ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 13/2016
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Ψήφιση νέου Κανονισµού Ύδρευσης.
Αρ. Απόφασης : 75/2016
Στα Ψαρά σήµερα την 26η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016 ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 20:00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε
αριθµό Πρωτ. 991/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κουτσοδόντη Αγγελική
Χατζησκουλίδης Χρήστος
∆ηµητρέλης Νικόλαος
Παπαµιχάλης Ιωάννης
Κουτσοδόντη Καλλιόπη
Βασιλική Ευαγγελία
Μπεναρδής Γεώργιος
Κουτσοδόντη Βασιλική
Κούτικα Αγγελική

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Χαχούλης Φώτιος
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα).

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενη το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη των µελών τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
(....)
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων,
παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων.
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
(......)
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το συντοµότερο δυνατό διάστηµα από
την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
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Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο δηµοτικό
συµβούλιο η δηµαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή
οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του οικείου
τοπικού συµβουλίου.
Για τη διαµόρφωση της εισήγησης, η δηµαρχιακή επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και
τις προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της
περιφέρειας του ∆ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες
που έχουν εκπονηθεί για την αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων.
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για
τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του προστίµου και τη
διαδικασία επιβολής τους. [B1]
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό τους,
στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού ή
κοινοτικού καταστήµατος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, µε φροντίδα του
προέδρου του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του
∆ήµου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων
και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.»
Σύµφωνα µε την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής.
Συνεπώς την προηγούµενη αρµοδιότητα της δηµαρχιακής επιτροπής για την εισήγηση των
κανονιστικών αποφάσεων αναλαµβάνει από 1-1-2011 η επιτροπή ποιότητας ζωής.
Σύµφωνα όµως µε την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.∆.: «Σε δήµους κάτω των
δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, τις αρµοδιότητες ασκεί το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, δεδοµένου ότι είναι το όργανο που
έχει το τεκµήριο της αρµοδιότητας». ∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος Ψαρών ανήκει στην ανωτέρα
κατηγορία (κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων) την αρµοδιότητα εισήγησης σχεδίων
κανονιστικών αποφάσεων ασκεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Σας παρουσιάζω σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης
και αφού έλαβε υπόψη:
• το άρθρο 79 του Ν.3463/06
• την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10
• την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.∆
• το σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τον νέο Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου Ψαρών ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο του κανονισµού
Ο παρών Κανονισµός Ύδρευσης του ∆ήµου Ψαρών (Κ.Υ) καθορίζει τις προϋποθέσεις
υδροδότησης των καταναλωτών από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης (∆.Υ), τις σχέσεις του
δήµου µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν τη χορήγηση νερού, καθώς και
παρεπόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
Αναγνωρίζεται ότι το πόσιµο νερό είναι κοινωνικό αγαθό του οποίου η χρήση πρέπει να
γίνεται µε σύνεση και να διέπεται από κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική
επάρκειά του. Ως κοινωνικό αγαθό ο ∆ήµος Ψαρών αναλαµβάνει απλά τη διαχείριση και
διανοµή του στους καταναλωτές, χωρίς να µπορεί να κερδοσκοπεί από τις χρεώσεις των
λογαριασµών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις θα πρέπει απλά να καλύπτουν το κόστος διαχείρισης
και διανοµής και όχι άλλες δαπάνες.

Άρθρο 2ο
Νοµικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72, 73 και 76 του Ν. 3852/2010 και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου.
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Στις διατάξεις του εµπεριέχονται ρυθµίσεις:
Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
Του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 2, 16853/2011
ΦΕΚ 661/20-4-2011)
Των άρθρων 19 και 82 του Β.∆. της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ∆ήµων
και Κοινοτήτων»
Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορουσών εις οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Του άρθρου 11 του Ν∆ 318/69 «Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Π.∆. 923/77 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
του από 17/5-15/6/2959 Β∆»
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001
Των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων µε αριθµούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί
ποιότητας του πόσιµου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυµάνσεως του ύδατος των
υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα και συµµόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της
ΕΟΚ» δ) Υ2/ΟΙΚ. 2600/2001 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 892/τ.Β΄/11-7-01 «Ποιότητα νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε µε την ∆ΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007
(Φ.Ε.Κ.-630/τ.Β’/26.04.07).
Τα άρθρα 8 έως 17 του υγειονοµικού κανονισµού, που αναφέρονται σε µέτρα
προστασίας πηγών υδροληψίας και συστηµάτων ύδρευσης.
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ψαρών που είναι σε ισχύ και κάθε
άλλο σχετικό νόµο που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται τον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 3ο
Ιδιοκτησία του ∆ικτύου Ύδρευσης
Οι αγωγοί διανοµής του ∆ικτύου Ύδρευσης (∆.Υ), οι γεωτρήσεις, οι δεξαµενές και τα
αντλιοστάσια ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήµου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή
χρηµατοδότησης των δαπανών κατασκευής, προµήθειας και τοποθέτησής τους.
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Οι σωλήνες υδρεύσεως που τοποθετούνται µε δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό
αγωγό µέχρι το υδρόµετρο, περιέρχονται κατά κυριότητα στο δήµο, ο οποίος µπορεί από αυτούς
να υδροδοτήσει και άλλους υδρολήπτες, χωρίς καµία αποζηµίωση αυτού ή αυτών που
τοποθέτησαν τον αγωγό.
Τα τµήµατα των σωληνώσεων για την παροχή νερού στους καταναλωτές, µετά τον
υδροµετρητή, είναι ιδιοκτησίας τους και αυτοί αποκλειστικά ευθύνονται για τη συντήρηση και
την επισκευή τους.

Άρθρο 4ο
Επισκευή και συντήρηση ∆ικτύου Ύδρευσης
Ο ∆ήµος Ψαρών είναι αρµόδιος για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση,
διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆.Υ. H επέκτασή του γίνεται ανάλογα µε τις
εµφανιζόµενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονοµικές δυνατότητες του δήµου.
Η επισκευή και η συντήρηση ή αντικατάσταση των τµηµάτων του δικτύου που δεν
ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήµου, γίνεται από τους καταναλωτές ή από τον ίδιο τον δήµο, εφ’
όσον διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό. Στην τελευταία περίπτωση η δαπάνη βαραίνει τους
καταναλωτές.
Επειδή το νερό είναι αγαθό υψίστης σηµασίας για το δήµο και τους κατοίκους του,
κάθε πολίτης οφείλει να είναι ευαισθητοποιηµένος και να αποφεύγει τις καταστροφές ή
φθορές στο ∆.Υ, έστω και από αµέλεια. Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, εκσκαφές
στο κατάστρωµα των δρόµων, των πεζοδροµίων ή και σε ιδιωτικούς χώρους, όπου υπάρχει ∆.Υ,
οφείλει να ενηµερώνεται σχετικά από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. Η χρήση µηχανικών
µέσων για τις εκσκαφές κοντά στο δίκτυο απαγορεύεται. Κατά τις εργασίες εκσκαφής πρέπει να
γίνονται ερευνητικές τοµές για την ακριβή επισήµανση της θέσης και τη µορφή των υπογείων
δικτύων παροχών. Ο δήµος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε
βάρος του υπαιτίου το κόστος της δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην προτέρα
κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζηµία του από την αιτία αυτή.
Πριν από την εκτέλεση έργων διαφόρων φορέων (∆ΕΗ, ΟΤΕ, εργοληπτών δηµοτικών
και ιδιωτικών έργων κ.λ.π), ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως το δήµο για
την αποφυγή βλαβών στο ∆.Υ. Κάθε βλάβη που θα προξενείται θα επισκευάζεται αµέσως από
το φορέα του έργου ή τον εργολάβο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αµέλειας του υπευθύνου, η
αποκατάσταση θα γίνεται από το δήµο 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.

Άρθρο 5ο
Ιδιωτικά δίκτυα
Απαγορεύεται η εκµετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε
περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δηµοτικό ∆.Υ.
Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόµιµα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά
στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

Άρθρο 6ο
Γενικοί όροι-βασικές έννοιες
1. Ο ∆ήµος Ψαρών παρέχει νερό κατάλληλο για ύδρευση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις και διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα χηµικό και µικροβιολογικό
έλεγχό του. Το παρεχόµενο νερό είναι 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 υδρολήπτης προβαίνει µε τις κατάλληλες
ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυµητή βελτίωσή του. Ο ∆ήµος Ψαρών δεν έχει καµία
ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν προκληθεί από την
ακαταλληλότητα του παρεχοµένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
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2. Ο δήµος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει τη δυνατότητα υδροδότησης (κεντρικά
δίκτυα διανοµής) για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού, χωρίς την
οικονοµική συµµετοχή των καταναλωτών σε ενδεχόµενες αναγκαίες επεκτάσεις του δικτύου.
3. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του δήµου ή ανεπάρκειας
νερού είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο ∆ήµος
Ψαρών δεν έχει καµία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε µηχανήµατα ή σε άλλες
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης. ∆εν 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 ∆.Υ.
4. Ο δήµος δεν είναι υποχρεωµένος να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων στιγµιαίων
καταναλώσεων (σε πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις
περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ποσότητα αιχµής
µέσω δεξαµενής εξισορρόπησης – αποθήκευσής του.
5. Όλοι οι καταναλωτές είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους όρους του
παρόντος κανονισµού και τις σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους
ο δήµος µπορεί να διακόπτει την παροχή νερού και να επιβάλλει πρόστιµο. Αν υπάρξει
υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα µέχρι και δύο µηνών, ύστερα από
απόφαση του ∆.Σ. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονοµικές
και άλλες υποχρεώσεις του προς το δήµο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της
αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιο).
6. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κ.Υ. θεωρείται εκείνος που κατά τη
συναλλαγή του µε το δήµο 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 ∆.Υ. ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
σχετικά µε την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο δήµος κατά την
υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο
που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο
ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη (λόγω αγοραπωλησίας, κληρονοµιάς κ.α), ο νέος
ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει άµεσα (εντός δέκα ηµερών) στο
δήµο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκοµίζοντας το σχετικό συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση.
Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενηµερωθεί πριν την ολοκλήρωση της µεταβίβασης 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, ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της µεταβίβασης χρέη
και ο δήµος µπορεί να διεκδικήσει από αυτόν µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο την καταβολή των
χρεών.
Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου δεν µπορεί να αντιτάξει
ελαττώµατα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Ο δήµος δεν έχει την υποχρέωση
ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόµιο, όταν γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασµός για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισµού της
παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη. Ο
δήµος δικαιούται επίσης 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 υδρευόµενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο,
διαφορετικό από τον αιτούντα.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επίσης, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στο δήµο και
συνοφειλέτης εις ολόκληρον µε τον καταναλωτή (π.χ. ενοικιαστής) 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 το δήµο. Οι ιδιοκτήτες επίσης καθώς και
εκείνοι που χρησιµοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων
Σελίδα 6 από 32

του δήµου σε αυτό, προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους
εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησής τους, ο δήµος δικαιούται να διακόψει άµεσα την
υδροδότηση του ακινήτου.
Ο ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη
διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου (αν υπάρχει), του υδροµετρητή και των λοιπών
εξαρτηµάτων της παροχής.
7. ∆απάνη σύνδεσης µε το ∆.Υ θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής
(εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης µε το ∆.Υ θεωρείται η αξία της
παρεχόµενης από το ∆ήµο Ψαρών υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 7ο
Αγωγοί
Οι αγωγοί του ∆.Υ διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς
τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής.
• Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που µεταφέρουν το νερό
από τις πηγές υδροληψίας και τα αντλιοστάσια 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 8ο
Παροχές
Υδραυλική παροχή είναι η τεχνική εγκατάσταση, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η
τοποθέτηση υδροµέτρου, µε την οποία συνδέεται ένα ακίνητο µε το κεντρικό ∆.Υ του οικισµού
και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να προκαταβάλλει τη δαπάνη για την κατασκευή της
καθώς και το τέλος ύδρευσης (σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού του δήµου ο ιδιοκτήτης
µπορεί να αναθέσει την τεχνική εγκατάσταση της παροχής σε ιδιώτη υδραυλικό πάντοτε υπό
την επίβλεψη αρµόδιου υπαλλήλου του δήµου). Η παροχή συνδέεται µόνιµα µε το ακίνητο, για
την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω και αν αυτό αλλάζει κυριότητα και
δεν µεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόµη και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώµατα
που αναφέρονται σ' αυτόν τον κανονισµό. Ο δήµος έχει την κυριότητα της παροχής και του
υδροµετρητή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα παραπάνω, έχει το
δικαίωµα χρήσης για την ύδρευσή του.
Οι παροχές µε βάση τη χρήση τους διακρίνονται σε:
α) ύδρευσης
β) άρδευσης δηµόσιων και δηµοτικών χώρων
γ) πυροσβεστικές και
δ) προσωρινές για εργοταξιακή ή άλλη χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση των παροχών για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο
χορηγήθηκαν, σε διαφορετική περίπτωση ο δήµος δικαιούται να προβεί στη διακοπή
υδροδότησης από τη συγκεκριµένη παροχή.
Ο δήµος προβαίνει στην αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισµένου
χρόνου, µετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως µε
τη συµπλήρωση ενός έτους από τη χορήγησή τους. Η χρήση των παροχών αυτών µπορεί να
παραταθεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον προσκοµισθούν από τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή µε τεκµηριωµένη αιτιολογία ζητήσει την παράτασή
της. Οι εργοταξιακές παροχές για ανέγερση οικοδοµών, µετά την υποβολή της οικοδοµικής
άδειας, θεωρηµένης για το τελικό στάδιο εργασιών, αποχαρακτηρίζονται από εργοταξιακές,
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δηλαδή προσωρινές, µετατρέπονται σε οριστικές, µεταφέρονται στην οριστική θέση µε τις
λοιπές παροχές του ακινήτου και επιστρέφεται η καταβληθείσα εγγύηση κατανάλωσης.
Οι εργοταξιακές παροχές που χορηγούνται για κατασκευή δηµοσίων και δηµοτικών
έργων, καταργούνται µετά την αποπεράτωση των έργων.
Οι παροχές µε βάση τη διάµετρο του σωλήνα τους διακρίνονται σε κοινές και ειδικές
παροχές.
Οι κοινές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα µέχρι και 1/2" και συνδέονται µε
υδροµετρητές ονοµαστικής παροχής Qn=1,5m3/ώρα και λοιπών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Οι ειδικές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα µεγαλύτερο της 1/2’’, χορηγούνται κατόπιν
αιτιολογηµένης αίτησης και συνδέονται µε υδροµετρητές αντίστοιχης διαµέτρου.
Οι κοινές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα ειδικής διαµέτρου ή από άλλο
κατάλληλο υλικό (εύκαµπτο πλαστικό) βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων κατά την κρίση
της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου, κρουνό διακοπής, υδροµετρητή και προσαρµοστικό (Racor).
Απαγορεύεται πάντως η χρήση σιδηροσωλήνα. Οι παροχές µπορεί να συνδέονται σε µικρό
πολλαπλό διανοµέα (collecter) ή µεγάλο πολλαπλό διανοµέα, ανάλογα µε τον αριθµό των
αιτούµενων παροχών, ο οποίος συνδέεται µε τον αγωγό διανοµής, µέσω του αγωγού
υδροληψίας. Η παραπάνω συνδεσµολογία ισχύει και για την περίπτωση τοποθέτησης
υδροµετρητών εντός ειδικής κατασκευής.
Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2), η σύνδεση µε τον αγωγό
γίνεται µέσω τοπικής διακλάδωσης (κολεκτέρ). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται
τοποθέτηση και άλλων, η παλιά µεταφέρεται στον συλλέκτη (κολεκτέρ) υποχρεωτικά. Τα έξοδα
της µεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόµετρα – φρεάτια,
τοποθετηµένα σε ακατάλληλους χώρους) εφόσον η αρµόδια υπηρεσία κρίνει επιβεβληµένη τη
µεταφορά των παροχών σε άλλη θέση ή σε συλλέκτη (κολεκτέρ) και οι δε υδρολήπτες
αρνούνται αυτήν, ο δήµος έχει το δικαίωµα να προβεί ο ίδιος στη µεταφορά, χρεώνοντας τα
έξοδα στο λογαριασµό ύδρευσης. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεµβολή άλλου
υδρόµετρου πριν από τα υδρόµετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (κολεκτέρ). Σε κάθε
κατάστηµα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τµήµα του υδρευόµενου ακίνητου µε
διακεκριµένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά ένα υδρόµετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων
διακεκριµένων, κατά χρήση τµηµάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων µε
το αυτό υδρόµετρο είναι παράνοµη και ο δήµος δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε
αφαίρεση της παροχής µέχρι τη νόµιµη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το
ανάλογο πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Οι υπηρεσίες του δήµου µπορούν να αρνηθούν την σύνδεση της παροχής αν δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κ.Υ. και µέχρι την πλήρη συµµόρφωση του υδρολήπτη,
ο οποίος υποχρεούται να προχωρήσει στις απαιτούµενες κατασκευές.
Για την κατασκευή παροχής υδροδότησης ισχύουν τα κάτωθι:
Η τοµή επί του κρασπέδου και του οδοστρώµατος από τη θέση τοποθέτησης του
φρεατίου υδροµέτρου έως το σηµείο που βρίσκεται ο κεντρικός αγωγός διανοµής γίνεται µε την
χρήση ασφαλτοκόπτη, µε µέγιστο πλάτος 60 εκατοστών και µε ελάχιστο βάθος 60 εκατοστών.
Ο άξονας του σκάµµατος τοποθέτησης του αγωγού σύνδεσης (τουµπόραµα) πρέπει να
είναι ευθύγραµµος µε διεύθυνση κάθετη προς τον αγωγό διανοµής.
Η διατοµή του αγωγού σύνδεσης (τουµπόραµα) ορίζεται σε ½'' (Φ18) όταν πρόκειται να
υδροδοτηθούν µονοκατοικίες, καταστήµατα, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λ.π., µε ωριαία κατανάλωση
µέχρι 1 ½ κ.µ.. και ¾'' (Φ22) όταν πρόκειται να υδροδοτηθούν µεγαλύτεροι καταναλωτές
(ξενοδοχεία, εργοτάξια, στρατόπεδα, κ.λ.π.), µε κριτήριο τη µέση ωριαία κατανάλωση που
ξεπερνά το 1 ½ κµ. Σε περιοχές του οικισµού µε µικρές πιέσεις στο δίκτυο έως και (3Αtm)
επιτρέπεται η κατασκευή των παροχών να γίνεται µε αγωγό ¾ (Φ22) και 1’’(Φ26) αντίστοιχα.
Ο αγωγός σύνδεσης (τουµπόραµα) εγκιβωτίζεται πάντοτε µε άµµο ή απαλλαγµένα από
πέτρες προϊόντα εκσκαφής και σε ελάχιστη ακτίνα 10 εκατοστών από την εξωτερική του
πλευρά.
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Για την σύνδεση µε τον κεντρικό αγωγό διανοµής χρησιµοποιείται χυτοσιδηρό κολάρο
και το τρύπηµα του αγωγού διανοµής γίνεται σε κάθε περίπτωση µε τρυπάνι (αρίδα) διαµέτρου
12 χιλιοστών.
Το µέγιστο µήκος του αγωγού σύνδεσης (τουµπόραµα) για την κατασκευή ιδιωτικής
παροχής ορίζεται σε τριάντα (30) µέτρα. Σε περίπτωση που το ακίνητο απέχει απόσταση
µεγαλύτερη των 30 µέτρων από τον πλησιέστερο αγωγό διανοµής τότε για την υδροδότησή του
απαιτείται πρώτα η επέκταση του ∆.Υ, υπό την προϋπόθεση ότι αφενός ο δήµος έχει την
οικονοµική δυνατότητα και αφετέρου ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει υποχρεωτικά οικοδοµική
άδεια για ανέγερση νέας οικοδοµής ή επισκευής ήδη υπάρχουσας.
Η επισκευή των υφιστάµενων παροχών που παρουσιάζουν διαρροή ανήκει στην
αρµοδιότητα του δήµου. Η δαπάνη επισκευής που ορίζεται βαρύνει τον υδρολήπτη και
συνεισπράττεται µε τον επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. Σε περίπτωση επανάληψης
των διαρροών σε διαφορετικά σηµεία από το σηµείο επιδιόρθωσης τότε η παροχή υποχρεωτικά
αντικαθίσταται. Επίσης η παροχή αντικαθίσταται εάν κατά την διάρκεια της επισκευής
διαπιστωθεί ότι λόγω της µεγάλης της ηλικίας είναι αµφίβολη η διατήρηση της στεγανότητάς
της µετά την επισκευή. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού η επιδιόρθωση της βλάβης γίνεται
άµεσα (προκειµένου να περιοριστεί η απώλεια νερού) µε µέριµνα του καταναλωτή, από ιδιώτη
υδραυλικό, πάντοτε υπό την επίβλεψη αρµόδιου υπαλλήλου του δήµου. Η δαπάνη επισκευής ή
αντικατάστασης βαρύνει και στις δύο περιπτώσεις τον υδρολήπτη.
Ο δήµος έχει την ευθύνη συντήρησης των δικτύων έως και τα κολεκτέρ (διανοµείς).
Εφόσον δεν υπάρχουν κολεκτέρ, ο δήµος έχει την ευθύνη συντήρησης έως τον κεντρικό
διανοµέα.
Στην περίπτωση τοποθέτησης υδροµετρητή εντός ειδικής κατασκευής, ο δήµος έχει την
κυριότητα της παροχής µέχρι και την εξωτερική φλάντζα της δικλείδας εντός του φρεατίου
ελέγχου πλησίον της ρυµοτοµικής γραµµής καθώς και από την δικλείδα διακοπής παροχών
εντός της ειδικής κατασκευής µέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Σε υφιστάµενες παροχές στις οποίες τα υδρόµετρα βρίσκονται εντός ορίων των
ιδιοκτησιών, η κυριότητα και η ευθύνη της παροχής ανήκει στο δήµο µέχρι και το σηµείο
εισόδου της παροχής στην ιδιοκτησία του υδρολήπτη. Στο σηµείο αυτό (σηµείο εισόδου) θα
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει τοποθετηµένος διακόπτης (δικλείδα ασφαλείας).
Η αρµόδια υπηρεσία του δήµου καταχωρεί ηλεκτρονικά σε καρτέλες (µία (1) για κάθε
παροχή) όλες τις υφιστάµενες παροχές. Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται οι
χρηµατικοί κατάλογοι, σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η είσπραξη των τελών ύδρευσης.
Επίσης η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να τηρεί επιπλέον Μητρώο Ύδρευσης στο οποίο
καταχωρούνται οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί. Η έκδοση λογαριασµού µε χρέωση θα ξεκινάει
από την ηµεροµηνία τοποθέτησης του υδροµετρητή. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται µε
µηχανογραφηµένους λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 9ο
Μεταφορά-µετατροπή-µετατόπιση-ανύψωση και καταβίβαση παροχής
Μεταφορά της παροχής, πάντοτε µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, µπορεί να γίνει στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι
υπάρχουσες παροχές του ακινήτου µεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.
β) Σε περίπτωση που κατά την κρίση του δήµου επιβάλλεται η µεταφορά της παροχής για να
αντιµετωπιστεί υγειονοµικός κίνδυνος ή άλλα προβλήµατα στο δίκτυο.
γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η µεταφορά της παροχής στην
περίπτωση αυτή γίνεται µόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
στην λειτουργία του ∆.Υ ή εµπόδια στην οµαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.
Παροχές τοποθετηµένες µακριά από το ακίνητο µεταφέρονται µπροστά σ’ αυτό, αν είναι
εφικτό και δεν υπάρχει τεχνικό εµπόδιο.
Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και
του φρεατίου στη νέα στάθµη είτε µε ανύψωση είτε µε καταβίβαση αυτών, η δε δαπάνη για την
ανύψωση ή την καταβίβαση βαρύνει τον υπεύθυνο για τη µεταβολή. Η µετατόπιση της παροχής,
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εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώµατος σε βάρος του πεζοδροµίου, γίνεται µε δαπάνη του
δήµου, εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (π.χ. κάποια άλλη
κρατική υπηρεσία).
Ο δήµος είναι υποχρεωµένος να µεταφέρει, µε δικές του δαπάνες, την παροχή από το
καταργηµένο παλιό δίκτυο, στο τυχόν νέο που τέθηκε σε λειτουργία. 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. Στις περιπτώσεις που η
µεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από το δήµο, µε δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός
αρνείται την καταβολή της, αυτή µπορεί να συµπεριληφθεί στον επόµενο λογαριασµό
κατανάλωσης νερού.
Στις εγκαταστάσεις παλαιών παροχών, που δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτούµενες
προδιαγραφές, ο δήµος προβαίνει στις αναγκαίες µετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η
σωστή λειτουργία, η συντήρηση της παροχής και του υδροµετρητή. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται µε
την δαπάνη της µετατροπής και είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει ανάλογα την εσωτερική
εγκατάσταση του ακινήτου του.
Ο δήµος έχει το δικαίωµα επίσης να µετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή
που έχει τοποθετηθεί σε αδιαµόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση του εκτίθεται σε κινδύνους.
Η δαπάνη για την µετατόπιση των αγωγών του δήµου που βρίσκονται σε ξένες
ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης
εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου το ∆ήµο Ψαρών.
Γενικότερα κάθε επισκευή, αντικατάσταση, µεταφορά, µετατόπιση, ανύψωση ή
καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, είναι
υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που βαρύνεται µε τα έξοδα εκτέλεσης των απαιτούµενων
εργασιών και υποχρεούται µε ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική
του εγκατάσταση. Ο δήµος δεν ευθύνεται αν λόγω αµέλειας του ιδιοκτήτη προκληθεί διακοπή
της υδροδότησης.

Άρθρο 10ο
Υδροµετρητές-χώρος τοποθέτησης
Οι υδροµετρητές είναι συσκευές µέτρησης της κατανάλωσης του νερού και
τοποθετούνται στον αγωγό της παροχής. Για κάθε υδρευόµενο χώρο (οικία, κατάστηµα, κ.λ.π.)
γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιµοποιείται ξεχωριστός υδροµετρητής.
Οι υδροµετρητές προµηθεύονται, τοποθετούνται και σφραγίζονται από το δήµο, θα
πρέπει δε να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες επίσηµες
προδιαγραφές.
Η τιµή διάθεσης των υδροµέτρων από το δήµο καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ ενώ προ
του υδροµέτρου τοποθετείται πάντα δικλείδα ανακοπής.
Οποιαδήποτε επέµβαση στο υδρόµετρο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην
παρεµπόδιση της καταµέτρησης του καταναλισκόµενου ύδατος ή στην διαγραφή
καταναλωθείσας ποσότητας, συνεπάγεται την άµεση διακοπή της υδροδότησης και την
επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίµου ίσο µε το τετραπλάσιο του µέσου όρου
κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταµέτρησης.
Οι υδροµετρητές τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδοµής που
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους ορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας
και τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός
και εύκολα προσπελάσιµος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδοµής.
Η τιµή διάθεσης και τοποθέτησης των υδροµέτρων από το δήµο καθορίζεται µε σχετική
απόφαση του ∆.Σ

Άρθρο 11ο
Έλεγχος-επισκευή-αντικατάσταση-αφαίρεση υδροµετρητών
Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδροµετρητών ανήκει στον δήµο, ο οποίος
επεµβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αίτηση του καταναλωτή. Η δαπάνη βαραίνει και
στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή.
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Ο δήµος ελέγχει αυτεπάγγελτα τον υδροµετρητή όταν διαπιστώσει απόκλιση από την
συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή εκτείνεται, εάν είναι δυνατόν στις
εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή.
Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο
λογαριασµός ύδρευσης, ο υδροµετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, η χρέωση γίνεται µε βάση το
µέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταµέτρησης.
Τα υδρόµετρα αντικαθίστανται από το δήµο, όταν έχουν φθαρεί λόγω µακροχρόνιας
χρήσης ή παρουσιάζουν µη αντιµετωπίσιµη βλάβη. Η δαπάνη της αντικατάστασης βαραίνει τον
υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να καταβάλει την αξία του
υδροµέτρου, η οποία θα χρεωθεί στον επόµενο χρηµατικό κατάλογο των τελών ύδρευσης.
Ο υδροµετρητής αφαιρείται από το δήµο στις παρακάτω περιπτώσεις:
•

Στη µη εξόφληση λογαριασµού κατανάλωσης νερού µέσα σε έξι 6 µήνες από την έκδοσή του. Ο δε
καταναλωτής σε αυτή την περίπτωση οφείλει µαζί µε την εξόφληση του λογαριασµού να καταβάλει
και το τέλος επανασύνδεσης.

Ειδικά σε συγκροτήµατα κατοικιών που υπάρχει κοινόχρηστο υδρόµετρο, σε περίπτωση µη
εξόφλησης του λογαριασµού κατανάλωσης του κοινόχρηστου υδροµέτρου, αφαιρούνται όλα
τα υδρόµετρα του συγκροτήµατος.
•
•
•

•

•

Όταν προβαίνουν οι ιδιοκτήτες σε ανεπίτρεπτες επεµβάσεις στα υδρόµετρα.
Στην πραγµατοποίηση λαθραίας υδροληψίας.
Στην παρεµπόδιση κατά οποιονδήποτε τρόπο της εύκολης ανάγνωσης του υδροµετρητή. Στην
περίπτωση αυτή η αφαίρεση γίνεται µετά τη διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί τα εµπόδια κατά τη
λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασµών κατανάλωσης νερού γίνεται
σε σχέση µε προηγούµενες καταναλώσεις.
Στην άρνηση επισκευής της εσωτερικής διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του υδρευόµενου
ακινήτου, στην περίπτωση µη καταµετρούµενης διαρροής µε συνέπεια την απώλεια νερού για το
δήµο και την πρόκληση ζηµιάς σε παρακείµενες ιδιοκτησίες.
Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του παρόντος κανονισµού.
o

Άρθρο 12

Πυροσβεστικοί κρουνοί-παροχές κοινοχρήστων χώρων
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι εγκαταστάσεις (η ακριβής θέση των οποίων
εγκρίνεται από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία) που χρησιµοποιούνται για πυρόσβεση και
πλήρωση πυροσβεστικών οχηµάτων. Επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους κατόπιν απόφασης του
∆.Σ σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών του δήµου και λόγω ανωτέρας βίας.
Οι παροχές κοινοχρήστων χώρων εξυπηρετούν αποκλειστικά τους χώρους αυτούς και
δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιούνται από ιδιώτες καταναλωτές. Η παράβαση
αυτή διαπιστώνεται από την υπηρεσία και τιµωρείται µε αυστηρό πρόστιµο. ∆ύναται ακόµη ο
δήµος µε απόφαση του ∆.Σ να κατασκευάζει κοινόχρηστες βρύσες για εξωραϊσµό περιοχών και
για την εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.

Άρθρο 13o
Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης
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. Η εσωτερική εγκατάσταση πρέπει
να είναι εφοδιασµένη πάντα µε γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σηµείο προς το µετρητή και
σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις
και συσκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και
τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν
είναι σύµφωνη µε τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο αυτή ο ∆ήµος Ψαρών µπορεί να
αρνηθεί να προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής µε µετρητή µέχρι αυτά να τακτοποιηθούν.
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
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µολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων του δήµου. Η παρεµβολή διακόπτη ή
βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις
εγκαταστάσεις του δήµου. Απαγορεύεται επίσης η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο δήµος έχει δικαίωµα
διακοπής της υδροδότησης.
∆εν είναι επίσης επιτρεπτή η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων
επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το ∆.Υ 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 τη µη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήµατα που προκληθούν
στο προσωπικό του ∆ήµου Ψαρών ή τρίτους. Οι ζηµιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις
εγκαταστάσεις του ∆.Υ µε αυτόν τον απαγορευµένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Μέχρι την άρση των ανωτέρω ο δήµος διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
Για την κατασκευή και επισκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης υπεύθυνος
είναι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να επισκευάζει άµεσα τις βλάβες που προκύπτουν (π.χ
διαρροές) και να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου. Σε
περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των
υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζηµιές είτε
οχλήσεις σε τρίτους, ο δήµος έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού ή και να
αφαιρέσει άµεσα τον υδροµετρητή του ακινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆.Υ
Άρθρο 14ο
∆ιαδικασία και όροι σύνδεσης µε το ∆.Υ
Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δηµοτικό
∆.Υ γίνεται ύστερα από αίτηση (ειδικό έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία) των
ενδιαφεροµένων προς το δήµο, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνοµα, επώνυµο,
διεύθυνση, Α.Φ.Μ, Α.∆.Τ, τηλέφωνο), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός
της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελµατικές ανάγκες).
Η αίτηση διαβιβάζεται στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, ο οποίος αφού φροντίσει για τη διενέργεια του απαιτούµενου
ελέγχου συντάσσει τον προϋπολογισµό της δαπάνης (κόστος κατασκευής, τέλος σύνδεσης,
κ.λ.π), σύµφωνα µε τις τιµές που καθορίζονται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ Ψαρών. Αναλυτικά
ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταβάλλει:
1. Το τέλος σύνδεσης µε το ∆.Υ.
2. Την εγγύηση κατανάλωσης ύδατος, η οποία επιστρέφεται στον καταναλωτή σε περίπτωση
µεταβίβασης δικαιώµατος ή οριστικής διακοπής της υδροδότησης κατόπιν αιτήσεώς του και
µόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι υποχρεώσεις του προς το δήµο.
3. Την αξία του υδροµέτρου και του φρεατίου (αν απαιτείται).
4. Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της παροχής και της αποκατάστασης του οδοστρώµατος.
Αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης των παραπάνω ποσών προσκοµίζεται στο
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος από το οποίο και καθορίζεται σε
συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο, η ηµέρα και ώρα κατασκευής της παροχής.
Το µέγιστο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο δήµος υποχρεούται να κατασκευάσει
την παροχή ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την εξόφληση του διπλοτύπου είσπραξης εκ µέρους
του καταναλωτή. Επισηµαίνεται ότι οι παροχές ύδρευσης κατασκευάζονται από το δήµο, ο
οποίος είναι και ο µόνος φορέας αρµόδιος για την επέµβαση επί του ∆.Υ και την κατασκευή
των παροχών.
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Σε έκτακτες περιπτώσεις (αδυναµία εκτέλεσης των εργασιών-έλλειψη προσωπικού) είναι
δυνατό ο δήµος να αδειοδοτήσει εγγράφως τον καταναλωτή να κατασκευάσει την παροχή του
τεχνικός που θα µισθωθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή, καθορίζεται σε συνεννόηση µε
τον καταναλωτή η ηµέρα και ώρα της επί τόπου παρουσίας του αρµόδιου υπαλλήλου στον τόπο
εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της παροχής.
Ο αρµόδιος υπάλληλος του δήµου παρίσταται για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της
εργασίας σύνδεσης η οποία εκτελείται µε µέριµνα και δαπάνη του ενδιαφερόµενου από τεχνικό.
Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του υπαλλήλου του δήµου,
να τοποθετήσει βάνα διακοπής πριν το υδρόµετρο, να τοποθετήσει στο πεζοδρόµιο εξωτερικά
της περίφραξης το φρεάτιο ύδρευσης και να αποκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα (όχι
µικρότερο των 5 ηµερών και όχι µεγαλύτερο των 15 ηµερών) την τοµή επί του οδοστρώµατος
και του πεζοδροµίου µε τρόπο ανάλογο της προϋπάρχουσας κατάστασης.
Σε διαφορετική περίπτωση ο δήµος έχει το δικαίωµα να αποκαταστήσει τα λανθασµένα
κατασκευαστικά σηµεία της υδροληψίας, χρεώνοντας µε το αντίστοιχο ποσό τον καταναλωτή,
το οποίο συνεισπράττεται µε τον επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης νερού.
Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόµενη δαπάνη µέσα σε
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισής της, θεωρείται ότι επιθυµεί την
ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαµήνου
απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του µε το ∆.Υ. Στο πλαίσιο των ισχυουσών
διατάξεων περί είσπραξης εσόδων, το ∆.Σ µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαµβάνοντας
υπόψη κοινωνικά-οικονοµικά κριτήρια, να ρυθµίζει την εξόφληση της δαπάνης σε δόσεις,
καθορίζοντας ταυτόχρονα και το ύψος της προκαταβολής. Τα ποσά των δόσεων, αν δεν
εξοφληθούν, µπορεί να ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού του αιτούντα
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί είσπραξης εσόδων.
Οι οικονοµικές υποχρεώσεις του υδρευόµενου αρχίζουν από την ηµεροµηνία
τοποθέτησης του υδροµέτρου και αφού έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των εσωτερικών
εγκαταστάσεων του υδρευόµενου µε το ∆.Υ. 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 των
αντίστοιχων τελών αρχικής σύνδεσης (δαπάνη παροχής κ.λ.π). Η µέτρηση της κατανάλωσης
στην περίπτωση αυτή γίνεται από ενδιάµεσο υδρόµετρο που θα τοποθετηθεί από το δήµο.

Άρθρο 15ο
∆ικαιολογητικά σύνδεσης µε το ∆.Υ
Για να πραγµατοποιηθεί νέα σύνδεση ενός ακινήτου µε το ∆.Υ ο ιδιοκτήτης αυτού µαζί
µε την αίτηση του προηγούµενου άρθρου πρέπει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου Ψαρών τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
α) Επικυρωµένο αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας και
β) Τοπογραφικό διάγραµµα - σκαρίφηµα του ακινήτου επί του οποίου προσδιορίζεται από το
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος το σηµείο τοποθέτησης του
υδροµέτρου και το σηµείο υδροληψίας από τον κεντρικό αγωγό διανοµής.
Για την υδροδότηση κατοικιών ή επαγγελµατικών ακινήτων σε περιοχές εκτός
σχεδίου και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δηµοτικό ∆.Υ, υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόµενο
α) Αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το δήµο
β) Επικυρωµένο αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας της κατοικίας ή του επαγγελµατικού χώρου
γ) Τοπογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα του ακινήτου
δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86 ότι αναλαµβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης και
σε βάθος τουλάχιστον 80 εκατοστών από το έδαφος. Στην περίπτωση αυτή, εφ' όσον είναι
τεχνικά δυνατό, ο δήµος ικανοποιεί το αίτηµα, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ µε την οποία
καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει προκαταβολικά ο αιτών.
Όταν ένας αγωγός κατασκευάζεται µε πληρωµή της δαπάνης του από ενδιαφερόµενο
καταναλωτή, τότε για µια τριετία από την κατασκευή του, οι νέοι καταναλωτές που επιθυµούν
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να συνδεθούν µε αυτόν θα πρέπει να καταθέσουν συµπληρωµατικά στο δήµο Υπεύθυνη ∆ήλωση
από τον αρχικό καταναλωτή ότι τους επιτρέπει να συνδεθούν στον αγωγό και ότι του έχουν
καταβάλει την αξία της επέκτασης που αντιστοιχεί στα µέτρα που τους εξυπηρετούν υδρευτικά.
Τα έξοδα εγκατάστασης, σύνδεσης της παροχής (όλα τα υλικά όπως υδρόµετρο, φρεάτιο,
εργασία κ.λ.π) βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη και η σύνδεση γίνεται και από ιδιώτη
υδραυλικό, παρουσία του αρµοδίου υπαλλήλου του δήµου και έπειτα από έγκριση µετά
αιτήσεως του ενδιαφερόµενου.
Για την τοποθέτηση προσωρινής παροχής η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από
συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας και βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια
προσωρινής εγκατάστασης.
Για την τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από
φωτοτυπία της οικοδοµικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση-έγκριση από την πολεοδοµική αρχή.
Μετά το πέρας της αναφερόµενης στην οικοδοµική άδεια προθεσµίας η υδροδότηση
διακόπτεται.

Άρθρο 16ο
Επανασύνδεση ακινήτων
Η επανασύνδεση υδροληψίας ακινήτου που ακυρώθηκε προσωρινά (αφαίρεση
υδροµέτρου τέως καταναλωτή) είναι δυνατή µε τους ακόλουθους όρους:
α) Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυµεί να επαναφέρει ο αρχικός καταναλωτής (ιδιοκτήτης ή
ένοικος), τότε αυτός καταβάλει εξ ολοκλήρου το οφειλόµενο ποσό από κατανάλωση νερού ή
άλλη αιτία (πρόστιµο κλπ), καθώς και το τέλος επανασύνδεσης, το οποίο ορίζεται στο 50 % του
ισχύοντος εκάστοτε τέλους συνδέσεως και την αντίστοιχη εγγύηση κατανάλωσης στο ακέραιο.
Σε περίπτωση που στην προϋπάρχουσα παροχή δεν υπήρχε το φρεάτιο ύδρευσης στο
πεζοδρόµιο, εξωτερικά της περίφραξης ή το προϋπάρχον υδρόµετρο (που έχει ήδη αφαιρεθεί)
έχριζε αντικατάστασης, ο καταναλωτής υποχρεούται να προπληρώσει, να παραλάβει και να
τοποθετήσει στο ακίνητο (εξωτερικά της περίφραξης) το νέο υδρόµετρο και το φρεάτιο.
β) Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυµεί να επαναφέρει ο νέος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, που
δεν έχει σχέση αυτός ή συγγενικό του πρόσωπο µε την οφειλή του υπό υδροδότηση ακινήτου,
τότε αυτός επιβαρύνεται µε τα έξοδα της νέας σύνδεσης.
Για την επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε οριστικά (διακοπή από τον αγωγό
διανοµής) εκτός του προστίµου που επιβάλλεται από τον δήµο έχουν εφαρµογή τα όσα
προβλέπονται για κάθε νέα σύνδεση.

Άρθρο 17ο
Μεταβίβαση δικαιώµατος υδροληψίας
Η µεταβίβαση των δικαιωµάτων υδροληψίας (που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή
ονόµατος του καταναλωτή) γίνεται:
Με υπογραφή κοινής υπεύθυνης δήλωσης στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου, τόσο από
αυτόν που εκχωρεί τα δικαιώµατά του, όσο και από αυτόν που υπεισέρχεται σ' αυτά,
αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις χωρίς διακοπή ή µε την επιβεβαίωση
κυριότητας του ακινήτου βάσει της συµβολαιογραφικής πράξεως µεταβιβάσεως ή δικαστικής
απόφασης η οποία προσδιορίζει τους κληρονόµους έστω και χωρίς ειδική µνεία σε αυτές της
µεταβιβάσεως των δικαιωµάτων υδροληψίας.
Στις περιπτώσεις αλλαγής ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη (αγορά, κληρονοµιά, µετακόµιση
ενοικιαστή, κ.λ.π.) σε υδροδοτούµενο ακίνητο το οποίο έχει οποιεσδήποτε οφειλές (ύδρευσηςαποχέτευσης κ.λ.π.), ο νέος καταναλωτής αναλαµβάνει υποχρεωτικά τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο δήµος προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης του
ακινήτου µέχρι την πλήρη εξόφληση των παλαιοτέρων οφειλών.
Ο δήµος δικαιούται να απορρίψει την αίτηση µεταβίβασης δικαιωµάτων υδροληψίας,
ιδίως στις περιπτώσεις όπου αυτή υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και από
προσωρινό ενοικιαστή ο οποίος ενδέχεται να εγκαταλείψει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το
ακίνητο.
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Στις παραπάνω περιπτώσεις, µετά κάθε µεταβολή του δικαιούχου της υδροληψίας
καταβάλλεται ή αναµορφώνεται ανάλογα η εγγύηση κατανάλωσης ύδατος.
Σε περίπτωση µεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο µεν νέος ιδιοκτήτης
υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα το δήµο για τη µεταβολή (εντός δέκα ηµερών), ο δε παλαιός
ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αµέσως τυχόν ανεξόφλητες µέχρι τότε οφειλές από την
κατανάλωση νερού. Εάν κατά τον χρόνο της µεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν
επαναλαµβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόµενα χρέη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ –ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 18ο
Τιµολόγηση υλικών-εργασιών-λογαριασµοί κατανάλωσης
Οι τιµές των εργασιών που εκτελεί ο δήµος για λογαριασµό των καταναλωτών, τα
πρόστιµα, τα τέλη και οι ποινές του παρόντος κανονισµού καθορίζονται και τροποποιούνται
κάθε φορά µε σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ του ∆ήµου Ψαρών.
Τα τέλη και οι λογαριασµοί ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του δήµου που
προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του
δηµοτικού ∆.Υ και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυµένων κεφαλαίων.
Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ και βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 11 του Π∆ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του Β∆ 17/5-15/6/1959.
Στην περίπτωση που ο λογαριασµός δεν πληρωθεί στην αναγραφόµενη ηµεροµηνία
και µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την έκδοσή του, το ∆.Σ µε σχετική απόφασή του
προχωρά στην διακοπή της παροχής, αφού προηγουµένως ειδοποιηθεί εγγράφως ο οφειλέτης.
Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισµού µε τον οφειλέτη και της καταβολής της οφειλής σε
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 19ο
Περίοδοι κατανάλωσης
Οι περίοδοι χρέωσης των καταναλώσεων ορίζονται ανά τετράµηνο, αρχής γενοµένης από
1η Ιανουαρίου έκαστου έτους και συγκεκριµένα:
Το 1ο τετράµηνο έτους περιλαµβάνει τους µήνες: Ιανουάριο-Φεβρουάριο-ΜάρτιοΑπρίλιο.
Το 2ο τετράµηνο έτους περιλαµβάνει τους µήνες: Μάιο- Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο.
Το 3ο τετράµηνο έτους περιλαµβάνει τους µήνες: Σεπτέµβριο-Οκτώβριο-Νοέµβριο∆εκέµβριο.
Η µέτρηση γίνεται στο τέλος κάθε περιόδου (εντός δεκαπενθηµέρου από το πέρας του
τετραµήνου).
Ο δήµος έχει τη δυνατότητα έκδοσης λογαριασµού έναντι κατανάλωσης όπου στην
αµέσως επόµενη περίοδο θα γίνεται έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασµού στον οποίο θα
περιλαµβάνονται και τα δύο τετράµηνα (προηγούµενο και πρόσφατο).

Άρθρο 20ο
Τεκµαρτή κατανάλωση
Ως τεκµαρτή κατανάλωση ορίζεται η κατανάλωση του αντίστοιχου τετραµήνου
προηγούµενου έτους. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδροµετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί
ελαττωµατικά και µέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγµατικής ένδειξης, ο δήµος έχει το δικαίωµα
να χρεώνει τον υδρευόµενο µε τεκµαρτή κατανάλωση, µε βάση στοιχεία που προκύπτουν από
προηγούµενες καταναλώσεις µέσα στο έτος, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος
προηγούµενων ετών και άλλα στοιχεία που θα κρίνει προσφορότερα.
Η πληρωµή και µόνο του τέλους σύνδεσης και της εγγύησης κατανάλωσης έχει την
έννοια ότι ο καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς και ειδικούς
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όρους του παρόντος κανονισµού και τα σχετικά τιµολόγια όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά,
κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Άρθρο 21ο
Αναµόρφωση λογαριασµού κατανάλωσης
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί, πως το υδρόµετρο δεν λειτουργεί κανονικά, µε
αποτέλεσµα τη µειωµένη ή τη µη ένδειξη κατανάλωσης, η υπηρεσία αναµορφώνει (µεταβάλλει),
τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού ως εξής:
1. Η χρέωση του υπό έκδοση λογαριασµού καταναλώσεως γίνεται µε βάση το µέσο όρο των
τελευταίων τεσσάρων λογαριασµών, στους οποίους το υδρόµετρο λειτουργούσε κανονικά. Αν οι
προηγούµενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική διάρκεια τεσσάρων λογαριασµών, τότε η
χρέωση γίνεται µε όσους λογαριασµούς, έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις των
τεσσάρων διαδοχικών λογαριασµών της προηγούµενης παραγράφου, παρουσιάζουν αρκετές
αποκλίσεις µεταξύ τους, τότε για τη διαµόρφωση του µέσου όρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν
κατά την κρίση της υπηρεσίας οι καταναλώσεις τριών (3) διαδοχικών λογαριασµών των
τελευταίων ετών.
2. Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασµός καλύπτεται µε λειτουργία δυο
υδροµέτρων (δηλ. του µη κανονικού και του κανονικού που το αντικατέστησε), τότε η χρέωση
(αναµόρφωση) γίνεται αναλογικά, µε βάση την καταγραφή του κανονικού υδροµέτρου, εφόσον
καλύπτει διάρκεια λειτουργίας 30 τουλάχιστον ηµερών.
Αν η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κανονικού υδρόµετρου, είναι µικρότερη των 30 ηµερών,
για την χρέωση (αναµόρφωση) του λογαριασµού κατανάλωσης εφαρµόζεται η περίπτωση 1 του
παρόντος άρθρου.
3. Όταν διαπιστωθεί εσφαλµένη χρέωση από λάθη της υπηρεσίας ή της µηχανογράφησης, τότε
αναµορφώνεται ο λογαριασµός και καταχωρείται σε αυτόν η κανονική κατανάλωση µε την
αντίστοιχη κανονική χρέωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στον
δήµο συµψηφίζονται µε τον επόµενο λογαριασµό.

Άρθρο 22ο
Εκπτώσεις
Έκπτωση από το λογαριασµό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ' αρχήν, εκτός
από τις παρακάτω περιπτώσεις και πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
καταναλωτή και έγκριση του ∆.Σ
1. Όταν από εµφανή βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, η καταγραφή στο
υδρόµετρο ξεπερνάει το 10/πλάσιο της µεγαλύτερης πραγµατικής κατανάλωσης των τεσσάρων
(4) τελευταίων λογαριασµών, τότε στην επί πλέον πέρα του 10/πλάσιου ποσότητα νερού που
καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%.
2. Όταν από διαπιστούµενη υπό της Υπηρεσίας υπόγεια διαρροή, µη ορατή, που ξεπερνά το
2/πλάσιο του µεγαλύτερου λογαριασµού πραγµατικής κατανάλωσης των τεσσάρων (4)
τελευταίων λογαριασµών, τότε στην επί πλέον πέρα του 2/πλάσιου ποσότητα νερού που
καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%.
Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατά τον υπολογισµό της µεγαλύτερης καταναλώσεως
των τελευταίων τεσσάρων λογαριασµών, δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο λογαριασµός που
επηρεάστηκε από την συγκεκριµένη διαρροή.
Σε περίπτωση που για τον υπολογισµό της µεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων
τεσσάρων (4) λογαριασµών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, για τον συγκεκριµένο
καταναλωτή που επιζητεί την έκπτωση, τότε λαµβάνεται υπόψη αναλογικά η µεγαλύτερη
κατανάλωση των όσων λογαριασµών έχουν εκδοθεί επ' ονόµατί του.
3. Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος.
Στην περίπτωση αυτή η χρέωση γίνεται µε βάση την πραγµατική µέση κατανάλωση των
τελευταίων τεσσάρων λογαριασµών ή των οποιονδήποτε λογαριασµών µικρότερης διάρκειας,
και παρέχεται έκπτωση 100% επί της επί πλέον διαφοράς των µ3. Η ιδιότητα του άπορου
αποδεικνύεται µε βεβαίωση της ∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του αρµόδιου φορέα που υπάγεται
ο καταναλωτής.
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4. ∆εν εκδίδονται λογαριασµοί ύδρευσης σε ακίνητα που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
απαλλάσσονται από το τέλος ύδρευσης καθώς και στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του ∆ήµου.
Στα ανωτέρω ακίνητα ανεξάρτητα της µη έκδοσης λογαριασµών τοποθετούνται υποχρεωτικά
υδρόµετρα προκειµένου να γίνεται δυνατός ο εντοπισµός λαθραίων υδροληψιών, διαρροών,
υπερβολικών καταναλώσεων κ.λ.π.

Άρθρο 23ο
Μειωµένα Τιµολόγια –Ειδικές Τιµολογήσεις
Τα µειωµένα τιµολόγια και οι ειδικές τιµολογήσεις καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ,
πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή και απευθύνονται στις παρακάτω
(οικονοµικά αδύνατες) ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.
Α. Άτοµα ΑΜΕΑ µε πιστοποιηµένη αναπηρία άνω του 67%
Β. Πολύτεκνοι (µε ανήλικα τέκνα )
Γ. Άποροι, άτοµα µε αποδεδειγµένη οικονοµική αδυναµία.

Άρθρο 24ο
∆ιαγραφή χρεών
Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν
µέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόµοι τους
αποποιήθηκαν την κληρονοµιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε
κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαµονής, εφόσον οι προσπάθειες,
που έγιναν επί µία τριετία για την ανεύρεση της διαµονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσµα, και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων,
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου.

Άρθρο 25ο
Ενστάσεις
Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ένσταση στην αρµόδια υπηρεσία του
δήµου για κάθε λανθασµένη κατά τη γνώµη τους χρέωση ή παράβλεψη ή αµέλεια των οργάνων
της υπηρεσίας. Το δικαίωµα της ενστάσεως παρέχεται για όλο το χρονικό διάστηµα της
προθεσµίας εξόφλησης που αναγράφεται πάνω στους λογαριασµούς ύδρευσης. Μετά το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα οι ενστάσεις απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. Επί των
ενστάσεων αποφασίζει τελικά, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους, το ∆.Σ µετά από
εισήγηση της Επιτροπής Τήρησης Κανονισµού Ύδρευσης, η οποία συγκροτείται µε τον παρόντα
κανονισµό.
Όλες οι αποφάσεις του ∆.Σ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόµενους.
Εάν από την απόφαση του ∆.Σ δικαιώνεται ο ενιστάµενος καταναλωτής τότε αυτός
υποχρεούται εντός µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης να καταβάλλει στην υπηρεσία
ταµείου του δήµου το ποσό που αναγράφεται στην απόφαση του ∆.Σ, χωρίς καµία επιβάρυνση
για τόκους υπερηµερίας.
Σε περίπτωση που το ∆.Σ απορρίψει την ένσταση του καταναλωτή τότε ο λογαριασµός
ύδρευσης που θα κληθεί να πληρώσει ο τελευταίος θα επιβαρυνθεί µε τόκους υπερηµερίας για
το χρονικό διάστηµα από την λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του αρχικού λογαριασµού της
Σελίδα 17 από 32

υπηρεσίας (επί του οποίου ο καταναλωτής είχε υποβάλλει ένσταση) έως την ηµεροµηνία
εξόφλησής του.
Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές που επιθυµούν να υποβάλλουν ένσταση επί
εκδοθέντος λογαριασµού, έχουν το δικαίωµα (προκειµένου να µειώσουν την έντοκη επιβάρυνσή
τους εάν τελικά απορριφθεί η ένσταση) να καταβάλλουν στην υπηρεσία ταµείου του δήµου το
ποσό το οποίο οι ίδιοι θεωρούν ως ορθή χρέωση, πριν την εκπνοή της προθεσµίας που
αναγράφεται στον λογαριασµό. Με τον τρόπο αυτό οι τόκοι υπερηµερία (σε περιπτώσεις
απόρριψης της ένστασης) θα βαρύνουν τη διαφορά που προκύπτει από το ποσό που
αναγράφεται στον λογαριασµό µείον το ποσό που κατέβαλαν εµπρόθεσµα στον ∆ήµο.
Οι λογαριασµοί πρέπει να εξοφλούνται εµπρόθεσµα, για να αποφεύγονται οι συνέπειες
που προβλέπει ο παρών κανονισµός. Ο δήµος δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το
δικαίωµα να επικαλείται τη µη παραλαβή ή την απώλεια του λογαριασµού κατανάλωσης,
για να ανατρέψει τις τυχόν εις βάρος του συνέπειες που επιβάλλονται από τη µη έγκαιρη
εξόφλησή του. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει τη στοιχειώδη
επιµέλεια, στην αναζήτηση του λογαριασµού ή να αποταθεί στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου η
οποία του χορηγεί αντίγραφο του τρέχοντος λογαριασµού, προσκοµίζοντας ένα παλιό απόκοµµα
προηγούµενου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26ο
Σύσταση επιτροπής για την εφαρµογή του Κανονισµού
Μέχρι σήµερα και από την εµπειρία λειτουργίας των κανονισµών άλλων δήµων
αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις κατά την εφαρµογή αυτών, που οφείλονται κυρίως σε
παρερµηνείες των διατάξεων και παραλήψεις από υπαλλήλους και υδρευόµενους µε αποτέλεσµα
να δηµιουργούνται συχνά προβλήµατα στην εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία της αρµόδιας
υπηρεσίας του δήµου και την οµαλή εξυπηρέτηση των δηµοτών. Για το λόγο αυτό, αλλά και για
την αποφόρτιση των εργασιών του ∆.Σ συστήνεται η «Επιτροπή Τήρησης Κανονισµού
Ύδρευσης» αποτελούµενη από:
1. Τον(την) εκάστοτε αντιδήµαρχο του δήµου
2. Τον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
3. Τον µόνιµο υπάλληλο του δήµου, που είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο και τη συντήρηση
του ∆.Υ
4. ∆ύο δηµοτικούς συµβούλους που ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ (έναν από την πλειοψηφία
και έναν από τη µειοψηφία του ∆.Σ)
Αρµοδιότητα της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η πιστή τήρηση και εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος Κ.Υ. Ο ρόλος της επιτροπής είναι γνωµοδοτικός και συµβουλευτικός
και οι αποφάσεις της δεν αποτελούν δέσµευση για τη λήψη απόφασης του ∆.Σ. Εκτός των
παραπάνω, αρµοδιότητα της επιτροπής θα είναι και οι αποφάσεις-εισηγήσεις προς το ∆.Σ. για
θέµατα εκτέλεσης έργων ύδρευσης, προµήθειες υλικών, πρόσληψη προσωπικού, µε βάση της
ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές διαµορφώνονται κάθε φορά.
Η επιτροπή µπορεί να γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που αφορά την υπηρεσία ύδρευσης
εφόσον της ζητηθεί από το δήµαρχο ή άλλα αρµόδια όργανα του δήµου. Η σύστασή της γίνεται
µε απόφαση δηµάρχου και η θητεία της µπορεί να διαρκέσει από ένα (1) ως πέντε (5) έτη.
Με τη σχετική απόφαση του δηµάρχου για τη σύσταση της επιτροπής ορίζεται ο
πρόεδρος αυτής, τα µέλη και ο υπάλληλος που εκτελεί χρέη γραµµατέα. Σε κάθε συνεδρίαση της
επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία υπογράφουν όλα τα παριστάµενα µέλη και ο
γραµµατέας αυτής.
Η συνεδρίαση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της επιτροπής προς τα µέλη
της.
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Αρµοδιότητα επίσης της επιτροπής είναι και η εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών
για οποιοδήποτε θέµα που αφορά στις διατάξεις του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και τις
αντιρρήσεις χρεώσεων.
Για την λήψη απόφασης που αφορά θέµατα οικονοµικών διαφορών, µειώσεις χρέωσης
λογαριασµών κλπ. λαµβάνεται υπόψη η διαδικασία που ακολουθείται για τη λειτουργία της
αντίστοιχης Επιτροπής Φορολογικών ∆ιαφορών. Για την εξέταση τέτοιων αιτηµάτων µπορεί να
παρίσταται και ο δηµότης του οποίου εξετάζεται το αίτηµα. Απόσπασµα του πρακτικού µε το
οποίο εξετάστηκαν αιτήµατα αντίρρησης χρεώσεων, µειώσεις, διαγραφές και κάθε άλλη
οικονοµική διαφορά των υδροληπτών που αφορά σε θέµατα ύδρευσης, υποβάλλεται στο ∆.Σ για
έγκριση. Καµία εισήγηση-απόφαση της επιτροπής δεν µπορεί να είναι εκτελεστέα, αν δεν
εγκριθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 27ο
Υγειονοµικός έλεγχος νερού
Ο δήµος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δηµοτικό ∆.Υ, να έχει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Για το σκοπό
αυτό λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.
Ο χηµικός, φυσικός και υγειονοµικός έλεγχος του χορηγούµενου νερού γίνεται αυτεπάγγελτα
από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και
διαπιστευµένα εργαστήρια χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Ο δήµος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την
υγιεινή παροχή του νερού, µέχρι το υδρόµετρο του καταναλωτή.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τους καταναλωτές, ελαστικών ή πλαστικών ή
άλλων σωλήνων για την µεταφορά νερού, από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους
(ντεπόζιτα, δεξαµενές, ραντιστήρες κλπ.) χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής, για να αποφευχθεί η
αναρρόφηση που µπορεί να µολύνει το δίκτυο από τις αποθήκες αυτές νερού, σε περίπτωση
διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης η µεταφορά νερού, µέσω οποιονδήποτε
σωλήνων από τις κοινόχρηστες βρύσες.
Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδροµετρητών σωληνώσεων ή
εγκαταστάσεων αποχέτευσης ή καυσίµων. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις µετατοπίζονται
υποχρεωτικά µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τη
σχετική ειδοποίηση του δήµου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, διακόπτεται η
υδροδότηση µέχρι να συµµορφωθούν οι υπόχρεοι.
Ο δήµος µπορεί να αρνηθεί την υδροδότηση φυσικού ή νοµικού προσώπου, όταν
υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις κινδύνου µόλυνσης του νερού που πρόκειται να παροχετευτεί.

Άρθρο 28ο
Ιεράρχηση Υδρευτικών Αναγκών &
Περίπτωση εκ περιτροπής παροχής Ύδατος
Αντικειµενικός σκοπός του δήµου είναι η συνεχής υδροδότηση των ακινήτων σε όλο το
24-ωρο. Προκειµένου να καταστεί αυτό εφικτό κάθε υδρολήπτης οφείλει να καταναλώνει το
νερό µε σύνεση, χωρίς σπατάλες, σεβόµενος πάντα τους περιορισµούς του παρόντος (Κ.Υ) ή
όσους τυχόν θεσπιστούν στο µέλλον µε σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. Όταν το νερό δεν επαρκεί,
ο δήµος µπορεί να προβαίνει σε τµηµατικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό
εκ περιτροπής και σε ορισµένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόµη, µε απόφαση του ∆.Σ
να απαγορεύσει την άρδευση εντός οικισµού (πότισµα κήπων) και να ορίσει ανώτατο όριο
κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς
υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόµενος να την εξασφαλίσει µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενή
ή µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των
καταστηµάτων και εφ’ όσον αποµένει πλεόνασµα διατίθεται κατά σειρά για την υδροδότηση
τουριστικών εγκαταστάσεων, το πότισµα ζώων, κήπων κλπ.
Στην περίπτωση εκ περιτροπής παροχής νερού, ο ∆ήµος θα µπορεί να επιβάλει
περιορισµό κατανάλωσης και θα υπάρχει η εξής σειρά προτεραιότητας:
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•
•
•

για σχολεία – ιατρείο
για οικιακή χρήση
για επιχειρήσεις

Άρθρο 29ο
∆ιακοπές Υδροδότησης

Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο
παρόν Κ.Υ ο δήµος µπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Για λόγους προστασίας της δηµοσίας υγείας.
Β. Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των δεξαµενών ή των
υδραγωγείων).
Γ. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
∆. Όταν υπάρχει οικονοµική ασυνέπεια
Όταν πρόκειται για προγραµµατισµένες διακοπές, η αρµόδια υπηρεσία του δήµου
φροντίζει να ενηµερώνει εγκαίρως µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καµία
περίπτωση δεν ευθύνεται ο δήµος σε αποζηµίωση για βλάβες που ενδεχοµένως προκαλέσουν
στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

Άρθρο 30ο
Υποχρεώσεις Καταναλωτών
Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενηµερώνουν το δήµο αυθηµερόν για κάθε ανωµαλία,
βλάβη υδροµετρητών ή διαρροή σωλήνων. Σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε
πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από σχετική απόφαση του ∆.Σ. Επίσης θα
βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστηµα που σηµειώθηκε η βλάβη και η αξία της
ποσότητα νερού χάθηκε.
Απαγορεύεται απόλυτα:
Α) Η από τον µετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση
ιδίου µετρητή.
Β) Η µετατόπιση µετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του δήµου.
Γ) Η σύνδεση του ακινήτου µε τον αγωγό πριν από τον υδροµετρητή.
Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10
έως και 90 ηµέρες και σε πρόστιµο. Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιµο καθορίζεται σε
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από το ∆.Σ
Απαγορεύεται επίσης στους ιδιώτες να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις
διακλαδώσεις των δικτύων υδροδότησης κατά την εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων ή
κατά την εκσκαφή ή ανέγερση οικοδοµών. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα
αναγκαία και πρόσφορα µέτρα εντοπισµού και προστασίας των αγωγών, διακλαδώσεων και
υδρευτικών κατασκευών επί των πεζοδροµίων, συµβουλευόµενοι το αρµόδιο Τµήµα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήµου, το οποίο θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζηµιάς, πέρα από τις ενδεχόµενες ποινικές του ευθύνες,
υποχρεώνεται και στην αποπληρωµή της αποκατάστασης της ζηµιάς (κοστολόγηση από την
υπηρεσία, πλέον ισόποσου προστίµου).

Άρθρο 31ο
Επεµβάσεις στις εγκαταστάσεις-λοιπές απαγορεύσεις
Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους επέµβαση στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του δήµου
(αγωγοί, παροχές, φρεάτια, υδροµετρητές κ.α). Εκτός από τα προβλεπόµενα στον παρόντα Κ.Υ
ο παραβάτης διώκεται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Αν προκληθεί βλάβη από την
επέµβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύµφωνα µε τα άρθρα 381 και 382 (παράγραφοι 1 και 2)
του Ποινικού Κώδικα και του επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται
µε απόφαση ∆.Σ
Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, µε ενωτικό σωλήνα, υδρόµετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να
τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιµωρείται µε την επιβολή
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αυστηρότατου προστίµου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Απόδειξη
κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδροµετρητή από τον υδρευόµενο,
τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόµενος,
ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο υπάλληλος που διενήργησε τον
έλεγχο και ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
και έπειτα από σχετική απόφαση του ∆.Σ, καταβάλλει πρόστιµο ίσο µε το πενταπλάσιο της
δαπάνης κατανάλωσης αντίστοιχης περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές ο δήµος έχει επίσης το
δικαίωµα να διακόψει αµέσως την παροχή νερού, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει
από τη διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη.
Απαγορεύεται στους υδρευόµενους η δωρεάν ή επί πληρωµή χορήγηση νερού σε
τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο δήµος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εµπορεύεται το νερό, για
την διακοπή της χορήγησης ή εµπορίας. Αν ο υδρευόµενος δεν συµµορφωθεί µέσα σε διάστηµα
(ενός µηνός) από την ειδοποίηση, ο δήµος έχει το δικαίωµα να διακόψει την υδροδότησή του µε
σχετική απόφαση του ∆.Σ.
Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει κλεισµένη (από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου) παροχή
του επιβάλλεται αυστηρό πρόστιµο, κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τις
παροχές που διακόπηκαν µε αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνοµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 32ο
Τελικές διατάξεις
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κ.Υ τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 459
του Ποινικού Κώδικα.
Αυτός ο κανονισµός καλύπτει το υφιστάµενο ∆.Υ καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις
του. Καλύπτει επίσης όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί και θα συνδεθούν µελλοντικά µε το
συγκεκριµένο δίκτυο.
Η σύνταξη του κανονισµού αυτού προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, επέχει δε
θέση ιδιωτικού συµφωνητικού (σύµβαση προσχώρησης) και για τούτο ισχύει η υπογραφή του
αιτούντα που τίθεται στην αίτηση υδροδότησης, στο σώµα της οποίας γίνεται σαφής αναφορά
ότι ο αιτών έλαβε γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στον Κ.Υ του δήµου. Όσοι από τους παλιούς καταναλωτές δεν έχουν
υπογράψει τη συγκεκριµένη αίτηση οφείλουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος (δύο
µηνών) και κατόπιν ειδοποιήσεώς τους από το δήµο, να προσέλθουν στην αρµόδια
υπηρεσία και να υπογράψουν. Οφείλουν ακόµη να προσκοµίσουν τυχόν άλλα
δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για τη
συµπλήρωση του φακέλου της κάθε υφιστάµενης παροχής. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσής τους µε τα προαναφερόµενα, ο δήµος µε προηγούµενη απόφαση του ∆.Σ
προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου και την αφαίρεση του υδροµετρητή.
Με σχετικές αποφάσεις του το ∆.Σ µπορεί να συµπληρώνει και να τροποποιεί τις
διατάξεις του παρόντα κανονισµού. To ∆ηµοτικό Συµβούλιο ρυθµίζει επίσης και αποφασίζει
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα δεν συµπεριλαµβάνεται σ' αυτόν. Οι αποφάσεις αυτές θα
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του νέου Κ.Υ.
Η ισχύς του Κ.Υ του ∆ήµου Ψαρών θα αρχίσει µετά την κατά νόµο έγκρισή του και από
της δηµοσιεύσεώς του κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006

Άρθρο 33ο
Παράρτηµα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Κ.Υ. Το παράρτηµα αυτό
συµπεριλαµβάνει έντυπα τα οποία απαιτούνται για την αρχική σύνδεση µε το ∆.Υ και λοιπών
περιπτώσεων συναλλαγής των υδροληπτών µε το δήµο.
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος – Ιδιοκτήτη/Συνιδιοκτήτη Ακινήτου
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Αιτούντος .........................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................
ΑΦΜ ........................................................................................................................
∆ΟΥ .........................................................................................................................
Α∆Τ .........................................................................................................................
Παρακαλώ να εγκρίνετε την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(αριθµός)_____________________________ παροχών
στο ακίνητο ιδιοκτησίας µου, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού του ∆ήµου Ψαρών
από τις παραπάνω συνδέσεις
_______________ παροχές θα είναι κοινές

∆ηλώνω ότι
έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τον Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου Ψαρών
αποδέχοµαι ότι η αίτηση είναι σε ισχύ για το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
αποδέχοµαι τυχόν αναπροσαρµογή της δαπάνης σύνδεσης στο διάστηµα των έξι (6)
µηνών
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που συνυποβάλλω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου
οικοδοµική άδεια, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδοµία για υδροδότηση,
ή αντίστοιχα βεβαίωση νοµιµοποίησης/τακτοποίηση σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσµατος
νοµιµοποιητικά έγγραφα απόδειξης ιδιοκτησίας (σηµειώστε το είδος του υποβαλλόµενου
εγγράφου) _____________________________________________________________

ΨΑΡΑ …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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Έλεγχος Αυτοτελούς Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών& Περιβάλλοντος
Παρατηρήσεις

Αρχική Έγκριση Αυτοτελούς Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ψαρά _________________ 20______
Ο ελέγχων υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

(Ο Προϊστάµενος)

Έλεγχος Αυτοτελούς Τµήµατος
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
Βεβαιώνω ότι καταβλήθηκε η δαπάνη κατασκευής της/των αιτούµενης/ αιτούµενων παροχών
Αριθµός Παραστατικού εξόφλησης ……………………………………………………………………….

Ψαρά _________________ 20______
Ο βεβαιών υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών

(Ο Προϊστάµενος)
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
ΑΦΜ

.................................................................................................................

∆ΟΥ

.................................................................................................................

Α∆Τ

.................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. ∆/νση Επικοινωνίας ..................................................................
Υποβάλλω την παρούσα ως
Ιδιοκτήτης
Μισθωτής/ άλλου είδους χρήστης
Στοιχεία Χρήστη (∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ αν την αίτηση υποβάλλει ο νέος χρήστης)
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
ΑΦΜ

.................................................................................................................

∆ΟΥ

.................................................................................................................

Α∆Τ

.................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. ∆/νση Επικοινωνίας ..................................................................
Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου ...........................................................................................................

Παρακαλώ όπως εγγράψετε στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ως νέο χρήστη
της αναφερόµενης παροχής, τον παραπάνω αναφερόµενο.
Συνηµµένα υποβάλλω
Μισθωτήριο
Άλλο έγγραφο (αναφέρατε) .......................................................................................
Έχω λάβει γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους
όρους του.
Ψαρά …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
ΑΦΜ

.................................................................................................................

∆ΟΥ

.................................................................................................................

Α∆Τ

.................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. ∆/νση Επικοινωνίας ..................................................................
Υποβάλλω την παρούσα ως
Νέος ιδιοκτήτης
Παλαιός ιδιοκτήτης
Στοιχεία Νέου Ιδιοκτήτη (∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ αν την αίτηση υποβάλλει ο νέος
ιδιοκτήτης)
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
ΑΦΜ

.................................................................................................................

∆ΟΥ

.................................................................................................................

Α∆Τ

.................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. ∆-/νση Επικοινωνίας .................................................................
Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου ...........................................................................................................

Σας παρακαλώ όπως προβείτε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ µε
τα στοιχεία του νέου Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ του ακινήτου, για την αναφερόµενη παροχή µε τα
υποβαλλόµενα στοιχεία.
Έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές προς το ∆ήµο Ψαρών
Συνηµµένα υποβάλλω
Συµβόλαιο µεταβίβασης
Αντίγραφο Ε9
Άλλο έγγραφο (αναφέρατε) ...................................................................................
Έχω λάβει γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης
Ψαρά ……../………20…………
Ο/Η ∆ηλών/∆ηλούσα
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση ..........................................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................

Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου

........................................................................................................

Αιτούµαι την προσωρινή διακοπή της αναφερόµενης παροχής για τους ακόλουθους λόγους:
(αναφέρατε)
………………………..……………………………………………………………………………………………………….
………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………..
………………………..…………………………………………………………………………………………………….

και δηλώνω τα ακόλουθα
Έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές µου προς το ∆ήµο Ψαρών
Έλαβα γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης

Ψαρά …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση ..........................................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................

Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου

........................................................................................................

Αιτούµαι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ διακοπή της αναφερόµενης παροχής και τη ∆ΙΑΓΡΑΦΗ µου από το
Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης.
∆ηλώνω ότι
Έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές µου προς το ∆ήµο Ψαρών
Έλαβα γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης

Ψαρά …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος - Χρήστη
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
ΑΦΜ

.................................................................................................................

∆ΟΥ

.................................................................................................................

Α∆Τ

.................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση

........................................................................................

Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου ...........................................................................................................

Παρακαλώ όπως
ΑΜΕΣΑ
στις (αναφέρατε ηµεροµηνία) ..........................................................................
καταµετρήσετε

την

ένδειξη

του

αναφερόµενου

υδροµετρητή

και

ΕΚ∆ΩΣΕΤΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ κατανάλωσης ύδατος προκειµένου να διαγραφώ από χρήστης της
αντίστοιχης παροχής
∆ΙΑΚΟΨΕΤΕ την παροχή ύδατος, βάσει του Κανονισµού Ύδρευσης
µε ∆ΙΑΓΡΑΨΕΤΕ από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης µε την ιδιότητα του χρήστη
της αναφερόµενης παροχής, κατόπιν της εξόφλησης του λογαριασµού και όποιων
άλλων οφειλών
Αριθµός παραστατικού εξόφλησης λογαριασµού ..........................................................
Έχω λάβει γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους
όρους του.
Ψαρά …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση .........................................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................
Υποβάλλω την παρούσα ως
Ιδιοκτήτης-Χρήστης
Νέος χρήστης
Αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρησης νέου χρήστη .......................................
Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου

........................................................................................................

Αιτούµαι την ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ της αναφερόµενης παροχής και δηλώνω τα ακόλουθα
Έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές µου προς το ∆ήµο
Έχουν αρθεί οι λόγοι διακοπής
Έχω καταβάλει το τέλος επανασύνδεσης.
Αριθµός παραστατικού καταβολής του τέλους επανασύνδεσης
…………………………………………..
Έλαβα γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους
όρους του.
Ψαρά…../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση .........................................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................

Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου ...........................................................................................................

Σας παρακαλώ όπως προβείτε σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του αναφερόµενου υδροµετρητή.
Έχω καταβάλλει το τέλος τεχνικού ελέγχου, αρ. παραστατικού .............................
Έχω λάβει γνώση του Κανονισµού Ύδρευσης και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους
του

Ψαρά ………/……../20……
Ο Αιτών/ Η Αιτούσα
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ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Στοιχεία Αιτούντος
Όνοµα .....................................................................................................................
Επώνυµο

................................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο Πατέρα ..........................................................................................
Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας ......................................................................................
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση .........................................................................................
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας ....................................................................
Στοιχεία Παροχής
∆ιεύθυνση Ακινήτου .......................................................................................................
Αριθµός Υδροµετρητή .....................................................................................................
Αριθµός Μητρώου ...........................................................................................................
Αίτηση (προς ∆ήµο Ψαρών)

Παρακαλώ την εξέταση της παρούσας ένστασης επί της κατανάλωσης ύδατος και του
αιτήµατος µείωσης του πλέον πρόσφατου λογαριασµού που αφορά στην κατανάλωση
Α' τετράµηνο 201 ....,
κυβικά ......m3
Β' τετράµηνο 201 .... , κυβικά ......m3
Γ' τετράµηνο 201 .... ,

κυβικά ......m3

λόγω
αφανούς διαρροής και επισυνάπτω
παραστατικό εξόφλησης υδραυλικού και έκθεση του υδραυλικού για το σηµείο
της βλάβης και βεβαίωσης αποκατάστασής της
υπεύθυνη δήλωσή µου για την αποκατάσταση της βλάβης µε ίδια µέσα και
έκθεση για το σηµείο της βλάβης
άλλο έγγραφο
...................................................................................................................
...................................................................................................................
αφανούς διαρροής οφειλόµενης σε τρίτους και επισυνάπτω
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................

άλλης αιτίας και επισυνάπτω
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
∆εν έχω ληξιπρόθεσµες οφειλές
Έλαβα γνώση του άρθρου 25 του Κανονισµού Ύδρευσης
Ψαρά …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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Β. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό της, στο δηµοτικό
κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284.
Γ. Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα τοπική
εφηµερίδα.
∆. α. Η απόφαση να παραµείνει συνεχώς εκτεθειµένη σε χώρο του δηµοτικού καταστήµατος,
που είναι προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, µε φροντίδα της Προέδρου του ∆.Σ., να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.
γ. Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του ∆.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την όσο το
δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση της παρούσας απόφασης µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.
Μειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Κουτσοδόντη Αγγελική και Χατζησκουλίδης Χρήστος
που ψήφησαν παρών.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 75/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών

Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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