχνιών που διαθέτουν κήπο, περιβόλι 

κλπ. απαγορεύεται η προσθήκη ξεχωριστού υδροµετρητή για τα παραπάνω. 

 
3. Οι υδροµετρητές τοποθετούνται εντός φρεατίων κατασκευασµένων από τον 

καταναλωτή, ο οποίος 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. 

 
4. Στις πολυκατοικίες δύναται σε κάθε διαµέρισµα, κατάστηµα, γραφείο, αποθήκη 

κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τµήµα του υδρευόµενου ακινήτου µε διακεκριµένη 

χρήση, να αντιστοιχεί ένας υδροµετρητής.  

  
5. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει το δικαίωµα να ελέγχει τους υδροµετρητές σε οποιαδήποτε 

στιγµή και να τους αντικαθιστά µε άλλους, ακόµα και διαφορετικού τύπου ή να 

προσθέτει µετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το 

δικαίωµα να ζητήσει από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. τον έλεγχο των µετρητών. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και να καταβάλει τη 

δαπάνη ελέγχου κάθε µετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο 

µετρητής λειτουργεί µε ακρίβεια ή µε προσέγγιση + -3% ο πελάτης βαρύνεται µε 

τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του 

µετρητή σε ποσοστό µεγαλύτερο από + - 3% τα έξοδα βαρύνουν τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  

 
6. Παρεµβάσεις στον µετρητή από τον υδρολήπτη ή άτοµα ενεργούντα για 

λογαριασµό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον 

υδρολήπτη πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση  του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωµαλίες στη λειτουργία του 

µετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωµένος να πληρώσει την αξία της 

κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 

σταµατήσει να λειτουργεί ο µετρητής, υπολογίζεται τεκµαρτή κατανάλωση του 

νερού. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται ο µέσος όρος της κατανάλωσης 

προηγούµενων περιόδων. 
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7. Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά υδροµετρητή από την ύδρευση στην άρδευση.  

 

8. Τα υδρόµετρα και τα υλικά και εξαρτήµατα της παροχής ενσωµατώνονται στις 

πάγιες εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και αποτελούν ιδιοκτησία της 

επιχείρησης. 

 

9. Σε περίπτωση που το υδρόµετρο κριθεί προβληµατικό από τα αρµόδια τεχνικά 

όργανα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. απαιτείται άµεσα η επισκευή του. Αν η επισκευή του 

υδροµέτρου δεν είναι δυνατή, τότε επιβάλλεται αυτεπάγγελτα (και χωρίς 

απαραίτητα να ενηµερωθεί ο καταναλωτής) η αντικατάστασή του. Στην 

περίπτωση αυτή ο καταναλωτής χρεώνεται µε το Τέλος Αντικατάστασης 

υδροµέτρου στον αµέσως επόµενο λογαριασµό. 

 

10. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο, µε έγγραφη 

αίτηση που χορηγείται από την Υπηρεσία, την αντικατάσταση του υδροµέτρου 

του η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιήσει τη σχετική εργασία 

και να χρεώσει το Τέλος Αντικατάστασης Υδροµετρητή στον αµέσως επόµενο 

λογαριασµό. 

 

11. Όταν ο καταναλωτής ζητήσει µε έγγραφη αίτηση, που χορηγείται από την 

Υπηρεσία, τη µεταφορά του υδροµετρητή του, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προβαίνει σε 

αυτοψία και αφού συντρέχει σοβαρός λόγος και η µεταφορά είναι τεχνητά εφικτή 

κατά την κρίση της, πραγµατοποιείται η σχετική εργασία. Το Τέλος Μεταφοράς 

Υδροµετρητή χρεώνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό. Η µεταφορά 

υδροµετρητή γίνεται µόνο για το ίδιο ακίνητο σε διαφορετικό χώρο. 

Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά υδροµέτρου από ένα ακίνητο σε άλλο. 

 
 
 

Άρθρο  7º 

Χώρος υδροµετρητών  

 
1. Ο χώρος των υδροµετρητών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να µην υπάρχει 

περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύµατα υπονόµων, που να προκαλούν 

κίνδυνο µόλυνσης του νερού και ζηµιά στη δηµόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόµα 

η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης µέσα από το χώρο που 

βρίσκονται οι υδροµετρητές.  
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2. Οι υδροµετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται 

συγκεντρωµένα σε µία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής. 

 

3. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτηµάτων είναι δυνατή η 

τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από µια θέσεις, για την ανεξάρτητη 

υδροδότηση των κτιρίων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη 

του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης. 

 

4. Το προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των 

ενδείξεων των υδροµετρητών, την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις 

παροχετεύσεις, δικαιούται ανεµπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόµενο ακίνητο, 

µε την παρουσία του υδρολήπτη. 

 

5. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για 

την εκτέλεση του ανατιθέµενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησής του 

διακόπτεται αµέσως η παροχή. 

 
 

Άρθρο 8ο  

Εσωτερικές  Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 

1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του 

ακινήτου που βρίσκονται µετά το υδρόµετρο προς τη µεριά του ακινήτου. 

 

2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος 

είναι ο ιδιοκτήτης. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ευθύνεται για τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεών της µέχρι και το υδρόµετρο. 

 

3. Την επιµέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του µετρητή έχει ο 

ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιµο, ώστε να 

είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του µετρητή από τα 

συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδροµετρητών 

καλυφθεί  µε χώµατα ή µπάζα, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. τάσσει στον υπαίτιο προθεσµία για 

την αποκάλυψή του και µετά την άπρακτη πάροδό της επιβάλλει σ΄ αυτόν 

πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται  µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της. Αν ο ιδιοκτήτης δεν µεριµνήσει για την αποκάλυψη του 

φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδροµετρητή, η 

καταµέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίµηση των αρµοδίων 

υπαλλήλων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µε βάση τις προηγούµενες ενδείξεις και ο 

καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά µε την κατανοµή των 
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ενδείξεων, παρά µόνο στην περίπτωση που µετά την αποκάλυψή του µετρητή  

διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιµηθέντα  κυβικά. 

 
4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε γενικό 

διακόπτη, στο πλησιέστερο σηµείο προς τον µετρητή και σε τέτοια θέση που να 

εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να µεριµνά ώστε η 

επιστροφή νερού από την ιδιοκτησία του προς το δίκτυο νερού της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

να αποκλείεται. Αν αυτό δεν συµβαίνει η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί να διακόψει την 

υδροδότηση.  

 
5. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 

εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας.  

 
6. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο   

ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκείµενου να λάβουν τα αναγκαία 

µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση. 

 
7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών µηχανηµάτων ενίσχυσης της 

πίεσης µε τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται 

µε την γραµµή του µετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται µε δοχεία 

αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή µολύνσεων του νερού και βλαβών των 

εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Η παρεµβολή διακόπτη ή βαλβίδας 

αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις 

εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε 

επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον 

υπαίτιο υδρολήπτη.  

 

8. Απαγορεύεται ρητά η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που 

τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., µε παροχή από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή 

διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει δικαίωµα διακοπής της 

υδροδότησης. 

 
9. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί 

των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. 

Το δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 για τα τυχόν ατυχήµατα που προκληθούν στο προσωπικό 

της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ή σε τρίτους, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί 
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στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Οι ζηµιές που είναι δυνατόν να προκληθούν 

στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µ’ αυτό τον απαγορευµένο τρόπο γείωσης 

βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. 

Μέχρι την άρση των ανωτέρω η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. διακόπτει ή και αφαιρεί την 

παροχή. 

 
10. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιµοποιούν µε οποιοδήποτε τρόπο 

τους υπόγειους χώρους της οικοδοµής είναι υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των 

περιµετρικών τοιχωµάτων τους και των διαµέσων, από πιθανές διαρροές του 

δικτύου ύδρευσης.  

 
11. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται 

από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται άµεσα. Σε 

περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης  

επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση 

νερού είτε ζηµιές ή οχλήσεις σε τρίτους, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει το δικαίωµα να 

διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδροµετρητή του ακινήτου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ' 

 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

 
Άρθρο  9º 

∆ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές 

εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου του πελάτη, που βρίσκεται µέσα στην περιοχή 

αρµοδιότητάς της, 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. Για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον 

ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρµόδια Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., η οποία 

συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόµενο. Η αίτηση 

διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., η οποία, διενεργεί αυτοψία 
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στο υπο υδροδότηση ακίνητο και εγκρίνει τη σχετική δαπάνη σύνδεσης, 

σύµφωνα µε τις τιµές που καθορίζονται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Αµέσως µετά καλείται ο ενδιαφερόµενος να 

προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να 

εξοφλήσει την προϋπολογιζόµενη δαπάνη µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών 

από την ηµεροµηνία έγκρισής της, θεωρείται ότι επιθυµεί την ακύρωση της 

αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του τριµήνου 

απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του µε το δίκτυο ύδρευσης.  

 

3. Η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µετά την 

εξόφληση της σχετικής δαπάνης, η οποία προκαταβάλλεται εξολοκλήρου.  

 

4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κατασκευάζει τις παροχές νερού από 

το δίκτυό της µέχρι και το ακίνητο του πελάτη. Είναι δυνατόν από µια κεντρική 

παροχή να συνδεθούν περισσότερα από ένα ακίνητα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

των αρµοδίων οργάνων της επιχείρησης και εφόσον δεν δηµιουργούνται 

προβλήµατα ως προς την οµαλή υδροδότηση των ακινήτων. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 µόνο όταν είναι 

τεχνικά εφικτή και δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., 

εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα. 

 

5. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή κατάλληλου φρεατίου, 

σύµφωνου µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  εντός του 

οποίου τοποθετείται ο υδροµετρητής. 

 

6. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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: ∆ίκτυα διανοµής κρύου - ζεστού νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωµατικές, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

δικαιούται να µην προβεί στη σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης, µέχρι την 

επισκευή ή την τροποποίησή τους από τον ιδιοκτήτη. 
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7. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης η 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή ασφαλές 

και πόσιµο νερό µε βάση το τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά. Ο καταναλωτής 

είναι υποχρεωµένος να πληρώνει κάθε τετράµηνο τον λογαριασµό κατανάλωσης 

νερού. 

 

8. Αν, µετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του 

αντίστοιχου µετρητή, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει το δικαίωµα να επέµβει αυτεπάγγελτα 

και να εκτελέσει τις απαραίτητες και µε την κατάλληλη διάµετρο µετατροπές για 

την τοποθέτηση νέου υδροµετρητή. Η δαπάνη της µετατροπής βαρύνει τον 

ιδιοκτήτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του 

υδρευόµενου. Σε παροχές µεγάλης διαµέτρου που πραγµατοποιούν 

καταναλώσεις µικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούµενες για τις προδιαγραφές 

του µετρητή, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει δικαίωµα να επέµβει και να τοποθετήσει µε 

δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδροµετρητή µικρότερης διαµέτρου κατάλληλο για την 

πραγµατοποιούµενη κατανάλωση. 

 

9. Στις περιπτώσεις τις οποίες δεν διέρχεται δίκτυο από το υπο υδροδότηση ακίνητο 

και απαιτείται κατασκευή, ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που επιβαρύνεται µε τη 

σχετική επιπρόσθετη δαπάνη της κατασκευής του δικτύου. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

υποχρεούται στην εκσκαφή και τοποθέτηση µπνοσωληνίου το µήκος του οποίου 

δεν ξεπερνά τα 10 µέτρα. 

 
 

Άρθρο 10º 

∆ικαιολογητικά σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης  

Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης,  

οι ιδιοκτήτες αυτών µαζί µε την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου, πρέπει 

να προσκοµίσουν στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη 

από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο 

αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο 

αποχέτευσης.  
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2. Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδοµικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – 

έγκριση από την πολεοδοµία 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 θεωρηµένης από την αρµόδια πολεοδοµία οικοδοµικής άδειας για οριστική 

υδροδότηση.  

Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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: 

α) Φωτοτυπία οικοδοµικής άδειας. 

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. 

ε) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή,  απόδειξη 

από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο 

αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο 

αποχέτευσης.  

Στις αιτήσεις για ειδικές παροχές λαµβάνεται υπόψη η εκάστοτε υφιστάµενη 

επιχειρησιακή δυνατότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σύµφωνα µε την οποία µπορεί να 

τίθενται ανάλογοι όροι και περιορισµοί. 

 
4. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων ∆ηµοτικών ή ∆ηµοσίων 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. 
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Άρθρο  11ο  

Σύνδεση  Ακινήτων  εντός Οικισµών 

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των συνεκτικών τµηµάτων των οικισµών 

µπορούν να υδροδοτηθούν από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., εφόσον προσκοµιστούν στην 

αρµόδια υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 

προηγούµενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούµενες  δαπάνες. 

 

2. Τα ακίνητα µπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανοµής υδρεύονται µε 

παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόµιο της πρόσοψής τους, ή σε 

κοινόχρηστους χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία 

της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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. ∆εν είναι δυνατή η υδροδότηση των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός 

διανοµής µπροστά από αυτά. 

  

4. ∆εν επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων.  

 
 
 

Άρθρο  12ο  

Σύνδεση  Ακινήτων εκτός Οικισµών 

1. Με κοινές παροχές µπορούν να υδροδοτηθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός 

των οικισµών αλλά µέσα στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και σε 

περιοχές που νόµιµα (µε απόφαση του ∆.Σ.) εντάχθηκαν στην αρµοδιότητα της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

2. Για κάθε ακίνητο ή τµήµα ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση (διαµέρισµα, 

κατάστηµα κ.λ.π.) χορηγείται µια µόνο 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 οικισµών η χορήγηση της παροχής 

γίνεται µε την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού. 
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4. Η θέση των υδροµέτρων που πρόκειται να υδροδοτήσουν ακίνητα εκτός οικισµών 

επιλέγεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ώστε να είναι η καταλληλότερη. 

  

5. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, 

µπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου µε δαπάνες του ιδιοκτήτη. Η  ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  

δεν είναι υποχρεωµένη να προβεί στην επέκταση του δικτύου της, αν ο 

ιδιοκτήτης που υπέβαλε τη σχετική αίτηση δεν αναλαµβάνει παράλληλα και το 

κόστος της πλήρους κατασκευής της. Η επέκταση του δικτύου πραγµατοποιείται 

από την ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ή υπό την επίβλεψη της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. εφόσον καταβληθεί 

η απαιτούµενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές 

ανήκουν στην κυριότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., η οποία έχει το δικαίωµα να τις 

χρησιµοποιήσει µελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. 

  

6. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση µεµονωµένων καταναλωτών της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. θα γίνονται µε γνώση του υδρολήπτη ότι θα καταναλώνει σε 2-3 

ηµέρες την απαιτούµενη ποσότητα νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

νερού. 

 
Άρθρο  13ο  

 

 

Σύνδεση των Ακινήτων του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας   

και των Κοινωφελών Οργανισµών 

1. Στα δηµοτικά κτίρια, στους δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους και στα δηµοτικά 

αλσύλια του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας τοποθετούνται υποχρεωτικά υδρόµετρα και 

εκδίδονται κανονικά λογαριασµοί κατανάλωσης νερού µε αποδέκτη το ∆ήµο 

Μινώα Πεδιάδας και σύµφωνα µε το τιµολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης όπως 

αυτό ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

  

2. Στα ∆ηµόσια εκπαιδευτήρια, στους ιερούς ναούς, στα µουσεία, στα γήπεδα, στα 

σωµατεία, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στα δηµόσια κοινωφελή ιδρύµατα, και 

σε όλα τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (επιχειρήσεις, οργανισµοί 

κλπ) τοποθετούνται υποχρεωτικά υδρόµετρα και εκδίδονται κανονικά 

λογαριασµοί κατανάλωσης νερού, σύµφωνα µε το τιµολόγιο ύδρευσης και 

αποχέτευσης όπως αυτό ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

  

3. Οι ιδιώτες, που εκµεταλλεύονται δηµοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως 

περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια κλπ, υποχρεούνται να πληρώνουν κανονικά 

τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού στο όνοµά τους ή την επωνυµία της 
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επιχείρησής τους. Η µη συµµόρφωσή τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της 

παροχής του νερού.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο  14ο 

∆απάνη και τέλος σύνδεσης  µε το δίκτυο  ύδρευσης 

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο ύδρευσης, 

πρέπει να καταβάλουν στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. το Τέλος Αρχικής Σύνδεσης. Το Τ.Α.Σ. 

υπολογίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εγκρίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το Τ.Α.Σ. περιλαµβάνει το κόστος κατασκευής της 

παροχής, το υδρόµετρο, το σκέπαστρο του φρεατίου, τα σχετικά εξαρτήµατα και 

την αξία της παρεχόµενης από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. υπηρεσίας. Στο Τέλος Αρχικής 

Σύνδεσης δεν περιλαµβάνεται το φρεάτιο του υδροµετρητή.  

2. Με απόφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.,  που εγκρίνεται από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, καθορίζονται και 

αναπροσαρµόζονται οι τιµές, µε βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το 

τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης. 

  

3. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισµού του 

τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης. 

  

4. Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ. 

 

 

Άρθρο  15ο 

Τέλη Αντικατάστασης, Μεταφοράς και Επανασύνδεσης Υδροµέτρων 

 

1. Με απόφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.,  που εγκρίνεται από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, καθορίζονται και 

αναπροσαρµόζονται τα Τέλη Αντικατάστασης, Μεταφοράς και Επανασύνδεσης 

Υδροµέτρων. 

 

2. ‘Όταν αντικατασταθεί το υδρόµετρο επιβάλλεται Τέλος Αντικατάστασης στον 

αµέσως επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. 
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3. Όταν γίνει µεταφορά υδροµέτρου, µετά από αίτηση του καταναλωτή και εφόσον 

συντρέχουν λόγοι και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, επιβάλλεται Τέλος Μεταφοράς στον 

αµέσως επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης νερού.   

 

4. Όταν επανασυνδεθεί υδρόµετρο που είχε διακοπεί µετά από αίτηση του 

καταναλωτή ή λόγω χρέους επιβάλλεται το Τέλος Επανσύνδεσης στον αµέσως 

επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. 

 

Άρθρο 16ο 

∆απάνη  Μεταφοράς, Μετατροπής,  Μετατόπισης της Παροχής  

και Επέκτασης Αγωγού 

1. Η µεταφορά, µετατροπή ή µετατόπιση  της παροχής του ακινήτου, καθώς και η 

επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά 

άρθρα του παρόντος µε δαπάνη του ιδιόκτητη, η οποία καθορίζεται και 

εξοφλείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού και 

υπολογίζεται µε βάση τις τιµές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωµής του 

σχετικού λογαριασµού ή της προκαταβολής των δόσεων. 

 

2.  Η κατασκευή της αιτούµενης εργασίας εκτελείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µετά την 

εξόφληση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. 

 
 

Άρθρο  17ο 

Συµβόλαιο Υδροδότησης  

 
1. Ταυτόχρονα µε την καταβολή του Τέλους Αρχικής Σύνδεσης συνάπτεται 

Συµβόλαιο Υδροληψίας µεταξύ καταναλωτή και ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Το Συµβόλαιο 

Υδροληψίας υπογράφεται από τον καταναλωτή και από τον Προϊστάµενο του 

τµήµατος της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Με την αποδοχή του Συµβολαίου Υδροληψίας ο 

καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος 

Κανονισµού. 

2.  Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σε περίπτωση 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, του οποίου  δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείψει 

οποιοδήποτε χρέος προς την ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, 

η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δικαιούται να µην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή 

να µεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού του 

υδροµετρητή της νέας διεύθυνσής του.  
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Άρθρο 18ο 

Λογαριασµοί – ∆ιακοπή λόγω οφειλής 

1. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού περιλαµβάνει την αξία του 

καταναλισκόµενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από 

το Ν. 1069/80. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης 

καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., που 

εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε όσα η νοµοθεσία ορίζει. 

Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται κάθε τέσσερις 

µήνες µε βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδροµετρητή και τις τιµές που 

καθορίζονται µε την προαναφερόµενη απόφαση και αποστέλλεται στον 

καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τον εξοφλήσει µέσα στην 

προθεσµία που αναγράφεται στο έντυπό του. Η αποστολή του λογαριασµού 

αποτελεί και προειδοποίηση για τη διακοπή της υδροδότησης, σε περίπτωση που 

δεν εξοφληθεί. 

 

2. Η πληρωµή του λογαριασµού γίνεται στα ταµεία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., στα 

εξουσιοδοτηµένα σηµεία εξυπηρέτησης, µέσω του διατραπεζικού συστήµατος 

∆ΙΑΣ ή και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του 

λογαριασµού η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., µπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχή νερού 

χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καµιά ευθύνη για τυχόν ζηµιές που 

µπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. 

Από τη λήξη της προθεσµίας πληρωµής και µέχρι την πλήρη εξόφληση του 

λογαριασµού, η οφειλή επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις ή τόκους, που 

καθορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Η διακοπή της υδροδότησης µε την ταυτόχρονη αφαίρεση του υδροµέτρου και 

τη σφράγιση της παροχής είναι υποχρεωτική, όταν η ληξιπρόθεσµη οφειλή 

υπερβαίνει τα € 300,00 και/ή όταν δεν έχουν εξοφληθεί δύο και πλέον 

τετράµηνα. 

  

3. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται µετά την εξόφληση του λογαριασµού και 

την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων που ορίζεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Το Τέλος Επανασύνδεσης Υδροµετρητή 

χρεώνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό. 

  

4. Μετά τη διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραµένει η διακοπή αυτή, δεν 

εκδίδεται λογαριασµός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του Γ. ∆ιευθυντή, µετά 

από περίοδο διακοπής µεγαλύτερη από πέντε χρόνια, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί να 
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προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους 

καταλόγους των καταναλωτών. 

 

5. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισµένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιµο, 

το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται σ' εκείνον που κατά τη διάρκεια 

διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, 

καθώς επίσης µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο και στον τελευταίο, από τον 

υδροµετρητή του οποίου έγινε η παράνοµη υδροδότηση.  Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί, 

επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή. 

  

6. Αν µετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδροµετρητή δεν παρουσιάζει 

κατανάλωση, ο λογαριασµός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη ανά 

τετράµηνο κατανάλωση νερού (πάγιο). Με την ελάχιστη κατανάλωση εκδίδεται ο 

λογαριασµός για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη λήψη της τελευταίας 

ένδειξης µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης για διακοπή της υδροληψίας, 

ανεξάρτητα αν το διάστηµα αυτό είναι µικρότερο του τετραµήνου. 

 

7. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει το δικαίωµα να εισπράττει µε τους λογαριασµούς 

κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται 

αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασµούς 

γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα µε το ύψος της οφειλής και µετά την πάροδο 

τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή του σχετικού τιµολογίου για εξόφληση, 

ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η µη εξόφληση του 

λογαριασµού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του 

νερού µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.  

 
 

Άρθρο  19ο 

∆ιακοπή – Αφαίρεση παροχών 

1. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται: 

α) Μετά από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν 

την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Η 

επανασύνδεση  γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. 

β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό. Η 

επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή. Το τέλος 

επανασύνδεσης χρεώνεται στον αµέσως επόµενο λογαριασµό. 
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2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται µετά από αίτηση του καταναλωτή, µε την 

σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση αποµακρύνεται το υδρόµετρο 

και παραµένει όλη η διάταξη στη διάθεση της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., η οποία µπορεί να τη 

χρησιµοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον πελάτη ή για να τοποθετήσει συσκευές 

ελέγχου του δικτύου. 

 

3. 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 νέα σύνδεση υδροδότησης. 

 

4. Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του 

παρόντος Κανονισµού και µε απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

5. Οι υδροµετρητές αποτελούν ιδιοκτησία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Μετά τη διακοπή της 

υδροληψίας του ακινήτου ο υδροµετρητής κρατείται στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και δεν 

επιστρέφεται στον καταναλωτή για κανένα λόγο. Το υδρόµετρο µπορεί να 

επανατοποθετηθεί στο συγκεκριµένο ακίνητο αν/όταν ο καταναλωτής ζητήσει την 

επανασύνδεσή του. 

  
 

Άρθρο  20ο 

Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασµών 

1. Ο καταναλωτής για τυχόν αµφισβήτηση της χρέωσής του, απευθύνεται στο Τµήµα 

καταναλωτών της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και εκθέτει τις απόψεις του, υποβάλλοντας αίτηση 

επιθεώρησης υδροµετρητή. Το Τµήµα Καταναλωτών διενεργεί αυτοψία και εάν 

διαπιστώσει ότι πράγµατι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί µείωση της 

χρέωσης εισηγείται στον Γ. ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Ως προφανείς λόγοι που 

δικαιολογούν µειώσεις θεωρούνται η λανθασµένη λήψη της ένδειξης, η 

λανθασµένη χρέωση κατά την καταχώρηση της ένδειξης και η ελαττωµατική 

λειτουργία του µετρητή. Σε περιπτώσεις αφανούς διαρροής δύναται να µειωθεί ο 

λογαριασµός, η δε µείωση όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% 

των κυβικών µέτρων νερού που καταναλώθηκαν εξαιρουµένων των κυβικών 

µέτρων κανονικής κατανάλωσης.  

 

2. Ο Γ. ∆ιευθυντής είναι αρµόδιος να µεριµνήσει ώστε να διενεργηθεί η µείωση ή/και 

η διόρθωση των λογαριασµών των ανωτέρω περιπτώσεων. Ο Γ. ∆ιευθυντής  

µπορεί κατά την κρίση του να παραπέµψει το θέµα στην Επιτροπή Επίλυσης 

∆ιαφορών ή σε ειδικές περιπτώσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε κάθε 

περίπτωση, η λογική µείωσης του λογαριασµού πρέπει να είναι ποσοστιαία και σε 

αναλογία µε τις αντίστοιχες  προηγούµενες  καταναλώσεις. 
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3. Αν από το τµήµα καταναλωτών δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να 

δικαιολογεί τη µείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσµα του 

ελέγχου ή δεν είναι ικανοποιηµένος από το ποσοστό µείωσης που έκανε ο Γ. 

∆ιευθυντής, δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από την 

Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών  ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

4. Οι καταναλωτές µπορούν να υποβάλουν ένσταση µόνο για τον τελευταίο 

λογαριασµό κατανάλωσης νερού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τον 

προηγούµενο του τελευταίου. Για τον ίδιο λογαριασµό δεν µπορεί να υποβληθεί 

νέα ένσταση.  

   

5. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται µε 

τυχόν προσαυξήσεις παρά µόνο µετά τη λήξη της νέας προθεσµίας, που τίθεται 

για την εξόφληση του λογαριασµού του. 

 

6. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή 

ποσοστού του αµφισβητούµενου λογαριασµού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο 

ενιστάµενος άµεσα. 

 

7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν µε γραπτή δήλωση τους 

προς την ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για 

τις σχέσεις τους µε αυτή, ευθυνόµενοι όµως από κοινού και εις ολόκληρον ο 

καθένας. 

 

8. Είναι δυνατόν η εξόφληση των λογαριασµών νερού που υπερβαίνουν το ποσό 

των € 300,00 να διακανονίζεται µε δόσεις µετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον 

διαπιστωθεί αδυναµία εξόφλησης της συνολικής οφειλής. Για να γίνει 

διακανονισµός ο καταναλωτής πρέπει υποχρεωτικά να προκαταβάλλει 

τουλάχιστον το 1/3 της συνολικής οφειλής. Την ευθύνη του διακανονισµού των 

δόσεων την έχει ο Γ. ∆ιευθυντής και σε ειδικές περιπτώσεις το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Ο διακανονισµός της οφειλής του καταναλωτή γίνεται για µια φορά 

και αν δεν τηρηθεί ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωµα σε εκ νέου διακανονισµό 

της οφειλής του. 

 

9.  ∆ύναται επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σοβαροί 

λόγοι (υγείας, λόγοι ανωτέρας βίας κλπ.) να µπορεί να δοθεί παράταση 
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αποπληρωµής των χρεών µετά από εξέταση και απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.   

 

 
Άρθρο  21ο 

Ιδιοκτήτης 

1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος 

που κατά τη συναλλαγή του µε τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δηλώνει ότι είναι κύριος, 

ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο 

όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδοµής 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. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κατά την υποβολή της αίτησης δεν 

εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που 

πρόκειται να υδροδοτηθεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο 

αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

 

2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόµενου 

ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. την αλλαγή της 

ιδιοκτησίας, προσκοµίζοντας σχετικό συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος 

ιδιοκτήτης οφείλει να ενηµερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου 

για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασµούς ύδρευσης και να 

παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση 

παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούµενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή 

αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της µεταβίβασης 

χρέη και η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί να διεκδικήσει από αυτόν µε οποιοδήποτε 

νόµιµο τρόπο την καταβολή των χρεών. 

 

3. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου δεν µπορεί να αντιτάξει 

στη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ελαττώµατα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Η 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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. 

 

4. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν 

ανεξόφλητοι λογαριασµοί από την υδροδότησή του, µέχρις ότου να 

εξοφληθούν µαζί µε τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο 
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υδρευόµενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον 

αιτούντα. 

 

5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και συνοφειλέτης εις ολόκληρον µε τον καταναλωτή που 

χρησιµοποιεί το ακίνητό του µε οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους 

οφειλές που έχουν σχέση µε την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει 

να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του 

να µην εγκαταλείπονται χρέη προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  

 

6. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει ακίνητο που έχει οφειλές, 

αυτές µεταφέρονται αυτοµάτως στον ιδιοκτήτη. Οι οφειλές επιβαρύνουν την 

παροχή. Το ενοικιαζόµενο ακίνητο σε περίπτωση διακοπής λόγω οφειλής δεν 

επανασυνδέεται για κανένα χρήστη αν δεν εξοφληθεί η χρέωση. 

 

7. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιµοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να 

επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σ΄ αυτό προς 

έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε 

περίπτωση άρνησής τους, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δικαιούται να διακόψει την 

υδροδότηση του ακινήτου. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε' 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο  22ο  

1. Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους τεχνικούς 

υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα (περιόδους 

κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το ∆.Σ., ή έκτακτα όταν 

κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδροµέτρου είναι δυνατόν να 

γίνει µετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή. 

  

2. Οι αναφερόµενες στον µετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης 

που πραγµατοποιήθηκε. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν αποδέχεται αµφισβητήσεις που 

υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 19 του παρόντος κανονισµού. 

 

3. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει έλεγχο καλής λειτουργίας του 

υδροµέτρου του. Για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος αυτός ο καταναλωτής πρέπει 

να προκαταβάλει την δαπάνη ελέγχου που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Ο έλεγχος του υδροµέτρου γίνεται στο 
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δοκιµαστήριο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ή επιτόπου µε τοποθέτηση εν σειρά υδροµέτρου, 

µε την παρουσία του υδρολήπτη και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου 

υδροµέτρου το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον τεχνίτη που διενήργησε τον 

έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή του καταναλωτή. 

Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των µετρήσεων του υδροµέτρου εις βάρος 

του καταναλωτή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% διενεργείται ανάλογη µείωση 

στον τελευταίο λογαριασµό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόµετρο. 

Το υδρόµετρο  αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει µε απόκλιση πέραν 

του 3% εις βάρος της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

4. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  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 καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας 

του νερού που καταγράφηκε από τον υδροµετρητή. Το προσωπικό της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση 

µπορεί να διακόπτει αµέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να 

προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγµή της διαπίστωσης 

και της διακοπής. Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. αφήνει ενηµερωτικό 

σηµείωµα στη διεύθυνσή του καταναλωτή  για τη διακοπή ή την εµφανή απώλεια. 

 

5. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου 

ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρµόδιο τεχνικό υπάλληλο της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 19 του κανονισµού αυτού. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να 

επισκευάσει αµέσως τη διαρροή αφήνοντας για πέντε ηµέρες ακάλυπτο το σηµείο 

της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο από το τµήµα καταναλωτών της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Κάθε κατανάλωση νερού 

µετά τη διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον καταναλωτή. 

 

6. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδροµετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί 

ελαττωµατικά (στάσιµο υδρόµετρο), ο καταναλωτής χρεώνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος κανονισµού. 

 

7. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που 

αρχίζει από το ρακόρ µετά το υδρόµετρο έως την εσωτερική υδραυλική 

εγκατάσταση του ακινήτου. Τυχόν βλάβη µετά το υδρόµετρο συντηρείται και 

επισκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη. Το δε τµήµα της διάταξης 
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από τον αγωγό διανοµής µέχρι και το υδρόµετρο συντηρείται και επισκευάζεται µε 

φροντίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π.  

 

8. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ήθελε τυχόν 

προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδροµέτρου στο χρονικό διάστηµα που το 

υδρόµετρο παραµένει καλυµµένο µε χώµατα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως 

καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισµού της διαρροής ως 

αφανούς. 

 
Άρθρο  23ο  

Παράνοµες  υδρεύσεις - Απαγορεύσεις 

1. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή 

έχει αφαιρεθεί αυτός, ή έχει αντικατασταθεί µε ενωτικό σωλήνα, υδρόµετρο ή άλλο 

τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, καθώς και η 

επανασύνδεση από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου µετά από διακοπή, 

αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. αφαιρεί 

την παροχή χωρίς άλλη διατύπωση, επιβάλει πρόστιµο που καθορίζεται µε 

απόφαση του ∆.Σ. και ενεργοποιεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

 

2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη 

νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσµατος δηµοτικών ή δηµοσίων κήπων για 

χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιµωρείται 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο. 

 

3. Σε περίπτωση σκόπιµης παρέµβασης στον µετρητή µε σκοπό τη µείωση της 

καταγραφόµενης ποσότητας νερού, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. διακόπτει την παροχή χωρίς 

άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ενδεχόµενα 

προκληθεί. Για τη µειωµένη κατανάλωση η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. χρεώνει στον υδρολήπτη 

την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο τετράµηνο του 

προηγούµενου έτους, προσαυξηµένο µε ποσοστό τουλάχιστον 100% και διατηρεί 

το δικαίωµα να καταφύγει στην Ποινική ∆ικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική 

αποζηµίωση. 

 

4. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου, εκτός 

και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

5. Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. να 

προµηθεύονται από τρίτους νερό προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 
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6. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις 

της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (υδρόµετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέµβαση 

τιµωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, στον 

οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της. 

 

7. Εκείνοι που προξενούν µε οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα 

δίκτυα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. είναι υποχρεωµένοι να αποζηµιώσουν την Επιχείρηση, για 

την επισκευή της φθοράς. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και µόνο 

από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιµέτρηση 

και λογαριασµός του κόστους της, που υπογράφονται από την Τεχνική Υπηρεσία 

της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζηµιάς για εξόφληση. Αν ο 

υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασµό, συντάσσεται 

Πρωτόκολλο Ζηµιών από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., 

που εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και επιδίδεται νόµιµα 

σ' αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 1069/80. Μετά την άπρακτη πάροδο 

προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση, ή την απόρριψη της 

προβλεπόµενης από το νόµο ανακοπής µε δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση 

της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µπορεί  να  χρεώνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού του 

υπόχρεου. Η µη εξόφληση του λογαριασµού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του 

νερού.  

 
 

Άρθρο  24ο  

∆ιατάξεις υγιεινολογικής φύσης 

                                        
1. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης µε 

συγκροτήµατα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. να 

επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειµένου να προχωρήσει στην 

υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις 

ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί  πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η 

∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. θέτει εύλογη προθεσµία για την αποµάκρυνση των αγωγών, µετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση µε το 

δίκτυο ύδρευσης γίνεται µετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και µε δαπάνες 

του υδρολήπτη. 
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3. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί µε το 

υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται µπροστά από αυτό, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του κανονισµού αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και τις σχετικές 

υγειονοµικές διατάξεις. 

 

4. Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήµατος η οποία δεν αποκαθίσταται 

εντός δύο ηµερών από την εκδήλωσή 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 τη συµµόρφωση ή µη των υπευθύνων της βλάβης. 

  

5. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή 

νερού στο δίκτυο ευθύνης της και µέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης 

(βάνα πεζοδροµίου) πριν τα υδρόµετρα. 

 

6. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 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 

τη 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 οιονδήποτε 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 της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. µε κρουνούς 

πυρόσβεσης ή µε οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν µεσολαβούν 

διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής. 

 
 

Άρθρο 25ο  

Τελικές  ∆ιατάξεις 

1. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης και την 

καταβολή του Τέλους Αρχικής Σύνδεσης από µέρους του υδρολήπτη, 

καταρτίζεται µεταξύ αυτού και της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σύµβαση προσχώρησης, µε την 

οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα Κανονισµού, 
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καθώς και κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωσή του µε σχετικές αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

 

2. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συµµορφώνονται 

µε τις αποφάσεις αυτές. Η µη συµµόρφωσή τους συνεπάγεται τη διακοπή της 

παροχής νερού και την επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

του παρόντος κανονισµού. 

  

3. ∆ιατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. 

που αφορούν θέµατα σχετικά µε την ύδρευση, εφ’ όσον στον παρόντα κανονισµό 

δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεµάτων που αυτές επιλαµβάνονται και 

ρυθµίζουν. 

 

4. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Π. από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Μινώα Πεδιάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, όπως αυτό 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

 
 
 


