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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 27-4-2020.
Πράξη 58η
Ιθάκη, σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2100/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- και τα 17 μέλη του :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

10.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

11.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

12.

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

13.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

14.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

17.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.

2.

3.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΥΔΕΙΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Λήψη Κανονιστικής
απόφασης για την έκδοση νέου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης) και δίνει τον λόγο στον
Δήμαρχο που εισηγείται 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:
α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών
από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση.
α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις
τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής
τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των
οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και
τουριστικών περιοχών.
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α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και
λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης
των
απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην
πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων
από την ηχορύπανση. [Α3]
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.
δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των κατασκηνώσεων και
τουριστικών εγκαταστάσεων.
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται
να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις τοπικές
ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου.
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της
παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και
ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, του οικοδομικού κανονισμού και τους
γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για
την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν
το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες
των πόλεων και των οικισμών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι
χρήσεων γης.
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.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων 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
Δήμου, 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 Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
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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 Δήμου 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.»
Με την περίπτωση ιστ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και
παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
" Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από
τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και
θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων
επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται
αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως
ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της
δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η
ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν
ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007) »
Η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 29/2020 απόφασή της (ΑΔΑ : ΨΘΣΟΩΕΟ-ΒΛΤ) εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Κανονισμού Υδρευσης ως κατωτέρω,:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29
Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00΄ πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1710/27-3-2020 πρόσκληση
του Προέδρου της κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-32020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς και της με
αριθ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας σχετικά με
την λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων.
Συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της και αναλυτικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος)
2.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)
3.
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
4.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
5.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΙΖΑΣ
6.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΔΙΤΣΑΣ
7.
ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (μειοψ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ
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Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του νέου Κανονισμού Υδρευσης) και θέτει υπόψη των μελών τα
κατωτέρω :
«Με την αρ. 47/2020 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ην ανάκληση της αρ. 194/2019
απόφασής του με θέμα : Λήψη Κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του
Δήμου Ιθάκης, λόγω μη σύννομης έκδοσης και συγκεκριμένα :
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
"Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από
τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και
θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι
αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία
υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση
των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. ."
Συμεπώς και επειδή ο Κανονισμός Υδρευσης περιλαμβάνει και ορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών, που υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει πρώτα η Οικονομική Επιτροπή, να
λάβει εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση αναφορικά με τα ανωτέρω και στη συνέχεια να
ληφθεί η τελική κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του Κανονισμού
Ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης.
Ακολουθούν τα προτεινόμενα προς ένταξη στον νέο Κανονισμό άρθρα (η αρίθμηση βασίζεται στον
ισχύοντα Κανονισμό σύμφωνα με την αρ. 223/2009 απόφαση της τελευταίας του τροποποίησης από το
Δημοτικό Συμβούλιο) :
Άρθρο 3ο: Δικαίωμα Χρήσης Νερού
3.4. Η Υπηρεσίας Ύδρευσης έχει το δικαίωμα όταν το νερό δεν επαρκεί, κατόπιν συνεννόησης με τον
Δήμαρχο να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες και ημέρες
ή ακόμα να απαγορεύει κάποιες ειδικές χρήσεις πχ πότισμα κήπων, πλύσιμο αυλών και αυτοκινήτων κλπ.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά
και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών
μηνών.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ…200€.
3.5. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ο υδρευόμενος πρέπει να την
εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο καταλληλότερο τρόπο.
3.6. Κατά την διάρκεια πυρκαγιάς στην περιοχή απαγορεύεται το γέμισμα δεξαμενών, πότισμα κήπων,
πλύσιμο αυλών και αυτοκινήτων ή άλλη χρήση.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ…150.00€.
Άρθρο 16ο: Απαιτούμενα Έγγραφα Υδροδότησης
16.4. Με τη δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο όρο
που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό. Κάθε λήψη νερού εν αγνοία
του Δήμου και χωρίς έγγραφη άδεια, κατά συνέπεια κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος
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κανονισμού, θα θεωρείται λαθραία. Εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται άμεση διακοπή της
παροχής και πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του Τέλους Σύνδεσης. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο
θα είναι ίσο με το εξαπλάσιο του Τέλους Σύνδεσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ……..380,00€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ………570,00€
Άρθρο 18ο: Δαπάνη Νέας Παροχής
Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία
υποβάλλεται αίτηση και προκαταβάλλεται δαπάνη (τέλος σύνδεσης, κόστος φρεατίου, κόστος υδρόμέτρου )
η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ........... 190,00€
.
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ....... 380,00€
ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ….. 50,00€
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ……

50,00€

Άρθρο 21ο : Αφαίρεση Παροχών
21.1. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και οι αγωγοί, το δε πεζοδρόμιο
αποκαθίσταται από τον Δήμο.
21.2. Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του
δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ.
ΤΕΛΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ……100,00€
21.3. Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό. (Άρθρο 14.2, 14.3)
Άρθρο 22ο : Επανασύνδεση
22.1. Επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του
δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.Σ. ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ…...80,00€
22.2. Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγο οφειλής, γίνεται εφόσον αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν
στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης
.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ x 2…...160,00€
22.3. Επανασύνδεση διακοπής υδροδότησης λόγω οφειλής κάτω των 150€ τότε:
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ…...80,00€
Άρθρο 24ο: Τιμή Νερού – Πάγιο – Προσαύξηση
24.2. Επιβάλλεται για κάθε τετράμηνο υποχρεωτικό τέλος (πάγιο ) που ανεξάρτητα από την
κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το τέλος αυτό θα χρησιμοποιείται από το Δήμο
για τον εκσυγχρονισμό και καλή συντήρηση των δικτύων. Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ …. 5,00€
24.4 Λογαριασμός που δεν εξοφλήθηκε στην ημερομηνία που αναγράφετε στο έντυπο του
ειδοποιητηρίου, χρεώνετε από τον επόμενο μήνα και κάθε μήνα με προσαύξηση επί του συνόλου του
λογαριασμού. Το ύψος της προσαύξησης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ…….. …. 1%
24.5. Απαλλάσσεται της προσαύξησης ο υδρολήπτης που κάνει εγράφη ένσταση, προς το Δήμο για
τη κατανάλωση του, για όσο χρόνο αυτή εκκρεμή. (άρθρο 23.7).
Άρθρο 26ο : Τιμολόγηση Κατηγοριών
26.1. Κατηγορίες:
Κατηγορία 0 : Δημοτικά κτίρια - Ιεροί Ναοί : ………………………. Μηδενική χρέωση.
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Κατηγορία 1 : Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: Χρέωση του παγίου και της κατανάλωσης νερού από
40 m³ και πάνω. Ενώ παρέχεται και έκπτωση 50% στα έξοδα ελέγχων, αντικατάστασης μετρητών, και λοιπών
βλαβών που επιβαρύνουν τους καταναλωτές:
ΚΥΒΙΚΑ
0-40
41-80
81-120
121-160
161-200
200 +

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0,00 €
1,00 €
1,30 €
1,40 €
1,80 €
2,50 €

Κατηγορία 2 : Κατοικίες - Δημόσια κτίρια – Κοινωνικά Ιδρύματα – Οικισμός Λεύκης :
ΚΥΒΙΚΑ
0-40
41-80
81-120
121-160
161+

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1,00 €
1,30 €
1,40 €
1,80 €
2,50 €

Κατηγορία 3: Ημιεπαγγελματικοί χώροι.
ΚΥΒΙΚΑ
0-50
51-150
151-200
201-250
251+

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1,60 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
4,50 €

Κατηγορία 4 : Επαγγελματικές Στέγες, Ποιμνιοστάσια,
Παραγωγικές Μονάδες, Τουριστικά Καταλύματα.
ΚΥΒΙΚΑ
0-150
151-300
301-500
501+

Ακίνητα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης,

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
2,20 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €

Κατηγορία 5 : Πράσινες κατοικίες και πράσινοι επαγγελματικοί χώροι :……. 1,00 €/κ.μ.
Κατηγορία 6 : Συναιτεριστικά ελαιοτριβεία ………………………………..……. 2,00 €/κ.μ.
26.2. : Αυτόματα μηχανήματα υδροληψίας (PILLARS) …………………………... 3,00 €/κ.μ.
26.3.: Όλες οι τιμές θα επιβαρύνονται με τις οριζόμενες από τους νόμους του Κράτους κρατήσεις (ΦΠΑ
κλπ)
Επιπλέον το κάθε κυβικό επιβαρύνεται με περιβαλλοντικό κόστος βάσει της Εφαρμογή της υπ' αρ.
135275/2017 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με τους «Γενικούς
Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, καθώς και τη μέθοδο και τις διαδικασίες
για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.»
Το ύψος του περιβαλλοντικού κόστους της κάθε περιοχής καθορίζεται κάθε χρόνο από τη
Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»
Άρθρο 27o: Λήψη νερού μέσω Αυτόματων Μηχανών
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27.1. Βυτιοφόρα αυτοκίνητα: Αυτά θα λαμβάνουν νερό μέσω κρουνών διαμ. 2’’ τοποθετημένων πάνω
σε αυτόματες ηλεκτρονικές μηχανές, εφοδιασμένες με σύστημα προπληρωμής από κάρτα, που θα
προμηθεύονται οι οδηγοί τους από το Ταμείο του Δήμου σε τιμή που θα ορίζει με απόφαση του το Δημ.
Συμβ.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ….. 0,003€
H Οικ. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Κανονισμού Υδρευσης, όσο αφορά τον
ορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Μειοψηφεί ο κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ο οποίος αναφέρει :
«Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει και κατά άρθρο και στο σύνολό του τον προτεινόμενο κανονισμό
ύδρευσης.
Θεωρούμε πως δεν έρχεται να λύσει προβλήματα των καταναλωτών με την υπηρεσία Ύδρευσης ,
απεναντίας θα δημιουργήσει περισσότερα.
1) Θεωρούμε αντιλαϊκό το κλιμακωτό τιμολόγιο για ένα αγαθό όπως είναι το νερό , αφού όπως έχει
αποδειχθεί στη πράξη οι προβληματικοί καταναλωτές-για τους οποίους αρχικά καθιερώθηκε- υπήρχαν πριν
από αυτό και υπάρχουν και μετά από αυτό και καμία σχέση δεν έχουν με το μεγάλο ποσοστό των
καταναλωτών.
2) Θεωρούμε απαράδεχτη την υπέρογκη και πάνω από 50% αύξηση των παγίων.
3) Είναι πολύ ψηλά τα πρόστιμα που καθιερώνονται σε διάφορες διαφορές ειδικά για τα λαϊκά
νοικοκυριά που βίωσαν μια οικονομική κρίση και βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νέας.
4) Είναι απαράδεχτο το κομμάτι εκείνο που απαλλάσσει την υπηρεσία από κάθε ευθύνη σε περιπτώσεις
καταστροφών από θεομηνίες.»
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2020. »
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συμβούλων το σχέδιο του νέου κανονισμού, που
περιλαμβάνει και τα ανωτέρω προτεινόμενα από τη Οικονομική Επιτροπή άρθρα και κάλεσε το Συμβούλιο
για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για το ανωτέρω θέμα.
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.Δ.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.
Επειδή στο Δήμο Ιθάκης δεν υφίσταται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την αρμοδιότητα αυτή ασκεί
απευθείας το Δημοτικό Συμβούλιο δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας.
(Άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αντικείμενο Κανονισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Υδροδότηση
ΑΡΘΡΟ 3Ο : Δικαίωμα Χρήσης Νερού
ΑΡΘΡΟ 4Ο : Προσωπικό Ύδρευσης
ΑΡΘΡΟ 5Ο : Τι είναι Παροχή
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : Καταχώρηση Παροχών
ΑΡΘΡΟ 7Ο : Αγωγοί
ΑΡΘΡΟ 8Ο : Θέση Παροχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9Ο : Διάμετρος Παροχών και Μετρητών
ΑΡΘΡΟ 10Ο : Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών
ΑΡΘΡΟ 11Ο : Υδρόμετρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΕΙΔΗ- ΤΡΟΠΟΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟ 12Ο : Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
ΑΡΘΡΟ 13Ο : Ακίνητα εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου
ΑΡΘΡΟ 14Ο : Μεταφορές – Μετατοπίσεις Παροχών
ΑΡΘΡΟ 15Ο : Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 16Ο : Απαιτούμενα Έγγραφα Υδροδότησης Μετρητές
ΑΡΘΡΟ 17Ο : Εκτέλεση Εργασιών
ΑΡΘΡΟ 18Ο : Δαπάνη Νέας Παροχής
ΑΡΘΡΟ 19Ο : Ματαίωση Εγκατάστασης της Παροχής Δαπάνη Νέας Παροχής
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΔιακοπήΠαροχής
ΑΡΘΡΟ 21Ο : Αφαίρεση Παροχών
ΑΡΘΡΟ 22Ο : Επανασύνδεση
ΑΡΘΡΟ 23Ο : Ενστάσεις
ΑΡΘΡΟ 24Ο : Τιμή Νερού- Πάγιο- Προσαύξηση
ΑΡΘΡΟ 25Ο : Κατηγορίες Τιμολογίων χρέωσης Νερού
ΑΡΘΡΟ 26Ο : Τιμολόγηση Κατηγοριών
ΑΡΘΡΟ 27Ο : Λήψη νερού μέσω Αυτόματων Μηχανών
ΑΡΘΡΟ 28Ο : Λήψη Ενδείξεων και Πληρωμή Λογαριασμών
ΑΡΘΡΟ 29Ο : Πληρωμές Λογαριασμών
ΑΡΘΡΟ 30Ο : Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 31Ο : Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 32Ο : Στάσιμο Υδρόμετρο
ΑΡΘΡΟ 33Ο : Διαρροή στο Φρεάτιο
ΑΡΘΡΟ 34Ο : Καλυμμένο Υδρόμετρο
ΑΡΘΡΟ 35Ο : Αντικατάσταση Υδρομέτρου
ΑΡΘΡΟ 36Ο : Μεταφορά Υδρομέτρου
ΑΡΘΡΟ 37Ο : Υπόχρεοι
ΑΡΘΡΟ 38ο: Άλλες εισπράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 39Ο : Λαθραίες υδρεύσεις
ΑΡΘΡΟ 40Ο : Παράνομη Χορήγηση Νερού – Εμπορία Νερού
ΑΡΘΡΟ 41Ο : Άλλες Απαγορεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΘΡΟ 42Ο : Προστασία Περιβάλλοντος

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός αφορά τους όρους λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, της
διανομής νερού, την καταγραφή ενδείξεων των υδρομετρητών, την έκδοση λογαριασμών και γενικά
οτιδήποτε έχει σχέση με την ύδρευση της νήσου Ιθάκης, περιοχής αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο: Υδροδότηση
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2.1. Η εξασφάλιση της κανονικής και αδιατάραχτης ύδρευσης των κατοίκων του νησιού της Ιθάκης
αποτελεί αναμφισβήτητα την βασική ανάγκη απόλυτης προτεραιότητας και κατά συνέπεια την πρωταρχική
φροντίδα της Δημοτικής Αρχής. Ο σπουδαιότερος παράγοντας για την εξασφάλιση της υγείας των
κατοίκων είναι η άνετη και υγιεινή ύδρευσή τους που είναι απαραίτητη και για την καθαριότητα των
ανθρώπων, των σπιτιών, και των οικισμών αλλά και για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη του
νησιού.
2.2. Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης, παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση σύμφωνα με
τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές και τις Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
αυτό, είναι απαραίτητο να προβαίνει σε τακτικούς χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους.. Η χρήση του
νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν
για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, o υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές
και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης
για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική
αυτή χρήση.
2.3. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα έλλειψης νερού είναι δυνατόν να επιτραπεί,
μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για μια χρονική περίοδο η υπέρβαση των
επιτρεπόμενων ορίων για την ποιότητα νερού που καθορίζει η νομοθεσία, στο μέτρο που αυτή η υπέρβαση
δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
2.4. Παρέχεται δικαίωμα εκ του ισχύοντος κανονισμού στον κ. Δήμαρχο ή κ. Α/Δήμαρχο όπως
ρυθμίζουν, κατά την κρίση τους, επείγοντα ζητήματα που ανάγονται στην υδροληψία και λαμβάνουν τα
ενδεικνυόμενα μέτρα προς εξασφάλιση της κανονικής ύδρευσης του νησιού.
Άρθρο 3ο: Δικαίωμα Χρήσης Νερού
3.1. Δικαίωμα χρήσης νερού έχει κάθε κάτοικος, επαγγελματίας, φορέας ή επισκέπτης του νησιού της
Ιθάκης με τους όρους του παρόντος κανονισμού ύδρευσης όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά και θα έχει ως
στόχο και πνεύμα την σωστή και δίκαιη διανομή νερού, την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου καθώς
και την προστασία της δημόσιας υγείας.
3.2. Η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης προηγείται όλων των άλλων χρήσεων του νερού.
3.3. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους
περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον.
3.4. Η Υπηρεσίας Ύδρευσης έχει το δικαίωμα όταν το νερό δεν επαρκεί, κατόπιν συνεννόησης με τον
Δήμαρχο να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες και ημέρες
ή ακόμα να απαγορεύει κάποιες ειδικές χρήσεις πχ πότισμα κήπων, πλύσιμο αυλών και αυτοκινήτων κλπ.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά και
μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ…200.€.
3.5. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ο υδρευόμενος πρέπει να την
εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο καταλληλότερο τρόπο.
3.6. Κατά την διάρκεια πυρκαγιάς στην περιοχή απαγορεύεται το γέμισμα δεξαμενών, πότισμα κήπων,
πλύσιμο αυλών και αυτοκινήτων ή άλλη χρήση.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ…150.00€.
3.7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμο, είναι
δυνατόν ανάλογα την θέση του ακινήτου, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί
πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.
3.8. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη
για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν
προέρχεται.
3.9. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις στιγμιαίων μεγάλων καταναλώσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω
ιδιωτικής δεξαμενής.
Άρθρο 4ο: Προσωπικό Ύδρευσης
4.1. Η Υπηρεσίας Ύδρευσης έχει υπεύθυνο όπου ορίζεται από τον Δήμαρχο. Η αρμοδιότητα αυτή
ανατίθεται σε τεχνικό υπάλληλο της υπηρεσίας ο οποίος έχει την ευθύνη επίβλεψης του προσωπικού, την
επίβλεψης και έλεγχο των υδρευτικών υποδομών, της παρουσίας στην Οικονομική Επιτροπή (όταν του
ζητηθεί) κλπ.
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4.2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης είναι επιφορτισμένο με την καταγραφή και έλεγχο των
ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων, την επίβλεψη έργων ύδρευσης που
εκτελούνται από εργολάβους και την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις υδρευτικές υποδομές του Δήμου.
4.3 Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο
ακίνητο μόνο κατά την διάρκεια του ωραρίου του και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Ύδρευσης.
Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του
ανατιθέμενου σ' αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του ο υπεύθυνος της Υπηρεσία Ύδρευσης διακόπτει
αμέσως τη παροχή.
Άρθρο 5ο: Τι είναι Παροχή
5.1. Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής του
Δήμου. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται παροχή.
5.2. Η παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει
η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη.
5.3. Ο Δήμος έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής του μετρητή και του φρεατίου, ο δε
υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει την
καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία του υδρομέτρου του.
5.4. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο φρεάτιο της παροχής, μόνο για έλεγχο της
κατανάλωσης, της καλής κατάστασης του υδρομέτρου και τίποτε άλλο.
5.5. Η παροχή υδροδοτοτεί ακίνητα, όπως οικίες, επαγγελματικούς χώρους, κτήματα κλπ. Κάθε ένα
ακίνητο δικαιούται από μία παροχή. Εξαιρούνται τα ξενοδοχεία με περισσότερα από 30 κρεβάτια και τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια με περισσότερα από 15 δωμάτια, όπου αυτά μπορούν να συνδεθούν και με δεύτερη
παροχή εφόσον το δικαιολογούν οι αυξημένες ανάγκες τους και το επιτρέπουν οι ημερήσιες και εποχιακές
παροχετεύεις του δικτύου.
5.6. Επιπλέον η εγκατάσταση δεύτερης παροχής στο εκάστοτε ακίνητο, θα εξετάζεται κατά περίπτωση
λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια κριτήρια : α) την ύπαρξη ή μη 24ωρης υδροδότηση του οικισμού β) Τεχνικές
δυσλειτουργίες του δικτύου (Χαμηλή πίεση κλπ).
5.7. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω
ιδιωτικής δεξαμενής.
Άρθρο 6ο: Καταχώρηση Παροχών
6.1. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες (μία για κάθε παροχή). Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται
και για κάθε υδρολήπτη της παροχής καθώς και για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και συμπληρώνονται όλα τα
στοιχεία τους.
Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους
γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς τον Δήμο.
6.2. Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη το υδρόμετρο πρέπει άμεσα να μεταβιβάζεται σε κληρονόμο
κατόπιν αιτήσεως (με ότι αυτό συνεπάγεται), εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση υδροδότησης του ακινήτου.
6.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παροχή είναι καταχωρημένη σε λάθος ιδιοκτήτη και σε λάθος
όνομα, τότε γίνεται διόρθωση από την Υπηρεσία Ύδρευσης, εφόσον αυτή έχει στοιχεία ή πραγματοποιεί
προσωρινή διακοπή έως την παρουσία ενδιαφερόμενου.
Άρθρο 7ο: Αγωγοί
7.1. Οι αγωγοί διακρίνονται σε αγωγούς μεταφοράς, αγωγούς διανομή, αγωγούς παροχών και
αγωγούς πυρόσβεσης.
7.2, Αγωγοί μεταφοράς είναι εκείνοι που συνδέουν τις πηγές υδροληψίας ( μονάδες αφαλάτωσης,
γεωτρήσεις, πηγές, κ.α ) με τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού και εξισορρόπησης πίεσης. Στους αγωγούς
αυτούς απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε σύνδεση με αγωγοί διανομής, παροχών, πυρόσβεσης κλπ.
και το υλικό τους είναι πολυαιθυλενίου ΡΕ 3ης γενιάς ή ανώτερο.
7.3. Αγωγοί διανομής είναι εκείνοι που βρίσκονται εντός των οικιστικών ορίων πόλης και οικισμών και
προορίζονται για την παροχέτευση νερού στα ακίνητα. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε
εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ50.
7.4. Αγωγοί Παροχών είναι εκείνοι που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με το φρεάτιο του
υδρομέτρου.
7.5. Αγωγοί πυρόσβεσης είναι εκείνοι που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τους
πυροσβεστικούς κρουνούς, Αυτοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κατάσβεση πυρκαϊών
και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης, η δε διαμέτρου τους είναι Φ63mm – Φ90mm.
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7.6. Όλοι οι αγωγοί θα είναι από υλικό πολυαιθυλενίου ΡΕ 3 ης γενιάς ή ανώτερο και θα αντέχουν σε
πίεση 16 bar.
7.7. Αντί για σωλήνα ΡΕ 3ης γενιάς είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας ύδρευσης να
χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο καταλληλότερο υλικό, βάσει των νεότερων τεχνικών τεχνολογικών
εξελίξεων.
Άρθρο 8ο: Θέση Παροχών.
8.1. Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό διανομής και καταλήγουν στο φρεάτιο του
υδρόμετρου. Το φρεάτιο τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά στην πρόσοψη του ακινήτου, σε ανοικτά
προκήπια, κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, κ.λ.π.
8.2. Η επιλογή της θέσης γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη-υδρολήπτη) του ακινήτου με
γνώμονα πάντα την ευχρηστία της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.
8.3. . Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και
ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον Δήμο ή αυτή
καταβάλλεται από τον αιτούντα.
8.4. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε
περισσότερες από μία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο: Διάμετρος Παροχών - υλικά.
9.1. Η διάμετρος έκαστου αγωγού παροχής εξαρτάτε από τον αριθμό υδρομέτρων που θα τροφοδοτεί,
για τον λόγο αυτό έχουμε τις εξής διαμέτρους:
α) Για μια έως δύο παροχές Φ18 με πάχος σωλήνα 2,5 mm
β) Για τρείς έως τέσσαρες παροχές Φ25 με πάχος σωλήνα 3 mm
γ) Για πέντε και πάνω παροχές Φ32 με πάχος σωλήνα 3 mm
9.2. Το κολάρο υδροληψίας είναι από υλικό ΡΕ και οι βίδες του inox 304, στα παραλιακά δίκτυα οι
βίδες θα πρέπει να είναι inox 316.
9.3. Το κολλεκτέρ είναι από ΡΕ δύο, τριών, τεσσάρων κλπ θέσεων.
9.4. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω
ιδιωτικής δεξαμενής.
9.5. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα των παροχών πρέπει να αντέχουν σε πίεση 16 bar.
Άρθρο 10ο: Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών.
10.1. Ο αγωγός παροχής συνδέεται στον αγωγό διανομής επί του κολάρου υδροληψίας μέσω
προσαρμοστικού ρακόρ.
10.2. Ο αγωγός παροχής καταλήγει στο φρεάτιο υδρομέτρου και συνδέεται στο υδρόμετρο μέσω
διακόπτη ή στο κολλεκτέρ όταν πρόκειται για πάνω από ένα υδρόμετρα,
10.3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σιδηροσωλήνων και σίδηρων εξαρτημάτων (μαύρες σωλήνες ή
γαλβανισμένες).
Άρθρο 11ο : Υδρόμετρα.
11.1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από υδρόμετρα (μετρητές) τα οποία συνδέουν την
παροχή με την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος
Κανονισμού.
11.2. Τα υδρόμετρα για όλες τις περιπτώσεις παροχών είναι διαμέτρου 1/2΄΄, μήκους 110mm, κλάσης
C,H, 16bar, υγρού τύπου τοποθετημένα πάνω σε κολλεκτέρ πολυαιθυλενίου (ΡΕ) εντός φρεατίου.
11.3. Οι μετρητές (υδρόμετρα) πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελούν δε
ιδιοκτησία του Δήμου από τον οποίο και μόνο τοποθετούνται, αφαιρούνται και συντηρούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΕΙΔΗ-ΤΡΟΠΟΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 12ο: Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου.
12.1. Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τον Δήμο εφόσον προσκομιστούν στην
Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά - στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά.
12.2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που
τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής του ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία
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του Δήμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντα Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί
και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου
της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί
η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση.
12.3. Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε
σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση.
12.4. Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν
έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή
μεταφέρεται, ύστερα από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από τον Δήμο, στην οριστική της θέση. Ο υδρολήπτης
ειδοποιείται από τον Δήμο, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά
τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων.
12.5. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού.
Άρθρο 13ο: Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου.
13.1. Ακίνητα που ευρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και γειτνιάζουν άμεσα με δρόμο
από τον οποίο διέρχεται δίκτυο διανομής νερού μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.
13.2. Ακίνητα που ευρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και δεν γειτνιάζουν με δρόμο από
τον οποίο διέρχεται δίκτυο διανομής νερού αλλά απέχουν -σε ευθεία- λιγότερο από 100μ και συνδέονται με
δημοτική πάροδος, δημοτικό μονοπάτι ή κοινόχρηστη δίοδο με αυτόν, μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται από το παρόντα κανονισμό, επί πλέων
καλύψουν διεξόδων τους τα υλικά και τις εργασίες κάλυψης του αγωγού σύνδεσης και αποκαταστήσουν το
οδόστρωμα ή τη σκάλα στην πρότερη τους κατάσταση.
13.3. Ακίνητα που ευρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και δεν γειτνιάζουν με δρόμο από
τον οποίο διέρχεται δίκτυο διανομής νερού αλλά απέχουν -σε ευθεία- λιγότερο από 100μ από αυτόν,
μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται από το παρόντα
κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν και ’’έντυπη δήλωση ιδιοκτήτη’’ υπογεγραμμένη από τον
ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες των ενδιάμεσων κτημάτων, ότι επιτρέπουν την διέλευση αγωγού σύνδεσης με το
δίκτυο διανομής νερού και επί πλέων καλύψουν διεξόδων τους τα υλικά και τις εργασίες σύνδεσης με το
δίκτυο διανομής νερού.
13.4. Για τυχόν προβλήματα υδροδότησης (χαμηλή πίεση, στέρηση νερού κτλ) των παραπάνω ακινήτων
ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
13.5. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ( λειψυδρία, πυρκαγιάς κτλ) προτεραιότητα υδροδότησης
έχουν οι περιοχές εντός σχεδίου πόλεως.
Άρθρο 14o: Μεταφορές- Μετατοπίσεις Παροχών
14.1. Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό σύμφωνα με τα
εκτεθειμένα στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού αν αυτό είναι εφικτό.
14.2. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελεί
η παροχή που προσβάλλεται από λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά από αίτηση του υδρολήπτη και με την
υποχρέωση επαναφοράς, της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης.
14.3. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της
υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με τη δαπάνη
διακοπής και επανασύνδεσης του αγωγού.
14.4. Κάθε μεταφορά, της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την Υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου είναι
υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, και υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την
εσωτερική του εγκατάσταση. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν λόγω αμελείας του προκληθεί διακοπή της
υδροδότησης.
Άρθρο 15ο: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης.
15.1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το διακόπτη
εξόδου του υδρομέτρου (προς την πλευρά του ακινήτου).
15.2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου ευθύνεται ο
υδρολήπτης. Ο Δήμος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι και τον διακόπτη εξόδου του
υδρομέτρου.
15.3. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου
υλικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση και επαναφορά του για την διευκόλινση της
τοποθέτησης και αφαίρεσης του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής όπως ορίζονται από τον παρόν
Κανονισμό.
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15.4. Ο Δήμος δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου
εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να
εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του από τον υδρολήπτη, καθώς επίσης και με βαλβίδα αντεπιστροφής.
15.5. Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία
δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας ούτε υποχρεώνει τον Δήμο σε διακοπή υδροδότησης.
15.6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες
κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε, όμως πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή
πίεση λειτουργίας 10 ατμ. Ο Δήμος δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που
προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμ.
15.7. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται
έγκαιρα, δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των
εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
15.8. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο
ύδρευσης του Δήμου, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες
αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω
αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
15.9. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών
εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο του Δήμου δεν εξασφαλίζει
μεταλλική συνέχεια δεδομένο ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό
αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης
αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης ή τρίτους καθώς
και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μέχρι την άρση του ατόπου ο Δήμος
διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: OIKONOMIKOI OΡΟΙ
Άρθρο 16ο: Απαιτούμενα Έγγραφα Υδροδότησης
16.1. Παροχή ύδρευσης χορηγείται:

Σε ιδιοκτήτες κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και εν γένει πάσης
φύσεως ακινήτων.

Σε ενοικιαστές των ποιο πάνω κατηγοριών με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.

Σε ιδιοκτήτες οικοπέδων που πρόκειται να οικοδομήσουν.

Σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων που διατηρούν εντός αυτών μονάδα ζώων, μετά από
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.

για οποιεσδήποτε άλλες ιδιάζουσες περιπτώσεις μετά από γνωμοδότηση της υπηρεσίας.
16.2. Για παροχή ύδρευσης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση προς το Δήμο Ιθάκης (στο Λογιστήριο), από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του νόμιμου
πληρεξούσιού του. Στην αίτηση θα αναγράφεται η χρήση της παροχής και θα δηλώνεται η αποδοχή του
Κανονισμού Ύδρευσης.

Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδεια στις νέες οικοδομές.

Δήλωση από τον εγκαταστάτη υδραυλικό, στην οποία και θα αναγράφεται ο αρ. αδείας του, ότι έλαβε
γνώση των όρων του κανονισμού ύδρευσης και θα τηρήσει τον ισχύοντα κανονισμό. (Εγκαταστάτης
υδραυλικός που δηλώσει ή βεβαιώσει ψευδή στοιχεία, ο Δήμος δεν θα δέχεται βεβαιώσεις του για διάστημα
ενός έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το διάστημα θα επεκταθεί για πάντα.)

Βεβαίωση του ταμείου του Δήμου Ιθάκης ότι δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα του αιτούντος προς
τον Δήμο. ( Δημοτική Ενημερότητα)

Βεβαίωση αυτοψίας υπαλλήλου της Υ.Υ.
16.3. Η υπηρεσία του Δήμου έχει την δυνατότητα να απορρίπτει αιτήσεις υδροληψίας εφ’ όσον οι
ανάγκες του Δήμου δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση της ζητούμενης παροχής. Μετά τα παραπάνω ο
αρμόδιος υπάλληλος θα χορηγήσει ή μη την ζητούμενη άδεια.
16.4. Με τη δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο όρο
που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό. Κάθε λήψη νερού εν αγνοία
του Δήμου και χωρίς έγγραφη άδεια, κατά συνέπεια κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού, θα θεωρείται λαθραία. Εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται άμεση διακοπή της
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παροχής και πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του Τέλους Σύνδεσης. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο
θα είναι ίσο με το εξαπλάσιο του Τέλους Σύνδεσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ……..380,00€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ……570,00€
16.5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμο
που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως
από κοινού και εις ολόκληρων ο καθένας.
Άρθρο 17ο: Εκτέλεση Εργασιών
17.1. Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής , μεταφορά κ.λ.π. γίνονται από την αρμόδια
Υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, κατά οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
17.2. Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει
την εκτέλεσή του ή μέρους αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες του Δήμου.
17.3. Οι εργασίες διάτρησης του κεντρικού αγωγού, η σύνδεση του υδρομέτρου με το εσωτερικό δίκτυο
του υδρολήπτη και ο έλεγχος της παροχής, γίνονται μόνο από τεχνικούς της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.
Άρθρο 18ο: Δαπάνη Νέας Παροχής
Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία
υποβάλλεται αίτηση και προκαταβάλλεται δαπάνη (τέλος σύνδεσης, κόστος φρεατίου, κόστος υδρόμέτρου )
η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ........... 190,00€
.
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.......... 380,00€
ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ….. 50,00€
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ…… 50,00€
Άρθρο 19ο: Ματαίωση Εγκατάστασης της Παροχής κ.λ.π
19.1. Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει την δαπάνη εγκατάστασης παροχής και γενικά η παροχή δεν έχει
τοποθετηθεί, του επιστρέφεται όλο το ποσό.
19.2. Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, του επιστρέφεται το μισό τέλος σύνδεσης και
το κόστος υδρομέτρου.
19.3. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια
(π.χ. ύπαρξη αγωγών ακάθαρτων υδάτων).
Άρθρο 20ο : Διακοπή Παροχής
20.1 Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη: Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη
εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη.
20.2. Από την Υπηρεσία Ύδρευσης σε περιπτώσεις όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό (Άρθρα
3.4, 4.3, 6.3, 14.3, 15.9, 16.4, 33.1, 34.15).
20.3. Από την Υπηρεσία ύδρευσης (Κατόπιν εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας) εφόσον μείνουν
απλήρωτοι δύο (2) συνεχόμενοι λογαριασμοί με την ελάχιστη κατανάλωση νερού. (Άρθρα 26.2)
20.4. Από την Υπηρεσία Ύδρευσης (Κατόπιν εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας, εφόσον ο
υδρολήπτης ενώ έχει κάνει ρύθμιση των οφειλών του, έχει σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις πάνω από
δύο μήνες.
20.5. Από την Υπηρεσία Ύδρευσης (Κατόπιν εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας), εφόσον ενώ ο
ιδιοκτήτης έχει κάνει ρύθμιση των οφειλών του, και παρόλες τις ειδοποιήσεις, δεν πληρώνει τους τρέχοντες
λογαριασμούς με τις νέες καταναλώσεις.
20.6. Από την Υπηρεσία Ύδρευσης σε περίπτωση που ο υδρολήπτης χορηγεί νερό σε άλλο ακίνητο
πλην του δικού του και δεν έχει συμμορφωθεί παρά τις συστάσεις του Δήμου.
20.7. Από την Υπηρεσία Ύδρευσης όταν οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο δεν
επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων του Δήμου σ΄αυτό, είτε για έλεγχο της υδραυλικής τους
εγκατάστασης, είτε για τη λήψη της ένδειξης κατανάλωσης για την έκδοση του λογαριασμού. Άρθρο 4.3.
20.8. Από τη Υπηρεσία Ύδρευσης σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου ή των μονάδων αφαλάτωσης
ή όταν δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Στη τελευταία περίπτωση εκδίδεται Πρόγραμμα Υδροδότησης από την
Υπηρεσία Ύδρευσης.
20.9. Από την Υπηρεσία Ύδρευσης (Κατόπιν εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας) σε εγκαταλειμμένα
ακίνητα που εξακολουθούν να υδροδοτούνται και είτε παρατηρείται αδικαιολόγητη κατανάλωση, είτε
ελλοχεύει ο κίνδυνος κλοπής ύδατος.
20.10. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και
άλλες
υποχρεώσεις του προς τον Δήμο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του πάγιου. Κατ'
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εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του πάγιου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε
με αίτησή του.
Άρθρο 21ο : Αφαίρεση Παροχών
21.1. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και οι αγωγοί, το δε πεζοδρόμιο
αποκαθίσταται από τον Δήμο.
21.2. Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του
δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ.
ΤΕΛΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ……100,00€
21.3. Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό. (Άρθρο 14.2, 14.3)
Άρθρο 22ο : Επανασύνδεση
22.1. Επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του
δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.Σ. ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ…...80,00€
22.2. Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγο οφειλής, γίνεται εφόσον αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν
στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης
.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ x 2…...160,00€
22.3. Επανασύνδεση διακοπής υδροδότησης λόγω οφειλής κάτω των 150€ τότε:
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ…...80,00€
22.4. Επανασύνδεση γίνεται αν εξοφληθεί το 100% της οφειλής , όμως σε περιπτώση μεγάλης
οφειλής δίνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης εφόσον καταβληθεί εφάπαξ το 50% της οφειλής και
το 50% του Τέλους Επανασύνδεσης. Το υπόλοιπο 50% της οφειλής μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση
( είτε πάγια, είτε ειδική) και να αποληρώνεται μηνιαία, ενώ το υπόλοιπο του Τέλους Επανασύνδεσης θα
σταλεί με τον πρώτο εκτυπωθεντα λογαριασμό, μαζί με τη κατανάλωση του τετραμήνου. Όμως αν μετά την
επανασύνδεση δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δήμο, τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις
που ορίζονται στα άρθρα 20.3, 20.4, 20.5
22.5. Σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση , δικαίωμα επανασύνδεσης αποκτά κάποιος εφόσον με τις
δόσεις που έχει ήδη καταβάλλει, έχει αποπληρώσει το 50% της αρχικής οφειλής του. Όμως αν μετά την
επανασύνδεση δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δήμο, τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις
που ορίζονται στα άρθρα 20.3, 20.4, 20.5
22.6. Σε περίπτωση που το ακίνητο πωληθεί, ενοικιαστεί κλπ τότε αυτό επανασυνδέεται εφόσον έχει
εξοφληθεί το 100% της οφειλή κατανάλωσης του υδρομέτρου του πρώην ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή.
Άρθρο 23ο: Ενστάσεις
23.1. Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση στην
υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.
23.2. Είναι δυνατόν, με απόφαση του Προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας να ανασταλεί η
πληρωμή του λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.
23.3. Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του καταθέτει έγγραφη αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου, στη συνέχεια αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Ύδρευση, η οποία διενεργεί
αυτοψία- έλεγχο και συντάσσει έκθεση αυτοψίας η οποία υπογράφεται από τεχνικό. Εάν διαπιστωθεί ότι
πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης, ο υπεύθυνος Ύδρευσης
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
μείωση ή μη της χρέωσης. (Άρθρο 31º, 32º)
23.4. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως οι περιπτώσεις όπως, η
παρείσφρηση αέρα στην παροχή, η αφανής διαρροή στην εσωτερική εγκατάσταση, η ελαττωματική
λειτουργία μετρητή, η λανθασμένη λήψη της ένδειξης υδρομέτρου και η λανθασμένη καταγραφή της ένδειξης
υδρομέτρου στο μηχανογραφικό σύστημα.
23.5 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ένσταση, σύμφωνα με εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ύδρευσης την μείωση λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν
αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης λόγω βλάβης του μετρητή ή λάθους καταγραφής ή βεβαίωσης
κατανάλωσης για καταναλωτές που εγγράφως ζητούν μείωση λογαριασμού.
23.6 Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό
κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση εκτός αν συντρέχει
σοβαρός λόγος αμφισβήτησης της πρώτης απόφασης.
23.7. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία και αν ακόμα απερρίφθη δεν επιβαρύνεται με
τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του
λογαριασμού του.
23.8 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμο
που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από
κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.
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Άρθρο 24ο: Τιμή Νερού – Πάγιο – Προσαύξηση
24.1. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.
24.2. Επιβάλλεται για κάθε τετράμηνο υποχρεωτικό τέλος (πάγιο ) που ανεξάρτητα από την
κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το τέλος αυτό θα χρησιμοποιείται από το Δήμο
για τον εκσυγχρονισμό και καλή συντήρηση των δικτύων. Το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ …. 5,00€
24.3. Κάθε διακοπή παροχής, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από τα πάγια τέλη ύδρευσης.
Απαλλαγή από τα πάγια τέλη ύδρευσης μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα
κανονισμό. (άρθρα 24.5, 25.1)
24.4 Λογαριασμός που δεν εξοφλήθηκε στην ημερομηνία που αναγράφετε στο έντυπο του
ειδοποιητηρίου, χρεώνετε από τον επόμενο μήνα και κάθε μήνα με προσαύξηση επί του συνόλου του
λογαριασμού. Το ύψος της προσαύξησης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ…….. …. 1%
24.5. Απαλλάσσεται της προσαύξησης ο υδρολήπτης που κάνει εγράφη ένσταση, προς το Δήμο για
τη κατανάλωση του, για όσο χρόνο αυτή εκκρεμή. (άρθρο 23.7).
Άρθρο 25ο : Κατηγορίες Τιμολογίων χρέωσης
25.1 Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται
χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών και είναι οι εξής:
Κατηγορία 0: Περιλαμβάνει παροχές Δημοτικών κτιρίων και Ιερών Ναών με νεκροταφείο.
Κατηγορία 1: Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (κατόπιν απόφασης Οικονομική Επιτροπής και την
παρουσία Κοινωνικού Λειτουργού)
Κατηγορία 2: Περιλαμβάνει παροχές των Κατοικιών για ιδιοκατοίκηση, αλλά και αυτων που
μισθώνονται μακροχρόνια. Επίσης παροχές Δημοσίων κτιρίων, Ιερών Ναών και Κοινωφελών και Κοινωνικών
Ιδρυμάτων.
Κατηγορία 3: Περιλαμβάνει παροχές κατοικιών της Κατηγορία 2 όπου συνυπάρχουν με χρήσεις της
Κατηγορία 4 ή το αντίθετο.
Κατηγορία 4:
Περιλαμβάνει παροχές Επαγγελματικών Στεγών, Παραγωγικών Μονάδων,
Ποιμνιοστασίων. Επιπλέον περιλαμβάνει παροχές ενοικιαζόμενων καταλυμάτων που διαθέτουν σήμα ΕΟΤ,
αλλά και κατοικιών που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση- ενοικίαση μέσω των διαδικτυακών
πλατφορμών Airbnb.gr, Booking.com ,κλπ ή διαφόρων sites.
Κατηγορία 5: .Περιλαμβάνει παροχές των πράσινων κατοικιών καθώς και των πράσινων
επαγγελματικών χώρων. Οι υδρολήπτες της κατηγορίας αυτής υδρεύονται σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Δημ. Συμβ. περί Πράσινης Κατοικίας, τις οδηγίες της Υπ.Υδρ. και την κείμενη νομοθεσία.
Κατηγορία 6: Περιλαμβάνει τους καταναλωτές των επτά (7) κοινόχρηστων παροχών του οικισμό
Λεύκης, όπου η κατανάλωση νερού χρεώνετε μόνο κατά το εξάμηνο από Απρίλιο έως και Σεπτέμβρη έκαστου
έτους και οι χρεώσεις γίνονται βάσει των τιμών του τιμολογίου Κατηγορίας 2.
Κατηγορία 7: Αυτόματο Μηχάνημα Υδροληψίας Βυτιοφόρων Οχημάτων.
Κατηγορία 8: Αυτόματα Μηχανήματα Υδροληψίας σκαφών Αναψυχής.
25.2. Αλλαγή κατηγορίας μπορεί να προκύψει:
α) Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη για αλλαγή χρήσης του ακινήτου και αυτοψίας της Υπηρεσίας
Ύδρευσης.
β) Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη για διαχωρισμό της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του
ακινήτου, βεβαίωση του εγκαταστάτη υδραυλικού και αυτοψία της Υπηρεσίας Ύδρευσης
γ) Μετά από αλλαγή χρήσης ακινήτου αφού διαπιστωθεί από την υπηρεσία Ύδρευσης, χωρίς να έχει
προηγηθεί αίτηση του ιδιοκτήτη
Άρθρο 26ο : Τιμολόγηση Κατηγοριών
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26.1. Κατηγορίες:
Κατηγορία 0 : Δημοτικά κτίρια - Ιεροί Ναοί : ………………………. Μηδενική χρέωση.
Κατηγορία 1 : Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: Χρέωση του παγίου και της κατανάλωσης νερού από
40 m³ και πάνω. Ενώ παρέχεται και έκπτωση 50% στα έξοδα ελέγχων, αντικατάστασης μετρητών, και λοιπών
βλαβών που επιβαρύνουν τους καταναλωτές:
ΚΥΒΙΚΑ
0-40
41-80
81-120
121-160
161-200
200 +

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0,00 €
1,00 €
1,30 €
1,40 €
1,80 €
2,50 €

Κατηγορία 2 : Κατοικίες - Δημόσια κτίρια – Κοινωνικά Ιδρύματα – Οικισμός Λεύκης :
ΚΥΒΙΚΑ
0-40
41-80
81-120
121-160
161+

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1,00 €
1,30 €
1,40 €
1,80 €
2,50 €

Κατηγορία 3: Ημιεπαγγελματικοί χώροι.
ΚΥΒΙΚΑ
0-50
51-150
151-200
201-250
251+

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1,60 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
4,50 €

Κατηγορία 4 : Επαγγελματικές Στέγες, Ποιμνιοστάσια,
Παραγωγικές Μονάδες, Τουριστικά Καταλύματα.
ΚΥΒΙΚΑ
0-150
151-300
301-500
501+

Ακίνητα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης,

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
2,20 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €

Κατηγορία 5 : Πράσινες κατοικίες και πράσινοι επαγγελματικοί χώροι :……. 1,00 €/κ.μ.
Κατηγορία 6 : Συναιτεριστικά ελαιοτριβεία ………………………………..……. 2,00 €/κ.μ.
26.2. : Αυτόματα μηχανήματα υδροληψίας (PILLARS) …………………………... 3,00 €/κ.μ.
26.3.: Όλες οι τιμές θα επιβαρύνονται με τις οριζόμενες από τους νόμους του Κράτους κρατήσεις (ΦΠΑ
κλπ)
Επιπλέον το κάθε κυβικό επιβαρύνεται με περιβαλλοντικό κόστος βάσει της Εφαρμογή της υπ' αρ.
135275/2017 (ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με τους «Γενικούς
Κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης των Υπηρεσιών Ύδατος, καθώς και τη μέθοδο και τις διαδικασίες
για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.»
Το ύψος του περιβαλλοντικού κόστους της κάθε περιοχής καθορίζεται κάθε χρόνο από τη
Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»
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Άρθρο 27o: Λήψη νερού μέσω Αυτόματων Μηχανών
27.1. Βυτιοφόρα αυτοκίνητα: Αυτά θα λαμβάνουν νερό μέσω κρουνών διαμ. 2’’ τοποθετημένων πάνω
σε αυτόματες ηλεκτρονικές μηχανές, εφοδιασμένες με σύστημα προπληρωμής από κάρτα, που θα
προμηθεύονται οι οδηγοί τους από το Ταμείο του Δήμου σε τιμή που θα ορίζει με απόφαση του το Δημ. Συμβ.
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ….. 0,003€
27.2. Σκάφη αναψυχής: Αυτά θα λαμβάνουν νερό μέσω κρουνών διαμ. ½’’ τοποθετημένων πάνω σε
αυτόματες ηλεκτρονικές μηχανές, εφοδιασμένες με σύστημα προπληρωμής από κάρτα, που θα
προμηθεύονται από το Ταμείο του Δήμου ή από άλλα σημεία πώλησης σε τιμή που θα ορίζει με απόφαση
του το Δημοτικού Συμβουλίου ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ…καθορίζεται με απόφαση του Λιμενικού Ταμείου.
27.3. Η λήψη νερού απευθείας από τις μονάδες αφαλάτωσης απαγορεύεται.
Άρθρο 28o: Λήψη Ενδείξεων και Έκδοση Λογαριασμών
28.1. Η λήψη ενδείξεων (καταμέτρηση) των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του
Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τετράμηνο, το τελευταίο δεκαήμερο των μηνών Απριλίου,
Αυγούστου και Δεκεμβρίου), ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από την Υ.Υ. και μετά από απόφαση Δ.Σ.
28.2. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη
βεβαίωση.
28.3 Ο υπάλληλος που πραγματοποίησε λανθασμένη λήψη ένδειξης με συνέπεια την ταλαιπωρία του
υδρολήπτη και την έκθεση σε σχόλια της Υ.Υ. και του Δήμου, θα καλείται όσα, λάθη προκύπτουν μετά τα
τρία πρώτα κάθε καταμέτρησης, να καταβάλει το ποσό της διαφοράς του λάθους ή των λαθών ο ίδιος αντί
του υδρολήπτη.
28.4 Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει παρουσία του, εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας
του υδρόμετρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη
ελέγχου.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ………15,00€
28.5 Η έκδοση λογαριασμών πραγματοποιείται τρείς φορές ανά έτος και ανά υδρόμετρο, εκτός του
οικισμού της Λεύκης που εκδίδεται μόνο ένας ανά έτος και περιλαμβάνει το σύνολο της κατανάλωσης νερού
κάθε υδρολήπτη, από Απρίλη έως και Σεπτέμβρη.
Άρθρο 29ο: Πληρωμές Λογαριασμών
29.1 Ο υδρολήπτης οφείλει να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του
υδρόμετρου της παροχής του καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του
λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας στην εκάστοτε Τράπεζα που αναφέρεται
επί του Λογαριασμού.
29.2 Μετά το πέρας οχτώ μηνών από την έκδοση του λογαριασμού, και εφόσον αυτός παραμένει
ανεξόφλητος η Υπηρεσία Ύδρευσης (Κατόπιν εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας) διακόπτη την
παροχέτευση χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν
από τη διακοπή της υδροδότησης.
29.3. Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται εμφανίζοντας τις
προηγούμενες οφειλές συν το πάγιο και τις προσαυξήσεις για χρονικό διάστημα ακόμα οχτώ μηνών, μετά
την πάροδο του οποίου η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου (Κατόπιν εγγράφου της Οικονομικής Υπηρεσίας)
προβαίνει στην οριστική διακοπή (σφράγιση) όλων των παροχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του
υδρολήπτη και στην παραπομπή αυτού στους καταλόγους οφειλετών του Δήμου στην Δ.Ο.Υ και στις
Τράπεζες.
29.4 Η επανασύνδεση γίνεται μετά από την εξόφληση ολόκληρης της οφειλής συν των προσαυξήσεων
καθώς και των δικαιωμάτων επανασύνδεσης της των παροχής -χων (άρθρο 22.1).
29.5 Αν ο υδρολήπτης - οφειλέτης παραβιάσει την σφραγισμένη παροχή, θεωρείται κλοπή, η
υπηρεσία ύδρευσης διακόπτη άμεσα την παροχέτευση και επιβάλει το πρόστιμο ‘’λαθραίας λήψης νερού’’,
ο δε Δήμος οφείλει να προχωρήσει στην ποινική δίωξη του. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που
διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη και επανασυνδέθηκαν παράνομα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ……..380,00€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣΠΑΡΑΒΑΣΗΣ……570,00€
29.6 Λογαριασμός που δεν εξοφλήθηκε στην ημερομηνία που αναγράφετε στο έντυπο του
ειδοποιητηρίου, χρεώνετε από τον επόμενο μήνα και κάθε μήνα με προσαύξηση επί του συνόλου του
λογαριασμού. Το ύψος της προσαύξησης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ…….. …. 1%
Άρθρο 30ο: Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
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Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από
βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης
υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.
Άρθρο 31ο : Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
31.1. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στη εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και
εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, αντί της κατανάλωσης που
καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της
διαφοράς μεταξύ αυτής και της ένδειξης που καταγράφηκε.
31.2. Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης
περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επομένης της
διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ' εκτίμηση από την αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης.
31.3. Μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής, την ενημέρωση του, τη λήψη μέτρων εκ μέρους του
Δήμου και την μη λήψη μέτρων εκ μέρους του υδρολήπτη, κάθε κατανάλωση νερού στο μέλλον θα βαρύνει
ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.
31.4. Κάθε κατανάλωση νερού που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αφανή, όπως τρύπια δοχεία, ανοικτές
βρύσες, σπασμένα λάστιχα, βλάβη σε φλοτέρ δοχείων κλπ σε υδρευόμενο ακίνητο που κατά την περίοδο
της διαρροής κατοικείτο, χρεώνεται κανονικά χωρίς την δυνατότητα αίτησης μείωσης από τον υδρολήπτη..
Άρθρο 32ο: Στάσιμο Υδρόμετρο
Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο),
ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αν δε τούτο
δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου, άλλως,
με κατ' εκτίμηση κατανάλωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 33ο: Διαρροή στο Φρεάτιο
Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο
κορμός του υδρόμετρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου
ακινήτου, η χρέωση γίνεται όπως ορίζει το (Άρθρο 30 Στάσιμο Υδρόμετρο).
Άρθρο 34ο: Καλυμμένο Υδρόμετρο
34.1. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με οικοδομικά υλικά, μεγάλα, βαριά αντικείμενα κ.λ.π.
ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι ότου
ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία
που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρόμετρου, άλλως διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη
ειδοποίηση.
34.2. Αντί της διακοπής ο Δήμος μπορεί να προβεί μόνος του σε αποκάλυψη του υδρόμετρου ή στην
αντικατάστασή του με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό.
34.3. Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές
στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παράμεινε καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως
καταγράφηκε.
Άρθρο 35ο : Αντικατάσταση Υδρομέτρου
35.1. Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου με υπαιτιότητα του υδρολήπτη, ο Δήμος ειδοποιεί
αυτόν όπως εντός ορισμένης προθεσμίας καταβάλλει το αντίτιμο της αξίας του στο ταμείο του Δήμου. Αν η
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Δήμος διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση.
35.2. Αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει και μετά από αίτηση του υδρολήπτη και
χρέωση του κόστους στον επόμενο λογαριασμό.
Άρθρο 36ο:Μεταφορά Υδρομέτρου
36.1 Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης επιθυμεί την μεταφορά του υδρομέτρου σε άλλη θέση του ίδιου
υδρευόμενου ακινήτου, διαφορετική από αυτή που έχει τοποθετηθεί, καταθέτει αίτηση προς την υπηρεσία
ύδρευσης στην οποία αναφέρει τους λόγους μεταφοράς και την ακριβή θέση επανατοποθέτησης. Ο
ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί από την υπηρεσία ύδρευσης για το ύψος των δαπανών της μεταφοράς στο
περίπου και αφού εκτελεστούν και κοστολογηθούν επακριβώς οι εργασίες μεταφοράς, θα χρεωθούν αυτές
στον επόμενο λογαριασμό.
36.2 Οι δαπάνες μεταφοράς υδρομέτρου ή φρεατίου αλλά και κάθε άλλη επιπλέον εργασία που καλείται
να εκτελέσει η Υ.Υ. πλέων των υποχρεώσεων τις, επιβαρύνονται με το κόστος υλικών και το κόστος του
χρόνου εργασίας ενός τεχνίτη με τον βοηθό του. Το ύψος του κόστους υλικών προσδιορίζεται από τα
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τιμολόγια προμηθειών του Δήμου, το δε ύψος κόστους εργασίας ενός τεχνίτη με τον βοηθό του ανά ώρα,
προσδιορίζεται με απόφαση του Δημ. Συμβ.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ / ΩΡΑ….. 12.00€
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ / ΩΡΑ….. 10.00€
Άρθρο 37ο: Υπόχρεοι
37.1. Για τις κάθε είδους οφειλές προς τον Δήμο ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρων έκαστος, ο
εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.
37.2. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή
του με τον 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 δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά
την υδροδότηση του ακινήτου. 37.3. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας
ή τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο υπό υδροδότηση ακίνητο, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο
αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
37.4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς τον
Δήμο εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρων
έκαστος.
37.5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει - με την αίτηση παροχής νερού έπ’ ονόματι του ότι αποδέχεται
τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους
όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία του Δήμου μέχρις ότου
αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται
δε για τη σύνδεση της παροχής έπ’ ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη.
37.6. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο και
συνοφειλέτης
εις ολόκληρων με τον υδρολήπτη που χρησιμοποιεί το ακίνητό 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 τον Δήμο.
37.7. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και
η δυνατότητα να μεταφέρει την απαίτησή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του
υδρολήπτη, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα
να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το
δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο.
37.8. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στον Δήμο
ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειά
37.9. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να
δηλώσει στον Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση.
Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου για τα πιθανά χρέη
που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές.
37.10. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή
αποχέτευσης 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.
37.11. Ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την παροχέτευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι
λογαριασμοί, 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.
37.12. Ο Δήμος δεν έχει ευθύνη και δεν εμπλέκεται στις όποιες διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και
ενοικιαστών. Την ευθύνη οικονομικών εκκρεμοτήτων (προς τον Δήμο) την έχει πάντα ο ιδιοκτήτης.
37.13. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, μπορεί να
χορηγηθεί παροχή νερού σε ενοικιαστή με εντολή του κ. Δήμαρχου μέχρι τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
37.14. Στην περίπτωση πολλών διαμερισμάτων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να πληρώσει τα δικαιώματα
σύνδεσης για όλα τα διαμερίσματα ή γραφεία ή καταστήματα κ.λ.π. ακόμη και στην περίπτωση
συνιδιοκτησίας.
37.15. Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο
των υπαλλήλων του Δήμου σ΄αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους
εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης, τους, ο Δήμος δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου
(Άρθρο 4,3).
Άρθρο 38ο: Άλλες Εισπράξεις
38.1. Μέσω των λογαριασμών ύδρευσης εισπράττονται τα τέλη αποχέτευσης των εργατικών κατοικιών,
ενώ μπορούν μελλοντικά να εισπράττονται και τέλη διάθεσης λυμάτων οικιών και καταστημάτων κλπ. Το
ύψος του τέλους θα καθορίζετε κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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38.2 Σε περίπτωση μη έκδοσης λογαριασμού για κάποια από αυτές τις κατοικίες (είτε λόγω διακοπής
υδροδότησης, είτε μη ύπαρξης υδρομέτρου), τότε αποστέλλεται ειδικό ειδοποιητήριο με την οφειλή. Σε
περίπτωση διακοπή υδροδότησης και μη έκδοσης λογαριασμού, τότε αποστέλλεται ειδικό ειδοποιητήριο με
την οφειλή.
38.3. Ακόμα μπορούν να εισπράττονται και δαπάνες που βαρύνουν τον υδρολήπτη από έξοδα υλικών
και εργασίας του προσωπικού της Υ.Υ. που προέρχονται είτε μετά από γραπτό αίτημα, είτε μετά από ζημιά
που προκάλεσε ο ίδιος στις υδρευτικές υποδομές του Δήμου .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 39ο: Λαθραίες Υδρεύσεις
39.1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσφράγιση του υδρομέτρου καθώς και κάθε επέμβαση στον
κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο, από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός
από τους υπαλλήλους της Υπηρ. Ύδρευσης του Δήμου.
39.2. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την
εξακρίβωση τυχόν ζημιών και αυθαιρεσιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη
στον επόμενο λογαριασμό του, ειδικό δικαίωμα επιθεώρησης.
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ…20,00€
39.3. Αν χρειαστεί να γίνει και έλεγχος υδρομέτρου, χρεώνετε σε βάρος του επίσης, ειδικό δικαίωμα
ελέγχου υδρομέτρου.
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ… 15,00€.
39.4. Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση και τον έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές αυθαιρεσίες ο
υδρολήπτης βαρύνεται και με ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα ισούται με το ήμισυ του Τέλους
Σύνδεσης. Το ύψος των παραπάνω δικαιωμάτων καθορίζεται με απόφαση Δημ. Συμβ.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ….100.00€
39.5. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα ο υδρολήπτης βαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την
αποκατάσταση τυχών ζημιών, η οποία δαπάνη θα καθορίζετε με πίνακα εκκαθάρισης που θα συντάσσεται
από τον αρμόδιο προϊστάμενο και θεωρείται από τον Δήμαρχο. 39.6. Ακόμη μπορεί και να ασκηθεί εις
βάρος του ποινική δίωξη.
39.7. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο (Άρθρο 16.4),
επιπλέον δε ο Δήμος προβαίνει σε άμεση αφαίρεση της παροχής.
39. 8. Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη νερού από τις πηγές υδροληψίας, τους αγωγούς μεταφοράς, τις
δεξαμενές εξισορρόπησης πίεσης, τα φρεάτια πιεζόθραυσης και τις δεξαμενές αποθήκευσης.
39.9. Η σύνδεση, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη, σε παροχή (φρεάτιο υδροληψίας) που δεν
έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί
κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
39.10. Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου
ή η λήψη γενικά νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή κήπων
και πράσινου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί, και τιμωρείται σύμφωνα
με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
39.11. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και
χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με πρόστιμο που
καθορίζει το Δ.Σ.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ(ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣΧ2)
……..380,00€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ(ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣΧ3) ……
570,00€
Άρθρο 40ο : Παράνομη Χορήγηση Νερού - Εμπορία Νερού
40.1. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ'
εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.Σ.
40.2. Απαγορεύεται η εμπορία νερού χωρίς την έκδοση της σχετικής αδείας η οποία γίνεται σύμφωνα
με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ΄αριθ. 256 / 89 (ΦΕΚ 121 / τ.α / 11.5.1989).
40.3. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό να
παύσει την χορήγηση ή εμπορία και επιβάλλει δε πρόστιμο που ορίζετε στο τριπλάσιο του Τέλους
Σύνδεσης.
40.4. Αν ο υδρολήπτης μετά την επιστολή δεν συμμορφωθεί αλλά συνεχίσει την χορήγηση ή η Υ.Υ. σε
συνεννόηση με τον κο Δήμαρχο, διακόπτει την παροχή. Ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του
υδρολήπτη ή τρίτων. Για την επανασύνδεση εφαρμόζετε το άρθρο 22.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ …570,00€
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Άρθρο 41ο : Άλλες Απαγορεύσεις
41.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις του Δήμου (υδρόμετρα,
παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.) Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη (αρθρ.39).
41.2. Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και
εφαρμόζεται το άρθρο 39.
41.3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ατόμων εκτός Υπ. Υδρ. στις υδρευτικές εγκαταστάσεις του
Δήμου (υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς, αντλιοστάσια, μονάδες Α. Ο. κ.λ.π.) χωρίς την έγγραφη
άδεια της Υπ. Υδρ. Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα,
η δε δαπάνη για αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή απώλειας ποσότητας νερού βαρύνει τον υπαίτιο (αρθρ.39).
41.4. Αν ο υπαίτιος της βλάβης ή της απώλειας ποσότητας νερού είναι και υδρολήπτης η δαπάνη
μεταβιβάζεται σε αυτόν μέσω των ειδοποιητηρίων των λογαριασμών. Αν δεν είναι υδρολήπτης τότε
ενημερώνεται με ένταλμα πληρωμής για το ύψος της δαπάνης από το Ταμείο του Δήμου ή αποστέλλεται
αυτή στη ΔΟΥ Ιθάκης.
41.5. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων,
απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.
41.6. Ειδικά απαγορεύεται η εγκατάσταση βόθρων και η ρήψη λιπαντικών ουσιών σε ακτίνα
100 μέτρων από τις εγκαταστάσεις των μονάδων αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης στους
κόλπους των Δεξιών έδρας, Μαυρονά και Βαθύ Λιμάνι Δ.Δ. Κιονιού και Πόλης Δ.Δ. Σταυρού. Οι
πράξεις τιμωρούνται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και οι υπαίτιοι
βλάβης στις μονάδες αφαλάτωσης επωμίζονται ολόκληρο το κόστος αποκατάστασης της
λειτουργίας.
41.7. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω και δίπλα από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή.
41.8. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών σε απόσταση 100 μέτρων από τα δίκτυα της ύδρευσης.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ…140,00€
41.9. Απαγορεύεται ο σταυλισμός και η σφαγή ζώων κοντά σε πηγές υδροληψίας, κεντρικούς αγωγούς,
μονάδες αφαλάτωσης και δεξαμενές.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ…140,00€
41.10. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων, η τοποθέτηση απορριμμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ
σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου εκατέρωθεν από πάσης φύσεως φρεάτια και υδρόμετρα.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ…50,00€.
41.11. Απαγορεύεται να βρίσκονται στην κατοχή άλλων ατόμων, υλικά ύδρευσης του Δήμου χωρίς την
αντίστοιχη άδεια, της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, η ενέργεια αυτή θεωρείται κλοπή και διώκεται ποινικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Άρθρο 42ο: Προστασία Περιβάλλοντος
42.1. Ο Δήμος μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της
πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η προστασία
των επιφανειακών και υπογείων νερών θεωρούμενων ως φυσικών πόρων και ως οικοσυστήματα ιδιαίτερα
όλης της θαλάσσιας περιοχής των κόλπων των Δεξιών του Δ.Δ. Έδρας, Βαθύ Λιμάνι του Δ.Δ. Κιονιού και
Πόλης του Δ.Δ. Σταυρού.
42.2. Ειδικότερα βασικοί στόχοι του Δήμου είναι:
1. Η διευθέτηση της φυσικής προσφοράς του νερού σε σχέση με τη ζήτηση του σε περιοχές
που υπάρχει έλλειψη ή προβλέπεται περιοδική ή οριστική εξάντληση του.
2. Η πρόνοια για την πρόληψη απωλειών νερού και για την κατά το δυνατόν αξιοποίηση
πλεονασμάτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές ή βλάβη εξαιτίας πλημμύρων ή άλλων αιτιών.
3. Η αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών ανοιγμάτων ανάμεσα στην προσφορά και
στην ζήτηση νερού.
4. Ο προσανατολισμός της ζήτησης στις χρήσεις νερού στις οποίες αποβλέπουν τα
προγράμματα ανάπτυξης του Δήμου.
5. Η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας νερού σε σχέση με την κατά προορισμό
χρήση του.
6. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης , χρήσης και προστασίας των
υδατικών πόρων.
42.3. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη γεωργικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών,
εργοταξιακών και εμπορικών αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες. Η διάθεση των αποβλήτων
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αυτών πρέπει να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Περιβάλλον Ν 1650/86) η οποία προβλέπει τα
απαραίτητα μέτρα και περιορισμούς
42.4. Όλες οι προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των υδρευτικών υποδομών και των
θεμάτων ύδρευσης καταργούνται δια του παρόντος κανονισμού. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από
τον παρόντα κανονισμό, λύνονται ή αντιμετωπίζονται δια αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
1.
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων Άρθρο 102,
παρ.4, Συντάγματος 1975).
2.
Ν 1491 / 1984 (ΦΕΚ Α΄173).Ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης ( Άρθρο 20 )
3.
ΠΔ 352 / 1985 Α128 Διαδικασίες για την ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών Δήμων και
Κοινοτήτων.
4.
Ν 1739 / 1987 Α201 Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις. Γενικες ρυθμίσεις
και μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 13 – 14).
5.
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. Πράξη 144 της 2 / 11 / 1987 (ΦΕΚ 197 Α΄) Προστασία
του υδάτινου περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται σε αυτό και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού.
6.
ΠΔ 256 / 1989 (ΦΕΚ 121 / τ.α /11 – 05 – 89) Άδεια χρήσης νερού.
7.
Αρχικές Διατάξεις Ποινικού Κώδικα.
8.
Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών ΕΠ 8358 / 27 – 08 – 1993(αρ2 Ν1080/80 τροπ.αρ26
Ν1828/89) Αρμόδια Αρχή Χορήγησης Άδειας Ποσίμου Πώλησης Νερού.
9.
Εγκύκλιο ΥΥΠ & ΚΑ Υ2 / 2601 / 05 – 08 – 1995 Χορήγηση Άδειας Πώλησης Ποσίμου
Νερού.
10.
ΥΔ Γ3α / 761 / 06 – 03 – 1968 (ΦΕΚ 189 / τβ / 1968) Περί Ποιότητας του Ποσίμου Ύδατος.
11.
ΥΔ υμ 5673 / 04 – 12 – 1957 (ΦΕΚ 5 / τβ / 09 – 01 – 1958) Περί απολυμάνσεως του ύδατος
των υδρεύσεων.
12.
ΥΑ Α5 / 288 / 23 – 01 – 1986 (ΦΕΚ 379 / β / 86 – 53 / β /86) Ποιότητα του ποσίμου νερού
σε συμμόρφωση προς την 80 / 778 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15 / 07 /
80.
13.
ΥΑ 46399 / 1352 / 86 (ΦΕΚ 438 / τβ / 03 – 07 – 1986) Απαιτούμενη ποιότητα των
επιφανειακών νερών που προορίζονται για: ‘’πόσιμο ‘’, ‘’κολύμβηση’’, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά
και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών’’, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας, και ανάλυση
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμο, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 75 / 440 / ΕΟΚ, 76 / 160 /ΕΟΚ, 78 / 659 /ΕΟΚ, 79 / 923 / ΕΟΚ και 79 / 869
/ ΕΟΚ.
14.
ΥΑ 26857 / 553 (ΦΕΚ 196 τβ / 06 – 04 – 1988) Μέτρα και Περιορισμοί για την Προστασία
των Υπογείων νερών από Απορρίψεις Ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.
15.
ΥΑ Φ 16 / 5813 / 17 – 05 – 1989 (ΦΕΚ 383 / τβ / 24 – 05 – 1989) Άδεια εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαμβάνονται στο
Δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
16.
Ν 1650 (ΦΕΚ 160 / τα / 16 – 10 – 1986) Για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Οι κ.κ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ,
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) διατυπώνουν τα κατωτέρω :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

«Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει και κατά άρθρο και στο σύνολό του τον προτεινόμενο κανονισμό
ύδρευσης.
Θεωρούμε πως δεν έρχεται να λύσει προβλήματα των καταναλωτών με την υπηρεσία Ύδρευσης ,
απεναντίας θα δημιουργήσει περισσότερα.
1) Θεωρούμε αντιλαϊκό το κλιμακωτό τιμολόγιο για ένα αγαθό όπως είναι το νερό , αφού όπως έχει
αποδειχθεί στη πράξη οι προβληματικοί καταναλωτές-για τους οποίους αρχικά καθιερώθηκε- υπήρχαν πριν
από αυτό και υπάρχουν και μετά από αυτό και καμία σχέση δεν έχουν με το μεγάλο ποσοστό των
καταναλωτών.

ΑΔΑ: ΩΘΨΑΩΕΟ-2Ρ2

2) Θεωρούμε απαράδεχτη την υπέρογκη και πάνω από 50% αύξηση των παγίων.
3) Είναι πολύ ψηλά τα πρόστιμα που καθιερώνονται σε διάφορες διαφορές ειδικά για τα λαϊκά
νοικοκυριά που βίωσαν μια οικονομική κρίση και βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νέας.
4) Είναι απαράδεχτο το κομμάτι εκείνο που απαλλάσσει την υπηρεσία από κάθε ευθύνη σε περιπτώσεις
καταστροφών από θεομηνίες.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:





το άρθρο 65 παρ.3 του Ν.3852/10,
τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06,
την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10,
την περίπτωση ιστ' της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/19,
 το άρθρο 11 του Ν.4623/19,
 τον υφιστάμενο κανονισμό λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, όπως αυτός έχει ψηφιστεί με
την αρ. 138/2000 απόφαση ΔΣ και τροποιηθεί με τις αρ. 58/2002 , 272/2008, 223/2009 , 57/2012,
58/2012 και 84/2012 νεώτερες,
 την αρ. 29/2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ : ΨΘΣΟΩΕΟ-ΒΛΤ) με την οποία εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο τον νέο Κανονισμό Υδρευσης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεκατριών (13) ψήφων υπέρ, έναντι τεσσάρων (4) (κατά), ήτοι με την απόλυτη πλειοψηφία επί του
συνόλου των δεκαεπτά (17) μελών του Συμβουλίου , όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.
3463/06.
Α. Εγκρίνει τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης σύμφωνα με το σχέδιο στο εισηγητικό μέρος και
καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του για το θέμα.
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 Ν.3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία).
Δ.

α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που
είναι προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Μειοψηφούν οι κ.κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) σύμφωνα με τα όσα έχουν διατυπώσει στο
σκεπτικό της παρούσας.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

