ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

1.1. Η ΔΕΥΑΣ παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες
για την Ελλάδα προδιαγραφές.
Η χρήση του νερού είναι μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του νερού ύδρευσης εκτός από την
οικιακή.
Η χρήση για ειδικούς βιομηχανικούς η άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με
ευθύνη του υδρολήπτη και μετά από έγκριση της ΔΕΥΑΣ.
Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει
στην επιθυμητή βελτίωσή του με τις κατάλληλες συσκευές.
Η ΔΕΥΑΣ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για
οποιαδήποτε ζημία που είναι δυνατό να προκύψει από την ακαταλληλότητα του
παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
1.2. Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον
αγωγό διανομής της ΔΕΥΑΣ. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται παροχή. Ανήκει
μόνιμα στο ακίνητο και για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξαρχής,
έστω κι αν αλλάξει κυριότητα, και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο
ακίνητο έστω κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε
υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που
αναφέρονται σ' αυτόν τον Κανονισμό.
Οποιαδήποτε διαφορά η ένσταση για θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό, επιλύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ.
1.3. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού
σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο
μέλλον. Ο υδρολήπτης με ευθύνη του ενημερώνεται για τυχόν περιοριστικά
μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ισχύουν.
1.4.Η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να
προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή ολική διακοπή ή να παρέχει
νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της, μετά από προηγούμενη ειδοποίησηενημέρωση.
Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μπορεί
να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει
πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει
υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
1.5. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο
υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με
οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
1.6. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.
Σικυωνίων είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να
προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της
υδροδότησης. Ανάλογα με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της βλάβης

η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να προβεί στην διακοπή υδροδότησης χωρίς καμιά
ειδοποίηση.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 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, ούτε και την
υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη
των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται . Η διακοπή της παροχής
δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του
προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του
κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου).
Κατ' εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του πάγιου ο υδρολήπτης, η διακοπή
της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του και αφού έχει προβεί σε εξόφληση
του λογαριασμού
Άρθρο 2ο: Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων
Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να
υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του
λογαριασμού του και οπωσδήποτε ΠΡΙΝ τη λήξη του.
Είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού μέχρι την
εκδίκαση της ένστασης.
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζoνται
με απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 3ο: Έλεγχος εγκαταστάσεων
Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των
ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων, τη διενέργεια
ελέγχων και αυτοψιών ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις
παροχετεύσεις, μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο,
εφόσον παρέχεται η άδεια του υδρολήπτη. Σε περίπτωση παρεμπόδισης –
άρνησης, ζητείται εγγράφως η άδεια ελέγχου και σε περίπτωση περαιτέρω
άρνησης, διακόπτεται η παροχή και επιβάλλεται πρόστιμο.
Άρθρο 4ο: Παροχή ύδρευσης
Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό
διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή
ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και
αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου
ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Άρθρο 5ο: Καταχώρηση παροχών
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε ηλεκτρονικές εγγραφές (μία για κάθε
παροχή).
Τα στοιχεία των υδροληπτών θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής.
Με βάση τις παραπάνω εγγραφές καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι
σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς την
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1. Αγωγοί: Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς
διανομής.
Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου
ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά
εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ.
Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν
ελάχιστη διάμετρο 63 χιλιοστά.
Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και σε όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους,
Κοινότητες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 63
χιλιοστών, συντηρούνται από την ΔΕΥΑΣ, δεν θεωρούνται όμως τμήμα του
δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτές νέες παροχές. Σ' αυτές τις
περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται πιο κάτω για την περίπτωση που δεν
υπάρχει αγωγός μπροστά από το ακίνητο.
2.2. Παροχές
2.2.1.Κατηγορίες παροχών
Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές.
Οι παροχές ύδρευσης είναι κοινές, διαμέτρου 1/2" η 3/4" και ειδικές διαμέτρου
1" και άνω. Οι πυροσβεστικές παροχές είναι διαμέτρου τουλάχιστον 180
χιλιοστών και χρησιμεύουν μόνο για την κατάσβεση πυρκαϊάς.
Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση η άλλη
χρήση. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές
εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.
2.2.2. Τρόπος σύνδεσης των παροχών
Όλες οι παροχές αποτελούνται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φ32 ή Φ63 ή από
χαλκοσωλήνα διαμέτρου 15/18, 18/21 και 1", συνδέονται με τον αγωγό μέσω
του κρουνού συνενώσεως και με το υδρόμετρο μέσω του κρουνού διακοπής και
του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για ΡΕ ή χαλκοσωλήνα είναι δυνατόν κατά
την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ να χρησιμοποιηθούν σωλήνες
από άλλο κατάλληλο υλικό βάσει των νεοτέρων τεχνικών εξελίξεων.
Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Όλα τα χρησιμοποιούμενα
υλικά για την σύνδεση της παροχής θα είναι υπό τον έλεγχο και την έγκριση
της ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια της
υδροδότησης εάν τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η εργασία δεν είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Αν ο αριθμός των παροχών υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό
γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
(COLLECTOR).
Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η
παλιά παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στον συλλέκτη. Τα έξοδα της μεταφοράς
βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές εφ’ όσον η Τεχνική
Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη και οι
υδρολήπτες την αρνούνται, η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην
μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στον λογαριασμό ύδρευσης.
Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν από τα
υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη. Σε κάθε τμήμα του ακινήτου με
διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κ.τ.λ.)
αντιστοιχεί υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή
περισσοτέρων διακεκριμένων κατά την χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου ή
δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο είναι παράνομη και η
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής,
μέχρι την νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το
ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.
2.2.3. Θέση παροχών
Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και
καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο
πεζοδρόμιο. Η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα
σε προκήπια, εφόσον αυτά παραμένουν ανοικτά (ανοικτές πρασιές) καθώς και
μέσα στις κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο μπροστά
από την στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των
φρεατίων. Επίσης τα υδρόμετρα μπορούν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη των
κτιρίων.
Το βάθος τοποθέτησης του υδροσωλήνα από τον αγωγό διανομής μέχρι το
υδρόμετρο καθώς και η διαδρομή, υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία της
ΔΕΥΑΣ.
Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία
θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Αν αυτό είναι αδύνατο η
ΔΕΥΑΣ θα αποφασίσει για την καλύτερη δυνατή λύση.
2.2.4. Διάμετρος παροχών και μετρητών
α) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα 1/2" η 3/4" και συνδέονται με
μετρητή 5/8".
β) Για μεγαλύτερες καταναλώσεις, οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν
διάμετρο τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε
νερό. Αυξημένες ανάγκες που θα εκτιμούνται από τον υδρολήπτη για το
προσεχές μέλλον θα αντιμετωπίζονται με την πρόβλεψη ανενεργών θέσεων σε
συλλέκτη (κολλεκτέρ) για την μελλοντική τοποθέτηση περισσοτέρων μετρητών.
Η αγορά και η συντήρηση του κολλεκτέρ βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Δεν νοείται
θέση υδροληψίας είτε σε χρήση είτε ανενεργή χωρίς υδρόμετρο.

γ) Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντιστοίχου μετρητή, η
ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις
απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητή μετατροπές, με την κατάλληλη
διάμετρο.
Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρολήπτης είναι
υποχρεωμένος να καταβάλλει την διαφορά εγγύησης του υδρευόμενου.
δ) Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες
από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, έχει δικαίωμα
η ΔΕΥΑΣ να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνες του υδρευόμενου, μετρητή
μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.
ε) Η ΔΕΥΑΣ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων
στιγμιαίων καταναλώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται
περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να
εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.
στ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΣ για την λήψη των ενδείξεων, αν κατά
την επίσκεψή του στο ακίνητο διαπιστώσει ότι η υδραυλική εγκατάσταση του
ακινήτου παρουσιάζει ανωμαλίες, δηλ. διαρροές, υγρασία, σκουριά κ.τ.λ., πρέπει
να το αναφέρει στην υπηρεσία του και να ζητηθεί εγγράφως από τον ιδιοκτήτη
ή τον διαχειριστή να αποκαταστήσει τη βλάβη σε μικρή προθεσμία,
επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπεί η παροχή νερού.

2.3. Τρόπος υδροδότησης ακινήτων περιοχής αρμοδιότητας ΔΕΥΑΣ
2.3.1.

Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου

α) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε
οικισμούς που υπήρχαν πριν το 1923.
β) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευτούν από την ΔΕΥΑΣ
αφού προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία το συμβόλαιο, η άδεια οικοδομής
θεωρημένη από την πολεοδομία για υδροληψία, και όσα άλλα δικαιολογητικά
ορίζονται κάθε φορά από τους νόμους και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ.
γ) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με
παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους και σε θέση που
επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ. Αν η ρυμοτομία δεν έχει
εφαρμοστεί,
για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής,
τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν
εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, είναι υποχρεωτική η μεταφορά της
παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με την 2.3.1.θ.
δ) Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό
χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο
και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για την ΔΕΥΑΣ, η αφού η πρόσθετη
δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα.
ε) Θεωρείται ότι περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμη κι αν αυτός
βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου όταν:

Ι. Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 12,00
μέτρα.
ΙΙ. Ανεξάρτητα από το πλάτος ο δρόμος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές
και είναι δυνατή η έκδοση αδείας τομής του οδοστρώματος.
ΙΙΙ. Ο δρόμος δεν διαθέτει διαχωριστική νησίδα.
στ) Όταν δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το
ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών
(Παροχή 1/2" ή 3/4", μετρητής 5/8"), μακριά από αυτό, που να συνδέονται στον
πιο κοντινό αγωγό διανομής. Το υδρόμετρο τοποθετείται στο πλησιέστερο
σημείο προς το δίκτυο διανομής και η συντήρηση της παροχής γίνεται
αποκλειστικά από τον υδρευόμενο.
ζ) Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το
ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) και η απόσταση
του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά του
ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε μεγίστη, όπως αυτή
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ
η) Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο
αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί και με
βάση την συντομότερη απόσταση. Ως μεγίστη απόσταση έχουν οριστεί τα 200,00
μέτρα.
θ) Η θέση αυτή των παροχών μακριά από το ακίνητο είναι προσωρινή, για την
άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής και όταν
τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, ο υδρευόμενος θα πρέπει
να ζητήσει από την ΔΕΥΑΣ την μεταφορά τους στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του
ακινήτου. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον υδρευόμενο και η σύνδεση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων στην νέα βάση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του
υδρευόμενου.
Ο υδρευόμενος ειδοποιείται από την ΔΕΥΑΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν
από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά την μεταφορά τον
κατάλληλο υδραυλικό για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η
σύνδεση μπορεί να γίνει από συνεργείο της ΔΕΥΑΣ.
Η ΔΕΥΑΣ δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρευόμενου του
προκληθεί στέρηση νερού.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι
πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 2.3.1.γ.ε ΙΙ και ΙΙΙ, οι
παροχές τοποθετούνται στην γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του
ακινήτου, όταν εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός.
Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από την ΔΕΥΑΣ εγκάρσιο τμήμα
στην γωνία της οδού και χρεώνεται στον λογαριασμό νέων παροχών της ΔΕΥΑΣ.
Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στη μέση του τετραγώνου αν το
μήκος του υπερβαίνει τα 100,00 μέτρα.
2.3.2.Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχών αρμοδιότητας ΔΕΥΑΣ
Η ΔΕΥΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής νερού σε ακίνητα εκτός εγκεκριμένου
σχεδίου. Αυτό γίνεται μόνο για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ
και για συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ μπορούν κατ’

εξαίρεση να εκδοθούν άδειες ύδρευσης σε ειδικές κατηγορίες ακίνητων
(εργοτάξια, τροχόσπιτα κ.λ.π.) και μπορούν να οριστούν και ειδικοί όροι.
2.4

Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

2.4.1Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις
πέρα από το εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή (προς την πλευρά του
ακινήτου) για μετρητές διαμέτρου μέχρι 1" η πέρα από την εσωτερική ωτίδα
(φλάντζα) του μετρητή στην περίπτωση μετρητών με ωτίδες ( διαμέτρου 1 1/2"
και άνω) προς την πλευρά του υδρευόμενου ακινήτου.
Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι
ο υδρευόμενος. Η ΔΕΥΑΣ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ως
το εσωτερικό προσαρμοστικό η την εσωτερική ωτίδα του μετρητή
2.4.2 Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1"(μετρητές
με προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 0,70 εκ., και
σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η
απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου.
Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις για την
αφαίρεση και τοποθέτηση του υδρομέτρου. Για βλάβες που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η ΔΕΥΑΣ, ούτε
δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του υδρευόμενου. Το υλικό που
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα είναι ο χαλκός. Η χρήση σωλήνων από άλλο
υλικό μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της
ΔΕΥΑΣ.
2.4.3 Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με
γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής στο πλησιέστερο δυνατό σημείο
προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός
του.
2.4.4. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα
προβλεπόμενα στις 2.4.2 και 2.4.3 η ΔΕΥΑΣ δεν προχωρεί στην σύνδεση της
παροχής με μετρητή μέχρι την τακτοποίηση τους.
2.4.5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά
μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη υδραυλικών
εγκαταστάσεων σε ξένες προς τον υδρευόμενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την
ΔΕΥΑΣ σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει
αναγνώριση του δικαιώματος του υδρευόμενου σε ξένη ιδιοκτησία.
2.4.6. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι
σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που
ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα
δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του νερού και οπωσδήποτε να αντέχουν σε συνεχή
πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 12,00 ατμοσφαιρών.
Η ΔΕΥΑΣ δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες
προερχόμενες από πίεση λειτουργίας όταν αυτή στο δίκτυο δεν έχει υπερβεί τις
12 ατμόσφαιρες.
2.4.7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών
μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.τ.λ.
Η λειτουργία των ανωτέρω πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης
δεξαμενή), για να αποφεύγεται η μόλυνση του νερού και η βλάβη των

εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΣ από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Η παρεμβολή
βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση
και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΣ από πιθανές βλάβες. Οι
θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και με τα
απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού λόγω π.χ.
υπερθέρμανσης, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΣ.
Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή νερού είτε από
θερμοσίφωνες είτε από λέβητες, χρεώνεται στον υδρευόμενο.
2.4.8. Aπαγορεύεται η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται
από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΣ έχει δικαίωμα
διακοπής της υδροδότησης.
Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από το δίκτυο
ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ με παροχή από
οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής η
διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΣ διακόπτει αμέσως και χωρίς
προειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης
του δικτύου.
2.4.9. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί
των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή.
Το δίκτυο της ΔΕΥΑΣ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι
αγωγοί και άλλα εξαρτήματά τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό
αγώγιμο. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την
τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν
στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΣ από αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης
βαρύνουν τον υδρευόμενο. Η σχετική δαπάνη χρεώνεται σε βάρος του. Επίσης
ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να
προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της ΔΕΥΑΣ ή σε κάθε τρίτο.
2.5

Μετρητές

Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την
παροχή με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στα εδάφια 2.2.4α έως ε. Ο μετρητής είναι σύμφωνος με τους
επίσημους κανονισμούς, αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΣ και συντηρείται από
αυτή. Ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη του φρεατίου και του
μετρητού. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο δεν λειτουργεί καλά (στάσιμο) η
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι υποχρεωμένη να το αντικαταστήσει. Αν όμως το υδρόμετρο δεν
λειτουργεί λόγω καταστροφής του από τον υδρολήπτη ή από τρίτο άτομο,
επιβάλλεται από την Επιχείρηση και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. και βαρύνει τον
υδρολήπτη.
2.6

Πιέσεις του δικτύου

Η ΔΕΥΑΣ έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση τουλάχιστον 1 ατμόσφαιρας
στην θέση της παροχής. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 12
ατμόσφαιρες.

Σε περιπτώσεις βλάβης η επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΣ είναι
δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση
της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου και διακοπή της υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΣ
δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα ήταν δυνατόν να προκληθούν σε
μηχανήματα η άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση
αποζημίωσης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο
υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Σε περιπτώσεις που το ακίνητο δεν έχει την απαραίτητη υψομετρική διαφορά
από τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΣ, με αποτέλεσμα η πίεση να μην είναι η
κατάλληλη, ο υδρευόμενος οφείλει να τοποθετήσει με δικά του έξοδα πιεστικό.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1.

Δαπάνη εγκατάστασης παροχής

3.1.1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ –
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Άρθρο 22ο :Αιτήσεις υδροδότησης
Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση,
που παρέχεται από την επιχείρηση, συνυποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, υπογράφεται δε σύμβαση παροχής ύδρευσης - αποχέτευσης
μεταξύ καταναλωτή και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (βλέπε 13.1). Με την δήλωσή του αυτή, που
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8 Ν. 1599/86, ο υδρολήπτης αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος κανονισμού και
κάθε μελλοντικής του τροποποίησης, τις διατάξεις του Νόμου 1069/80 καθώς
και των μεταγενέστερων που τροποποιούν αυτόν κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο όρο
που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή ο
Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σχετικά με το θέμα αυτό.
Η άδεια υδροδότησης εκδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΣ που
ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θεωρείται από τον Δ/ντή.
Άρθρο 23ο : Εκτέλεση εργασιών.
Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφορά ανύψωση κ.λ.π.
γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από την αρμόδια υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος
κανονισμού. Σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αδυνατεί να εκτελέσει τις
απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει εγγράφως την εκτέλεσή τους ή
μέρους αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες της

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και μόνο κάτω από την επίβλεψη της. Η εκτέλεση του έργου σύνδεση
της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από αδειούχους υδραυλικούς. Απαγορεύεται
απόλυτα η οποιαδήποτε επέμβαση από τρίτους, στους δε παραβάτες επιβάλλεται
πρόστιμο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και διώκονται ποινικά.
Όποιος θέλει να υδροδοτηθεί από την ΔΕΥΑΣ θα συμπληρώνει αίτηση που θα
του δίνεται από το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΥΑΣ και θα προσκομίζει αντίγραφο
συμβολαίου, άδεια οικοδομής θεωρημένη από την Πολεοδομία για χορήγηση
νερού, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που ορίζεται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ δεν
εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που
πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί στοιχείο
αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος
καταβάλλει το δικαίωμα σύνδεσης παροχής το ύψος του οποίου καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
3.1.2 Στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος συνεννοείται με το συνεργείο ύδρευσης
της ΔΕΥΑΣ για την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου της σύνδεσης της παροχής.
Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει πριν την εκτέλεση της σύνδεσης να
εκτελέσει τις πιο κάτω εργασίες:
α) Κατασκευή φρεατίου πάνω στο πεζοδρόμιο, με σκέπαστρο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τις υποδείξεις της ΔΕΥΑΣ.
β) Εκσκαφή χαντακιού από το φρεάτιο μέχρι τον αγωγό διανομής σε διαδρομή
και θέση σύμφωνη με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ. Για
την εκσκαφή αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην ΔΕΥΑΣ εγγύηση που
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και αφορά την αποκατάσταση των πεζοδρομίων
και των δρόμων που θα σκαφτούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά
την τοποθέτηση της παροχής. Όταν αυτό γίνει η εγγύηση επιστρέφεται.
γ) Τοποθέτηση μέσα στο φρεάτιο και σύνδεση με την εσωτερική υδραυλική
εγκατάσταση του ακινήτου, του υδρομέτρου και του διακόπτη. Τα ακίνητα που
έχουν περισσότερα από ένα διαμερίσματα ή καταστήματα και επομένως
περισσότερα από ένα υδρόμετρα, πρέπει απαραίτητα μετά τον γενικό διακόπτη
του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου να τοποθετηθεί συλλέκτης (κολλεκτέρ).
Επάνω στον συλλέκτη είναι βιδωμένες όλες οι
ατομικές παροχές των
υδροληπτών κάθε μία δε από αυτές έχει αμέσως μετά τον συλλέκτη ατομικό
διακόπτη και υδρόμετρο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλ. σε περιπτώσεις που ζητείται η παράλληλη
υδροδότηση πολλών διαμερισμάτων στο ίδιο ακίνητο οφείλει ο ενδιαφερόμενος
να καταθέσει με δική του ευθύνη στην ΔΕΥΑΣ κατάσταση και διάγραμμα με τις
θέσεις των υδρομέτρων με πλήρη αντιστοιχία υδρομέτρων και ιδιοκτητών. Στην
κατάσταση αυτή θα αναφέρονται και τα υδρόμετρα των κοινοχρήστων χώρων.
3.1.3. Τα υδρόμετρα που θα τοποθετούνται θα είναι νέου τύπου, ταχυμετρικά
και θα τα προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από το ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της ΔΕΥΑΣ.
Το υδρόμετρο από την στιγμή που τοποθετείται θεωρείται περιουσιακό στοιχείο
της ΔΕΥΑΣ. Η συντήρηση των υδρομέτρων, η καλή λειτουργία τους και η
αντικατάστασή τους σε περίπτωση ολικής καταστροφής τους συνέπεια της
μακροχρόνιας χρήσης τους, είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΣ και απαγορεύεται σε κάθε

τρίτο τέτοια επέμβαση με ποινή διακοπής της υδροδότησης. Ο συλλέκτης ο
γενικός διακόπτης και το υδρόμετρο τοποθετούνται με δαπάνες του υδρολήπτη.
Ο χώρος που τοποθετούνται τα ανωτέρω πρέπει με ευθύνη του υδρολήπτη να
διατηρείται καθαρός και να προστατεύεται από κάθε ζημιά. Κάθε ζημιά που θα
προκληθεί από εξωτερική επίδραση και όχι από την συνήθη χρήση βαρύνει τον
υδρευόμενο.
3.2. Αξία κατανάλωσης νερού
3.2.1 Το αντίτιμο του λογαριασμού νερού βαρύνει αρχικά τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου. Η ΔΕΥΑΣ μπορεί να απαιτήσει αυτό από τον ενοικιαστή.
Σε περίπτωση
όμως που ο ενοικιαστής για οποιοδήποτε λόγο δεν το
πληρώσει, τότε είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να καταβάλλει το αντίτιμο και
στη συνέχεια να αναζητήσει με αγωγή την είσπραξη του ποσού που κατέβαλε
από τον ενοικιαστή του.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνηθεί να πληρώσει τον λογαριασμό,
διακόπτεται η παροχή ύδρευσης.
3.2.2.
Η τιμή μονάδας (κυβικό μέτρο) του νερού καθώς και οι κατηγορίες
τιμολογίων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ μετά από εισήγηση
του Γεν. Δ/ντή τη ΔΕΥΑΣ, και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του
υδρευόμενου.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ έχει την δυνατότητα να ορίσει διαφορετικά τιμολόγια
κατανάλωσης νερού και παγίου τέλους, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα των ορίων
της, καθώς επίσης και διαφορετικά τιμολόγια ανά κατηγορία υδρολήπτη.
3.2.3 Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που
κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του, καθώς και
κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση (Συντήρηση υδρομέτρου, δικαίωμα
αποχέτευσης κ.τ.λ.) που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού που του
αποστέλλεται. Η πληρωμή γίνεται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία και στα
γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό.
Αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή αλλά αργότερα,
επιβάλλεται το νόμιμο πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, το οποίο καθορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ. και αν δεν γίνει τελικά η εξόφληση ακολουθεί η εκάστοτε
καθοριζόμενη διαδικασία διακοπής και αφαίρεσης του μετρητή. Η επανάληψη
της σύνδεσης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την καταβολή
πρόσθετου ποσού που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ και που
καλύπτει τα έξοδα διακοπής – επανάληψης και αφαίρεσης – επανατοποθέτησης
του μετρητή.
Μετά το πέρας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήξη του λογαριασμού η
ΔΕΥΑΣ με εντολή του Δ/ντή μπορεί να προβεί στην διακοπή της υδροδότησης
χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.
Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει την κλεισμένη παροχή ή την σφραγίδα του
μετρητή με σκοπό την παράνομη υδροληψία του, η ΔΕΥΑΣ αφαιρεί το
υδρόμετρο χωρίς προειδοποίηση.
Η επανασύνδεση γίνεται μόνο μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την
πληρωμή προστίμου παράνομης σύνδεσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Το πρόστιμο αυτό πληρώνεται και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παράνομης
υδροληψίας, σε περίπτωση δε επανάληψης του αδικήματος ο παραβάτης

παραπέμπεται στον Εισαγγελέα.
3.2.4. Οι μετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι
σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβειά
τους πριν εγκατασταθούν, και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης
που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφομένων
καταναλώσεων ούτε και με ένορκο βεβαίωση. Ο υδρευόμενος εξάλλου έχει
δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο του μετρητή παρουσία του. Στην περίπτωση
αυτή επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου του μετρητή η οποία επιστρέφεται
σε περίπτωση που ο μετρητής βρίσκεται έξω από τα όρια ανοχών.
Η ΔΕΥΑΣ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε
διαρροή από βλάβη εσωτερικών εγκαταστάσεων ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο
υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλλει την αξία της όπως αναγράφεται
στον μετρητή. Μόνο σε περίπτωση αφανούς διαρροής, εφόσον αυτό εξακριβωθεί
από το συνεργείο Ύδρευσης, έχει το δικαίωμα η ΔΕΥΑΣ με απόφαση της
Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων να προβεί σε μερική μείωση του λογαριασμού.
3.2.5. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί
ελαττωματικά, η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να υπολογίζει τεκμαρτή κατανάλωση
βάσει προηγουμένων καταναλώσεων και κυρίως των αντιστοίχων χρονικών
περιόδων σε συνδυασμό με την καταγραφόμενη από τον νέο μετρητή μετά την
αντικατάσταση.
Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων βρεθεί το φρεάτιο
σκεπασμένο, η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να εισπράξει τεκμαρτή κατανάλωση
μέχρι την ελευθέρωση του φρεατίου και του μετρητή και να ληφθεί η
πραγματική ένδειξη.
Η ΔΕΥΑΣ δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί
από διαρροή στο χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο.
Έχει επίσης το δικαίωμα, αν υπαίτιος της κάλυψης του μετρητή είναι ο
υδρευόμενος, να απαιτήσει από αυτόν την απομάκρυνση των υλικών ή να
προβεί με δικό της προσωπικό στην απομάκρυνσή τους χρεώνοντας τον
υδρευόμενο με την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
3.2.6. Αν η κατανάλωση είναι μηδενική, ο υδρευόμενος πληρώνει ένα πάγιο
ποσό που ορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
3.2.7. Ο νέος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην ΔΕΥΑΣ
την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η αναγραφή του νέου ιδιοκτήτη στο έντυπο του
λογαριασμού γίνεται δωρεάν βάσει υπεύθυνης δήλωσης.
ΛΑΘΡΑΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ –
ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
4.1.

Λαθραία Ύδρευση

4.1.1. Η σύνδεση παροχής όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη υδρόμετρο ή έχει
αφαιρεθεί αυτό για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόμενο
είναι κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. (Άρθρο
372)
4.1.2. Κλοπή είναι επίσης και η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής με τις
εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς
πυρόσβεσης και από παροχές η κρουνούς ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών η

δημοσίων κήπων και χώρων πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για
την οποία έχουν αυτά εγκατασταθεί και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372
του Ποινικού Κώδικα.
4.1.3. Στις περιπτώσεις αυτές έχει η ΔΕΥΑΣ το δικαίωμα να διακόψει αμέσως
την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα ήταν δυνατό να
προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη
και να τον χρεώσει με το πρόστιμο παράνομης σύνδεσης όπως αυτό ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
4.2.

Παράνομη χορήγηση νερού - Εμπορία νερού

4.2.1. Απαγορεύεται στους υδρευόμενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο
ακίνητο και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑΣ ειδοποιεί
αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό να διακόψει την χορήγηση ή την
εμπορία. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί, η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα να
διακόψει την ύδρευση του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημιά που είναι δυνατόν να προκληθεί από την διακοπή της
υδροδότησης στον υδρευόμενο ή τους πελάτες του.
4.3.

Άλλες Απαγορεύσεις

4.3.1. Απαγορεύεται η επέμβαση του υδρευόμενου στις εγκαταστάσεις της
ΔΕΥΑΣ.
Αν προκληθεί βλάβη από επέμβαση, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα
381 και 382 στ. α' του Ποινικού Κώδικα Δίωξη μπορεί να ασκηθεί ή να
επιβληθεί πρόστιμο και για ζημιά ή Παραβίαση της μολύβδινης σφραγίδας του
μετρητή. Η υδροδότηση και ο μετρητής ανήκουν κατά κυριότητα στην ΔΕΥΑΣ.
Ο υδρευόμενος έχει μόνο το δικαίωμα
χρήσης για την ύδρευσή του.
Απαγορεύεται επομένως κάθε επέμβασή του στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω
επέμβασης σ' αυτή και τον μετρητή, τον βαρύνει. Βλάβη του υδρομετρητή από
τον υδρευόμενο τέτοια που να καθιστά αδύνατη την λήψη ενδείξεων θεωρείται
κλοπή νερού και ισχύουν όσα αναφέρονται στην 4.1.3. Επιπλέον η δαπάνη
επισκευής της βλάβης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται σε βάρος του στο
πενταπλάσιο.
4.3.2. Απαγορεύεται η σύνδεση σε κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την
ύδρευση με δοχεία ή βυτία, για περιοχές που δεν έχουν ύδρευση ή σύνδεση
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την απευθείας ύδρευση των
ακινήτων. Η ΔΕΥΑΣ έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να επιβάλλει
πρόστιμα.
4.3.3 Απαγορεύεται οι εκσκαφές χαντακιών και σκαμμάτων σε χώρους όπου
διέρχονται αγωγοί της ΔΕΥΑΣ (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ομβρίων κ.τ.λ.) από
ιδιώτες ή Οργανισμούς χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ.
Όσοι προκαλούν ζημιές από εκσκαφές χωρίς έγκριση, θα καταγγέλλονται και θα
καταβάλλουν την δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς καθώς και την δαπάνη του
νερού που τυχόν θα χαθεί από διαρροές.
Η δαπάνη αυτή θα βεβαιώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ.

4.3.4. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με τα
συγκροτήματα απορροφητικών ή στεγανών βόθρων, με το δίκτυο αποχέτευσης
και με σωληνώσεις μεταφοράς υγρών καυσίμων.
4.3.5. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις
εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σ' αυτή την περίπτωση η ΔΕΥΑΣ ζητά από τον υπαίτιο
την απομάκρυνση των αγωγών μέσα σε σύντομη προθεσμία, κι αν αυτή περάσει
άπρακτη, διακόπτεται η υδροδότηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2005.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
1)
2)

Ο Πρόεδρος
Χρόνης Ανδρέας
Φαρμάκη Κωνσταντίνα
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3) Τουμπανάκης Ιωάννης
4) Καλογεράκης Αθανάσιος
5) Δήμου Μαρία
6) Μαγκιρίδης Πέτρος
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