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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  13/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  75/2016   
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  26η του  μήνα  Σεπτεμβρίου του  έτους 2016 ημέρα  της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό Πρωτ.  991/22-9-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Βασιλική Ευαγγελία
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Κουτσοδόντη Βασιλική
9) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: 
«1.  Οι  δημοτικές  και  κοινοτικές  αρχές  ρυθμίζουν  θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους  εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
(....)
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων,
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά
των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων.
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
(......)
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από
την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.

Σελίδα 1 από 32

ΘΕΜΑ: Ψήφιση νέου Κανονισμού Ύδρευσης.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Χαχούλης Φώτιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



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.  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.»

Σύμφωνα με  την  παρ 1  περιπτ.  Β  v   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. 
Σύμφωνα όμως με την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.: «Σε δήμους κάτω των
δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που
έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας».  Δεδομένου ότι ο Δήμος Ψαρών ανήκει στην ανωτέρα
κατηγορία  (κάτω  των  δέκα  χιλιάδων  κατοίκων)  την  αρμοδιότητα  εισήγησης  σχεδίων
κανονιστικών αποφάσεων ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σας παρουσιάζω σχέδιο του Κανονισμού Ύδρευσης και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης
και αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 79 του Ν.3463/06
 την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10
 την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ
 το σχέδιο του Κανονισμού Ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τον νέο Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Ψαρών ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου Ψαρών (Κ.Υ) καθορίζει τις προϋποθέσεις

υδροδότησης  των  καταναλωτών από  το  Δημοτικό  Δίκτυο  Ύδρευσης  (Δ.Υ),  τις  σχέσεις  του
δήμου  με  τους  καταναλωτές  σε  θέματα  που  αφορούν  τη  χορήγηση  νερού,  καθώς  και
παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές. 

Αναγνωρίζεται ότι το πόσιμο νερό είναι κοινωνικό αγαθό του οποίου η χρήση πρέπει να
γίνεται με σύνεση και να διέπεται από κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική
επάρκειά  του.  Ως  κοινωνικό  αγαθό  ο  Δήμος  Ψαρών  αναλαμβάνει  απλά  τη  διαχείριση  και
διανομή  του  στους  καταναλωτές,  χωρίς  να  μπορεί  να  κερδοσκοπεί  από  τις  χρεώσεις  των
λογαριασμών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις θα πρέπει απλά να καλύπτουν το κόστος διαχείρισης
και διανομής και όχι άλλες δαπάνες. 

Άρθρο 2ο

Νομικό πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα  (Ν.  3463/2006)  και  των  άρθρων  72,  73  και  76  του  Ν.  3852/2010  και  αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
 Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
 Του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 2, 16853/2011

ΦΕΚ 661/20-4-2011)
 Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της  24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων

και Κοινοτήτων»
 Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί  διατάξεων  τινών αφορουσών εις  οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 Του  άρθρου  11  του  ΝΔ 318/69  «Περί  βεβαίωσης  και  εισπράξεως  των  εσόδων  των

Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ. 923/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του από 17/5-15/6/2959 ΒΔ»

 Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001
 Των  Υγειονομικών  Διατάξεων  με  αριθμούς  α)  Γ3α/761/68  και  Γ4/1722/74  «  Περί

ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των
υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα  και συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της
ΕΟΚ»  δ)  Υ2/ΟΙΚ.  2600/2001  Κ.Υ.Α  (Φ.Ε.Κ  892/τ.Β΄/11-7-01  «Ποιότητα  νερού
ανθρώπινης  κατανάλωσης»  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ΔΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007
(Φ.Ε.Κ.-630/τ.Β’/26.04.07).

 Τα  άρθρα  8  έως  17  του  υγειονομικού  κανονισμού,  που  αναφέρονται  σε  μέτρα
προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.

 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ψαρών που είναι σε ισχύ και κάθε
άλλο  σχετικό  νόμο  που  δεν  έχει  καταργηθεί  και  δεν  αντιστρατεύεται  τον  παρόντα
κανονισμό. 

Άρθρο 3ο

Ιδιοκτησία του Δικτύου Ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του Δικτύου Ύδρευσης (Δ.Υ), οι γεωτρήσεις, οι δεξαμενές και τα

αντλιοστάσια ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή
χρηματοδότησης των δαπανών κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησής τους.
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Οι σωλήνες υδρεύσεως που τοποθετούνται με δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό
αγωγό μέχρι το υδρόμετρο, περιέρχονται κατά κυριότητα στο δήμο, ο οποίος μπορεί από αυτούς
να  υδροδοτήσει  και  άλλους  υδρολήπτες,  χωρίς  καμία  αποζημίωση  αυτού  ή  αυτών  που
τοποθέτησαν τον αγωγό.

Τα  τμήματα  των  σωληνώσεων  για  την  παροχή  νερού  στους  καταναλωτές,  μετά  τον
υδρομετρητή, είναι ιδιοκτησίας τους και αυτοί αποκλειστικά ευθύνονται για τη συντήρηση και
την επισκευή τους.

Άρθρο 4ο

Επισκευή και συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης
Ο Δήμος Ψαρών είναι αρμόδιος για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,

διοίκηση,  διαχείριση  και  λειτουργία  του  Δ.Υ.  H επέκτασή  του  γίνεται  ανάλογα  με  τις
εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του δήμου.

Η επισκευή  και  η  συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων  του  δικτύου  που δεν
ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήμου, γίνεται από τους καταναλωτές ή από τον ίδιο τον δήμο, εφ’
όσον διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό. Στην τελευταία περίπτωση η δαπάνη βαραίνει τους
καταναλωτές.

Επειδή το νερό είναι αγαθό υψίστης σημασίας για το δήμο και τους κατοίκους του,
κάθε πολίτης οφείλει να είναι ευαισθητοποιημένος και να αποφεύγει τις καταστροφές ή
φθορές στο Δ.Υ, έστω και από αμέλεια. Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, εκσκαφές
στο κατάστρωμα των δρόμων, των πεζοδρομίων ή και σε ιδιωτικούς χώρους, όπου υπάρχει Δ.Υ,
οφείλει να ενημερώνεται σχετικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Η χρήση μηχανικών
μέσων για τις εκσκαφές κοντά στο δίκτυο απαγορεύεται. Κατά τις εργασίες εκσκαφής πρέπει να
γίνονται ερευνητικές τομές για την ακριβή επισήμανση της θέσης και τη μορφή των υπογείων
δικτύων παροχών. Ο δήμος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε
βάρος  του  υπαιτίου  το  κόστος  της  δαπάνης  για  την  επαναφορά  του  αγωγού  στην  προτέρα
κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζημία του από την αιτία αυτή.

Πριν από την εκτέλεση έργων διαφόρων φορέων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εργοληπτών δημοτικών
και ιδιωτικών έργων κ.λ.π), ο ανάδοχος  υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το δήμο για
την αποφυγή βλαβών στο Δ.Υ. Κάθε βλάβη που θα προξενείται θα επισκευάζεται αμέσως από
το φορέα του έργου ή τον εργολάβο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αμέλειας του υπευθύνου, η
αποκατάσταση  θα  γίνεται  από  το  δήμο  και  με  το  τέλος  των  εργασιών  θα  συντάσσεται
βεβαιωτικός  κατάλογος  σε  βάρος  του  φορέα  ή  του  εργολάβου  για  όλη  την  δαπάνη
(συμπεριλαμβανομένων εργατοωρών απασχολήσεως του προσωπικού). Στην περίπτωση αυτή θα
επιβαρύνεται και με ισόποσο πρόστιμο.

Άρθρο 5ο

Ιδιωτικά δίκτυα
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε

περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό Δ.Υ.
Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά

στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

Άρθρο 6ο

Γενικοί όροι-βασικές έννοιες
1. Ο Δήμος Ψαρών παρέχει νερό κατάλληλο για ύδρευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες

υγειονομικές διατάξεις και διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα χημικό και μικροβιολογικό
έλεγχό του. Το παρεχόμενο νερό είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού
για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν
για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες
ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του. Ο Δήμος Ψαρών δεν έχει καμία
ευθύνη,  ούτε  υποχρέωση  αποζημίωσης  για  οποιαδήποτε  ζημιά  τυχόν  προκληθεί  από  την
ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση. 
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2. Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τη δυνατότητα υδροδότησης (κεντρικά
δίκτυα διανομής) για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού, χωρίς την
οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών σε ενδεχόμενες αναγκαίες επεκτάσεις του δικτύου. 

3. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του δήμου ή ανεπάρκειας
νερού είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος
Ψαρών δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες
εγκαταστάσεις  από το  γεγονός  αυτό,  ούτε  υποχρέωση αποζημίωσης.  Δεν  έχει  επίσης  καμία
ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την
αύξηση  της  πίεσης  του  νερού  από  το  μηδενικό  μέχρι  το  κανονικό  επίπεδο,  μετά  την
επαναλειτουργία του Δ.Υ.

4. Ο  δήμος  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  ικανοποιεί  απαιτήσεις  μεγάλων  στιγμιαίων
καταναλώσεων  (σε  πολύ  περιορισμένο  χρονικό  διάστημα  μέσα  στο  εικοσιτετράωρο).  Στις
περιπτώσεις  αυτές  ο υδρολήπτης  οφείλει  να εξασφαλίσει  την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής
μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσής του.

5. Όλοι  οι  καταναλωτές  είναι  υποχρεωμένοι  να συμμορφώνονται  με  τους  όρους  του
παρόντος κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους
ο  δήμος  μπορεί  να  διακόπτει  την  παροχή  νερού  και  να  επιβάλλει  πρόστιμο.  Αν  υπάρξει
υποτροπή,  διακόπτεται  η  παροχή  για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  και  δύο  μηνών,  ύστερα  από
απόφαση του Δ.Σ. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές
και άλλες υποχρεώσεις του προς το δήμο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της
αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιο).

6. Ιδιοκτήτης κατά τις  διατάξεις  του παρόντος  Κ.Υ.  θεωρείται  εκείνος  που κατά τη
συναλλαγή του με το δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου,
καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει
την  αίτηση  για  σύνδεση  του  ακινήτου  με  το  Δ.Υ.  ή  την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  εργασίας
σχετικά  με  την  παροχή  του  και  γενικά  την  υδροδότηση  του  ακινήτου.  Ο  δήμος  κατά  την
υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο
που  πρόκειται  να  υδρευτεί,  ούτε  ή  ύδρευση  ακινήτου  αποτελεί  αποδεικτικό  στοιχείο
ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

Σε  περίπτωση  αλλαγής  ιδιοκτήτη  (λόγω  αγοραπωλησίας,  κληρονομιάς  κ.α),  ο  νέος
ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει άμεσα (εντός δέκα ημερών) στο
δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση.

Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης για τα
πιθανά χρέη που έχει  αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και  να παραλάβει  το ακίνητο,  αφού
εξοφληθούν  οι  οφειλές  αυτές.  Σε  περίπτωση  παραλαβής  του  ακινήτου  χωρίς  προηγούμενη
εκκαθάριση χρεών ύδρευσης, ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη
και ο δήμος μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των
χρεών. 

Ο  δηλωθείς  ως  ιδιοκτήτης  του  υδρευόμενου  ακινήτου  δεν  μπορεί  να  αντιτάξει
ελαττώματα  της  κυριότητας  ή  απώλεια  της  παροχής.  Ο  δήμος  δεν  έχει  την  υποχρέωση
ανεύρεσης  παλιών  παροχών  στο πεζοδρόμιο,  όταν γι’  αυτές  δεν  εκδίδεται  λογαριασμός  για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο  των τριών (3)  ετών.  Η ευθύνη  και  τα  έξοδα εντοπισμού της
παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Ο
δήμος  δικαιούται  επίσης  να  αρνηθεί  την  ύδρευση  ακινήτου  όταν  υπάρχουν  ανεξόφλητοι
λογαριασμοί  από  την  υδροδότησή  του,  μέχρις  ότου  να  εξοφληθούν,  μαζί  με  τις  τυχόν
προσαυξήσεις  τους,  έστω  και  εάν  ο  υδρευόμενος  στο  ακίνητο  αυτό  ήταν  άλλο  πρόσωπο,
διαφορετικό από τον αιτούντα. 

Ο ιδιοκτήτης  του ακινήτου επίσης,  καθίσταται  συνυπεύθυνος  απέναντι  στο δήμο και
συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή (π.χ. ενοικιαστής) που χρησιμοποιεί το ακίνητό
του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση
αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του
ακινήτου  του να  μην  εγκαταλείπονται  χρέη  προς  το  δήμο.  Οι  ιδιοκτήτες  επίσης  καθώς  και
εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων
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του  δήμου  σε  αυτό,  προς  έλεγχο  ή  λήψη  στοιχείων  που  αφορούν  την  υδραυλική  τους
εγκατάσταση.  Σε  περίπτωση  άρνησής  τους,  ο  δήμος  δικαιούται  να  διακόψει  άμεσα  την
υδροδότηση του ακινήτου. 

Ο  ιδιοκτήτης  του  υδρευόμενου  ακινήτου  έχει  την  υποχρέωση  να  φροντίζει  για  τη
διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου (αν υπάρχει), του υδρομετρητή και των λοιπών
εξαρτημάτων της παροχής. 

7.  Δαπάνη  σύνδεσης  με  το  Δ.Υ  θεωρείται  το  κόστος  κατασκευής  της  παροχής
(εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ  τέλος σύνδεσης με το Δ.Υ θεωρείται η αξία της
παρεχόμενης από το Δήμο Ψαρών υπηρεσίας.

                                 

                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο

Αγωγοί
Οι  αγωγοί  του  Δ.Υ  διακρίνονται  σε  αγωγούς  εξωτερικού  υδραγωγείου,  κεντρικούς

τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.
 Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό

από τις πηγές υδροληψίας και τα αντλιοστάσια μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
 Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί  χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο

ίση ή μεγαλύτερη των 160 χιλιοστών του μέτρου.
 Αγωγοί διανομής  χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 160

χιλιοστών του μέτρου. 

Άρθρο 8ο

Παροχές
Υδραυλική παροχή είναι η τεχνική εγκατάσταση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η

τοποθέτηση υδρομέτρου, με την οποία συνδέεται ένα ακίνητο με το κεντρικό Δ.Υ του οικισμού
και  ο ιδιοκτήτης  είναι  υποχρεωμένος  να  προκαταβάλλει τη  δαπάνη για την κατασκευή της
καθώς και το  τέλος ύδρευσης (σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού του δήμου ο ιδιοκτήτης
μπορεί να αναθέσει την τεχνική εγκατάσταση της παροχής σε ιδιώτη υδραυλικό  πάντοτε υπό
την επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου του δήμου). Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο, για
την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω και αν αυτό αλλάζει κυριότητα και
δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα
που αναφέρονται σ'  αυτόν τον κανονισμό. Ο δήμος έχει την κυριότητα της παροχής και του
υδρομετρητή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο έχουν χορηγηθεί τα παραπάνω, έχει το
δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του.

Οι παροχές με βάση τη χρήση τους διακρίνονται σε: 
α)  ύδρευσης 
β)  άρδευσης δημόσιων και δημοτικών χώρων
γ)  πυροσβεστικές και 
δ)  προσωρινές για εργοταξιακή ή άλλη χρήση. 

Απαγορεύεται  η  χρήση  των  παροχών  για  άλλο  σκοπό  πέραν  αυτού  για  τον  οποίο
χορηγήθηκαν,  σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  δήμος  δικαιούται  να  προβεί  στη  διακοπή
υδροδότησης από τη συγκεκριμένη παροχή.

Ο δήμος προβαίνει στην αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισμένου
χρόνου, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως με
τη συμπλήρωση ενός έτους από τη χορήγησή τους. Η χρήση των παροχών αυτών μπορεί να
παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον προσκομισθούν από τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή με τεκμηριωμένη αιτιολογία ζητήσει την παράτασή
της.  Οι  εργοταξιακές  παροχές  για ανέγερση οικοδομών,  μετά  την υποβολή της  οικοδομικής
άδειας,  θεωρημένης  για  το  τελικό  στάδιο  εργασιών,  αποχαρακτηρίζονται  από  εργοταξιακές,
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δηλαδή  προσωρινές,  μετατρέπονται  σε  οριστικές,  μεταφέρονται  στην  οριστική  θέση  με  τις
λοιπές παροχές του ακινήτου και επιστρέφεται η καταβληθείσα εγγύηση κατανάλωσης.

Οι  εργοταξιακές  παροχές  που  χορηγούνται  για  κατασκευή  δημοσίων  και  δημοτικών
έργων, καταργούνται μετά την αποπεράτωση των έργων.

Οι παροχές με βάση τη διάμετρο του σωλήνα τους διακρίνονται σε  κοινές και  ειδικές
παροχές.

Οι  κοινές  παροχές  έχουν  διάμετρο  σωλήνα  μέχρι  και  1/2"  και  συνδέονται  με
υδρομετρητές ονομαστικής παροχής Qn=1,5m3/ώρα και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα με
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Οι ειδικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερο της 1/2’’, χορηγούνται κατόπιν
αιτιολογημένης αίτησης και συνδέονται με υδρομετρητές αντίστοιχης διαμέτρου.

Οι  κοινές  παροχές  αποτελούνται  από  χαλκοσωλήνα  ειδικής  διαμέτρου  ή  από  άλλο
κατάλληλο υλικό (εύκαμπτο πλαστικό) βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων κατά την κρίση
της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, κρουνό διακοπής, υδρομετρητή και προσαρμοστικό (Racor).
Απαγορεύεται πάντως η χρήση σιδηροσωλήνα.  Οι  παροχές  μπορεί  να συνδέονται  σε μικρό
πολλαπλό  διανομέα  (collecter)  ή  μεγάλο  πολλαπλό  διανομέα,  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των
αιτούμενων  παροχών,  ο  οποίος  συνδέεται  με  τον  αγωγό  διανομής,  μέσω  του  αγωγού
υδροληψίας.  Η  παραπάνω  συνδεσμολογία  ισχύει  και  για  την  περίπτωση  τοποθέτησης
υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής.

Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2), η σύνδεση με τον αγωγό
γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης (κολεκτέρ). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται
τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη (κολεκτέρ) υποχρεωτικά. Τα έξοδα
της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόμετρα – φρεάτια,
τοποθετημένα σε ακατάλληλους χώρους) εφόσον η αρμόδια υπηρεσία  κρίνει επιβεβλημένη τη
μεταφορά  των  παροχών  σε  άλλη  θέση  ή  σε  συλλέκτη  (κολεκτέρ)  και  οι  δε  υδρολήπτες
αρνούνται αυτήν, ο δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί ο ίδιος στη μεταφορά, χρεώνοντας τα
έξοδα  στο  λογαριασμό  ύδρευσης.  Είναι  προφανές  ότι  δεν  επιτρέπεται  η  παρεμβολή  άλλου
υδρόμετρου πριν από τα υδρόμετρα που βρίσκονται  πάνω σε συλλέκτη (κολεκτέρ).  Σε κάθε
κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακίνητου με
διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά ένα υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων
διακεκριμένων, κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με
το αυτό υδρόμετρο είναι  παράνομη και  ο  δήμος δικαιούται  να προβεί  σε διακοπή ή και  σε
αφαίρεση της παροχής μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το
ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι  υπηρεσίες  του  δήμου  μπορούν  να  αρνηθούν  την  σύνδεση  της  παροχής  αν  δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κ.Υ. και μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του υδρολήπτη,
ο οποίος υποχρεούται να προχωρήσει στις απαιτούμενες κατασκευές. 

Για την κατασκευή παροχής υδροδότησης ισχύουν τα κάτωθι: 
Η  τομή  επί  του  κρασπέδου  και  του  οδοστρώματος  από  τη  θέση  τοποθέτησης  του

φρεατίου υδρομέτρου έως το σημείο που βρίσκεται ο κεντρικός αγωγός διανομής γίνεται με την
χρήση ασφαλτοκόπτη, με μέγιστο πλάτος 60 εκατοστών και με ελάχιστο βάθος 60 εκατοστών.  

Ο άξονας του σκάμματος τοποθέτησης του αγωγού σύνδεσης (τουμπόραμα) πρέπει να
είναι ευθύγραμμος με διεύθυνση κάθετη προς τον αγωγό διανομής. 

Η διατομή του αγωγού σύνδεσης (τουμπόραμα) ορίζεται σε ½'' (Φ18) όταν πρόκειται να
υδροδοτηθούν μονοκατοικίες, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λ.π., με ωριαία κατανάλωση
μέχρι  1 ½  κ.μ..  και ¾'' (Φ22)  όταν πρόκειται  να  υδροδοτηθούν  μεγαλύτεροι  καταναλωτές
(ξενοδοχεία,  εργοτάξια,  στρατόπεδα,  κ.λ.π.),  με  κριτήριο  τη  μέση  ωριαία  κατανάλωση  που
ξεπερνά  το  1 ½ κμ.  Σε περιοχές του οικισμού με μικρές πιέσεις στο δίκτυο έως και (3Αtm)
επιτρέπεται η κατασκευή των παροχών να γίνεται με αγωγό ¾  (Φ22) και 1’’(Φ26) αντίστοιχα. 

Ο αγωγός σύνδεσης (τουμπόραμα) εγκιβωτίζεται πάντοτε με άμμο ή απαλλαγμένα από
πέτρες  προϊόντα  εκσκαφής  και  σε  ελάχιστη  ακτίνα  10  εκατοστών  από  την  εξωτερική  του
πλευρά. 
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Για την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διανομής χρησιμοποιείται χυτοσιδηρό κολάρο
και το τρύπημα του αγωγού διανομής γίνεται σε κάθε περίπτωση με τρυπάνι (αρίδα) διαμέτρου
12 χιλιοστών. 

Το μέγιστο  μήκος του αγωγού σύνδεσης (τουμπόραμα)  για την κατασκευή ιδιωτικής
παροχής  ορίζεται  σε  τριάντα  (30) μέτρα.  Σε  περίπτωση  που  το  ακίνητο  απέχει  απόσταση
μεγαλύτερη των 30 μέτρων από τον πλησιέστερο αγωγό διανομής τότε για την υδροδότησή του
απαιτείται  πρώτα  η  επέκταση  του  Δ.Υ,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αφενός  ο  δήμος  έχει  την
οικονομική  δυνατότητα  και  αφετέρου  ο  ιδιοκτήτης  έχει  καταθέσει  υποχρεωτικά  οικοδομική
άδεια για ανέγερση νέας οικοδομής ή επισκευής ήδη υπάρχουσας.

Η  επισκευή  των  υφιστάμενων  παροχών  που  παρουσιάζουν  διαρροή  ανήκει  στην
αρμοδιότητα  του  δήμου.  Η  δαπάνη  επισκευής  που  ορίζεται  βαρύνει  τον  υδρολήπτη  και
συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Σε περίπτωση επανάληψης
των διαρροών σε διαφορετικά σημεία από το σημείο επιδιόρθωσης τότε η παροχή υποχρεωτικά
αντικαθίσταται.  Επίσης  η  παροχή  αντικαθίσταται  εάν  κατά  την  διάρκεια  της  επισκευής
διαπιστωθεί ότι λόγω της μεγάλης της ηλικίας είναι αμφίβολη η διατήρηση της στεγανότητάς
της μετά την επισκευή. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού η επιδιόρθωση της βλάβης γίνεται
άμεσα (προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια νερού) με μέριμνα του καταναλωτή, από ιδιώτη
υδραυλικό, πάντοτε υπό την επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου του δήμου. Η δαπάνη επισκευής ή
αντικατάστασης βαρύνει και στις δύο περιπτώσεις τον υδρολήπτη.

Ο δήμος έχει την ευθύνη συντήρησης των δικτύων έως και τα κολεκτέρ (διανομείς).
Εφόσον  δεν  υπάρχουν  κολεκτέρ,  ο  δήμος  έχει  την  ευθύνη  συντήρησης  έως  τον  κεντρικό
διανομέα.

Στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητή εντός ειδικής κατασκευής, ο δήμος έχει την
κυριότητα της  παροχής μέχρι  και  την εξωτερική  φλάντζα  της  δικλείδας  εντός  του φρεατίου
ελέγχου  πλησίον  της  ρυμοτομικής  γραμμής καθώς  και  από την δικλείδα  διακοπής παροχών
εντός της ειδικής κατασκευής μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Σε  υφιστάμενες  παροχές  στις  οποίες  τα  υδρόμετρα  βρίσκονται  εντός  ορίων  των
ιδιοκτησιών,  η  κυριότητα  και  η  ευθύνη  της  παροχής  ανήκει  στο  δήμο μέχρι  και  το σημείο
εισόδου της παροχής στην ιδιοκτησία του υδρολήπτη. Στο σημείο αυτό (σημείο εισόδου) θα
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει τοποθετημένος διακόπτης (δικλείδα ασφαλείας).

Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου καταχωρεί ηλεκτρονικά σε καρτέλες (μία (1) για κάθε
παροχή)  όλες  τις  υφιστάμενες  παροχές.  Με βάση  τις  παραπάνω  καρτέλες  καταρτίζονται  οι
χρηματικοί  κατάλογοι,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  γίνεται  η  είσπραξη  των  τελών  ύδρευσης.
Επίσης  η  υπηρεσία  είναι  υποχρεωμένη  να  τηρεί  επιπλέον  Μητρώο  Ύδρευσης  στο  οποίο
καταχωρούνται οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί. Η έκδοση λογαριασμού με χρέωση θα ξεκινάει
από την ημερομηνία τοποθέτησης του υδρομετρητή. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται με
μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 9ο

Μεταφορά-μετατροπή-μετατόπιση-ανύψωση και καταβίβαση παροχής
Μεταφορά  της  παροχής,  πάντοτε  με  δαπάνες  του  ιδιοκτήτη,  μπορεί  να  γίνει  στις

ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  Στην  περίπτωση  που  τοποθετηθεί  συλλέκτης  για  την  υδροδότηση  του  ακινήτου, όλες  οι
υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. 
β) Σε περίπτωση που κατά την κρίση του δήμου επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής για να
αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος ή άλλα προβλήματα στο δίκτυο.  
γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην
περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στην λειτουργία του Δ.Υ ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών. 

Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό, αν είναι
εφικτό και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο. 

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και
του φρεατίου στη νέα στάθμη είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών, η δε δαπάνη για την
ανύψωση ή την καταβίβαση βαρύνει τον υπεύθυνο για τη μεταβολή. Η μετατόπιση της παροχής,
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εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του
δήμου,  εκτός  και  αν  την  αναλάβει  αυτός  που  εκτελεί  την  διαπλάτυνση  (π.χ.  κάποια  άλλη
κρατική υπηρεσία). 

Ο δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από το
καταργημένο παλιό δίκτυο, στο τυχόν νέο που τέθηκε σε λειτουργία. Πέντε τουλάχιστον ημέρες
πριν τη μεταφορά ειδοποιεί  τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει  κατά τη μεταφορά τον
κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις που η
μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από το δήμο, με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός
αρνείται  την  καταβολή  της,  αυτή  μπορεί  να  συμπεριληφθεί  στον  επόμενο  λογαριασμό
κατανάλωσης νερού. 

Στις  εγκαταστάσεις  παλαιών  παροχών,  που  δεν  είναι  σύμφωνες  με  τις  απαιτούμενες
προδιαγραφές,  ο  δήμος  προβαίνει  στις  αναγκαίες  μετατροπές  τους,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
σωστή λειτουργία, η συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με
την δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική
εγκατάσταση του ακινήτου του. 

Ο δήμος έχει το δικαίωμα επίσης να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή
που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση του εκτίθεται σε κινδύνους. 

Η  δαπάνη  για  την  μετατόπιση  των  αγωγών  του  δήμου  που  βρίσκονται  σε  ξένες
ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης
εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο Ψαρών.

Γενικότερα  κάθε  επισκευή,  αντικατάσταση,  μεταφορά,  μετατόπιση,  ανύψωση  ή
καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, είναι
υποχρεωτική  για  τον  υδρολήπτη,  που  βαρύνεται  με  τα  έξοδα  εκτέλεσης  των  απαιτούμενων
εργασιών και υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική
του εγκατάσταση. Ο δήμος δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη προκληθεί διακοπή
της υδροδότησης.

Άρθρο 10ο

Υδρομετρητές-χώρος τοποθέτησης
Οι  υδρομετρητές  είναι  συσκευές  μέτρησης  της  κατανάλωσης  του  νερού  και

τοποθετούνται στον αγωγό της παροχής. Για κάθε υδρευόμενο χώρο (οικία, κατάστημα, κ.λ.π.)
γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστός υδρομετρητής. 

Οι υδρομετρητές  προμηθεύονται,  τοποθετούνται  και  σφραγίζονται  από το δήμο,  θα
πρέπει  δε  να  είναι  κατασκευασμένοι  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  επίσημες
προδιαγραφές.

Η τιμή διάθεσης των υδρομέτρων από το δήμο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ ενώ προ
του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλείδα ανακοπής.

Οποιαδήποτε  επέμβαση  στο  υδρόμετρο,  που  αποσκοπεί  στην  αποτροπή  ή  στην
παρεμπόδιση  της  καταμέτρησης  του  καταναλισκόμενου  ύδατος  ή  στην  διαγραφή
καταναλωθείσας  ποσότητας,  συνεπάγεται  την  άμεση  διακοπή  της  υδροδότησης  και  την
επιβολή  σε  βάρος  του  υδρολήπτη  προστίμου  ίσο  με  το  τετραπλάσιο του  μέσου  όρου
κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

Οι  υδρομετρητές  τοποθετούνται  σε  φρεάτια  ή  σε  ειδικό  χώρο  της  οικοδομής  που
διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός
και εύκολα προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.

Η τιμή διάθεσης και τοποθέτησης των υδρομέτρων από το δήμο καθορίζεται με σχετική
απόφαση του Δ.Σ

Άρθρο 11ο

Έλεγχος-επισκευή-αντικατάσταση-αφαίρεση υδρομετρητών
Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομετρητών ανήκει  στον δήμο, ο οποίος

επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του καταναλωτή. Η δαπάνη βαραίνει και
στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή.
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Ο δήμος ελέγχει  αυτεπάγγελτα τον υδρομετρητή όταν διαπιστώσει απόκλιση από την
συνήθη  κατανάλωση.  Ο  έλεγχος  στην  περίπτωση  αυτή  εκτείνεται,  εάν  είναι  δυνατόν  στις
εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή.

Εάν  διαπιστωθεί  ότι  κατά  την  περίοδο,  για  την  οποία  πρόκειται  να  εκδοθεί  ο
λογαριασμός ύδρευσης, ο υδρομετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το
μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.

Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται  από το δήμο,  όταν έχουν φθαρεί  λόγω μακροχρόνιας
χρήσης ή παρουσιάζουν μη αντιμετωπίσιμη βλάβη. Η δαπάνη της αντικατάστασης βαραίνει τον
υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης  σ’  αυτή  την περίπτωση υποχρεούται  να  καταβάλει  την αξία  του
υδρομέτρου, η οποία θα χρεωθεί στον επόμενο χρηματικό κατάλογο των τελών ύδρευσης.
Ο υδρομετρητής αφαιρείται από το δήμο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Στη μη εξόφληση λογαριασμού κατανάλωσης νερού μέσα σε έξι 6 μήνες από την έκδοσή του. Ο δε

καταναλωτής σε αυτή την περίπτωση οφείλει μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού να καταβάλει
και το τέλος επανασύνδεσης.
Ειδικά σε συγκροτήματα κατοικιών που υπάρχει κοινόχρηστο υδρόμετρο, σε περίπτωση μη
εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης του κοινόχρηστου υδρομέτρου, αφαιρούνται όλα
τα υδρόμετρα του συγκροτήματος.

 Όταν προβαίνουν οι ιδιοκτήτες σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στα υδρόμετρα.
 Στην πραγματοποίηση λαθραίας υδροληψίας.
 Στην  παρεμπόδιση  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  της  εύκολης  ανάγνωσης  του  υδρομετρητή.  Στην

περίπτωση αυτή η αφαίρεση γίνεται μετά τη διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια κατά τη
λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται
σε σχέση με  προηγούμενες  καταναλώσεις.

 Στην  άρνηση  επισκευής  της  εσωτερικής  διακλάδωσης  ή  των  εγκαταστάσεων  του  υδρευόμενου
ακινήτου, στην περίπτωση μη καταμετρούμενης διαρροής με συνέπεια την απώλεια νερού για το
δήμο και την πρόκληση ζημιάς σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

 Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12o

Πυροσβεστικοί κρουνοί-παροχές κοινοχρήστων χώρων
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι εγκαταστάσεις  (η  ακριβής  θέση  των  οποίων

εγκρίνεται από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία) που χρησιμοποιούνται για πυρόσβεση και
πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων. Επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους κατόπιν απόφασης του
Δ.Σ σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών του δήμου και λόγω ανωτέρας βίας. 

Οι παροχές κοινοχρήστων χώρων εξυπηρετούν αποκλειστικά τους χώρους αυτούς και
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται από ιδιώτες καταναλωτές. Η παράβαση
αυτή διαπιστώνεται από την υπηρεσία και τιμωρείται με αυστηρό πρόστιμο. Δύναται ακόμη ο
δήμος με απόφαση του Δ.Σ να κατασκευάζει κοινόχρηστες βρύσες για εξωραϊσμό περιοχών και
για την εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.

Άρθρο 13o

Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης
Εσωτερικές  εγκαταστάσεις  ύδρευσης  είναι  όλες  οι  υδραυλικές  εγκαταστάσεις  του

ακινήτου που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την
πλευρά  του  ακινήτου  ή  για  υδρομετρητές  μεγάλης  διαμέτρου  μετά  την  εσωτερική  ωτίδα
(φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου. Η εσωτερική εγκατάσταση πρέπει
να είναι εφοδιασμένη πάντα με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς το μετρητή και
σε τέτοια  θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις
και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και
τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν
είναι  σύμφωνη  με  τα  προδιαγραφόμενα  στην  παράγραφο  αυτή  ο  Δήμος  Ψαρών  μπορεί  να
αρνηθεί να προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν. 

Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με
τους  σωλήνες  ύδρευσης  της  εσωτερικής  εγκατάστασης  που  συνδέονται  με  την  γραμμή  του
μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή
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μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων του δήμου. Η παρεμβολή διακόπτη ή
βαλβίδας  αντεπιστροφής  δεν  θεωρείται  ότι  διακόπτει  τη  σύνδεση  και  ότι  εξασφαλίζει  τις
εγκαταστάσεις  του  δήμου.  Απαγορεύεται  επίσης  η  ένωση  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  που
τροφοδοτούνται  από  διαφορετικές  παροχές.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  δήμος  έχει  δικαίωμα
διακοπής της υδροδότησης. 

Δεν είναι επίσης επιτρεπτή η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων
επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το Δ.Υ δεν
εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια, δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο
ποσοστό  δεν  είναι  από  υλικό  αγώγιμο.  Οι  ιδιοκτήτες  είναι  αποκλειστικά  και  προσωπικά
υπεύθυνοι για τη μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν
στο προσωπικό του Δήμου Ψαρών ή τρίτους. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις
εγκαταστάσεις του Δ.Υ με αυτόν τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Μέχρι την άρση των ανωτέρω ο δήμος διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.

Για την κατασκευή και επισκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης υπεύθυνος
είναι  ο  ιδιοκτήτης,  ο  οποίος  οφείλει  να επισκευάζει  άμεσα τις  βλάβες που προκύπτουν (π.χ
διαρροές)  και  να  συμμορφώνεται  με  τις  υποδείξεις  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  δήμου.  Σε
περίπτωση  που  εξαιτίας  της  παράληψης  συντήρησης  ή  της  καθυστέρησης  επισκευής  των
υδραυλικών  εγκαταστάσεων  προκαλείται  είτε  άσκοπη  κατανάλωση  νερού  είτε  ζημιές  είτε
οχλήσεις  σε  τρίτους,  ο  δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  διακόψει  την  παροχή  νερού  ή  και  να
αφαιρέσει άμεσα τον υδρομετρητή του ακινήτου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Δ.Υ

Άρθρο 14ο

Διαδικασία και όροι σύνδεσης με το Δ.Υ 
Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό

Δ.Υ  γίνεται  ύστερα  από  αίτηση  (ειδικό  έντυπο  που  χορηγείται  από  την  υπηρεσία)  των
ενδιαφερομένων  προς  το  δήμο,  η  οποία  ικανοποιείται  εφόσον  συντρέχουν  οι  νόμιμες
προϋποθέσεις.  Στην  αίτηση  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  αιτούντος  (όνομα,  επώνυμο,
διεύθυνση, Α.Φ.Μ, Α.Δ.Τ, τηλέφωνο), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός
της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες). 

Η  αίτηση  διαβιβάζεται  στον  προϊστάμενο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, ο οποίος αφού φροντίσει για τη διενέργεια του απαιτούμενου
ελέγχου  συντάσσει  τον  προϋπολογισμό  της  δαπάνης  (κόστος  κατασκευής,  τέλος  σύνδεσης,
κ.λ.π), σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ Ψαρών. Αναλυτικά
ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει:
1.  Το τέλος σύνδεσης με το Δ.Υ. 
2. Την εγγύηση κατανάλωσης ύδατος, η οποία επιστρέφεται στον καταναλωτή σε περίπτωση
μεταβίβασης δικαιώματος  ή οριστικής διακοπής της  υδροδότησης κατόπιν αιτήσεώς του και
μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι υποχρεώσεις του προς το δήμο.
3.  Την αξία του υδρομέτρου και του φρεατίου (αν απαιτείται). 
4. Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της παροχής και της αποκατάστασης του οδοστρώματος.

Αντίγραφο  του  διπλοτύπου  είσπραξης  των  παραπάνω  ποσών  προσκομίζεται  στο
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος από το οποίο και καθορίζεται σε
συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο, η ημέρα και ώρα κατασκευής της παροχής. 

Το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο δήμος υποχρεούται να κατασκευάσει
την παροχή ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την εξόφληση του διπλοτύπου είσπραξης εκ μέρους
του καταναλωτή.  Επισημαίνεται  ότι  οι  παροχές  ύδρευσης  κατασκευάζονται  από το  δήμο,  ο
οποίος είναι και ο μόνος φορέας αρμόδιος για την επέμβαση επί του Δ.Υ και την κατασκευή
των παροχών. 
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Σε έκτακτες περιπτώσεις (αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών-έλλειψη προσωπικού) είναι
δυνατό ο δήμος να αδειοδοτήσει εγγράφως τον καταναλωτή να κατασκευάσει την παροχή του
τεχνικός που θα μισθωθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή, καθορίζεται σε συνεννόηση με
τον καταναλωτή η ημέρα και ώρα της επί τόπου παρουσίας του αρμόδιου υπαλλήλου στον τόπο
εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της παροχής.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου παρίσταται για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της
εργασίας σύνδεσης η οποία εκτελείται με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου από τεχνικό.
Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του υπαλλήλου του δήμου,
να τοποθετήσει βάνα διακοπής πριν το υδρόμετρο,  να τοποθετήσει στο πεζοδρόμιο εξωτερικά
της περίφραξης το φρεάτιο ύδρευσης και να αποκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι
μικρότερο των 5 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών) την τομή επί του οδοστρώματος
και του πεζοδρομίου με τρόπο ανάλογο της προϋπάρχουσας κατάστασης.

Σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει τα λανθασμένα
κατασκευαστικά σημεία της υδροληψίας, χρεώνοντας με το αντίστοιχο ποσό τον καταναλωτή,
το οποίο συνεισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

Εάν  ο  αιτών  δεν  προσέλθει  να  εξοφλήσει  την  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  μέσα  σε
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής της, θεωρείται ότι επιθυμεί την
ακύρωση  της  αίτησής  του  και  αυτή  τίθεται  στο  αρχείο.  Μετά  την  πάροδο  του  εξαμήνου
απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το Δ.Υ. Στο πλαίσιο των ισχυουσών
διατάξεων περί είσπραξης εσόδων, το Δ.Σ μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαμβάνοντας
υπόψη  κοινωνικά-οικονομικά  κριτήρια,  να  ρυθμίζει  την  εξόφληση  της  δαπάνης  σε  δόσεις,
καθορίζοντας  ταυτόχρονα  και  το  ύψος  της  προκαταβολής.  Τα  ποσά  των  δόσεων,  αν  δεν
εξοφληθούν, μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού του αιτούντα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί είσπραξης εσόδων. 

Οι  οικονομικές  υποχρεώσεις  του  υδρευόμενου  αρχίζουν  από  την  ημερομηνία
τοποθέτησης  του  υδρομέτρου  και  αφού  έχει  ολοκληρωθεί  η  σύνδεση  των  εσωτερικών
εγκαταστάσεων του υδρευόμενου με το Δ.Υ.  Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν μπορεί  να
συνδεθεί  με  τον  κεντρικό  αγωγό  και  να  αποκτήσει  δική  του  παροχή  για  τεχνικούς  λόγους,
επιτρέπεται να συνδεθεί με την παροχή ύδρευσης παρακείμενου ακινήτου μετά από έγγραφη
συμφωνία  του  ιδιοκτήτη  αυτού  που  θα  την  καταθέσει  στο  δήμο  και  την  καταβολή  των
αντίστοιχων τελών αρχικής σύνδεσης (δαπάνη παροχής κ.λ.π).  Η μέτρηση της κατανάλωσης
στην περίπτωση αυτή γίνεται από ενδιάμεσο υδρόμετρο που θα τοποθετηθεί από το δήμο.

Άρθρο 15ο

Δικαιολογητικά σύνδεσης με το Δ.Υ
Για να πραγματοποιηθεί νέα σύνδεση ενός ακινήτου με το Δ.Υ ο ιδιοκτήτης αυτού μαζί

με την αίτηση του προηγούμενου άρθρου πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Ψαρών τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και 
β) Τοπογραφικό διάγραμμα - σκαρίφημα του ακινήτου επί του οποίου προσδιορίζεται από το
Αυτοτελές  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  το  σημείο  τοποθέτησης  του
υδρομέτρου και το σημείο υδροληψίας από τον κεντρικό αγωγό διανομής. 

Για  την  υδροδότηση  κατοικιών  ή  επαγγελματικών  ακινήτων σε  περιοχές  εκτός
σχεδίου και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό Δ.Υ, υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το δήμο 
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα του ακινήτου  
δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης και
σε βάθος  τουλάχιστον  80 εκατοστών  από το έδαφος.  Στην περίπτωση αυτή,  εφ'  όσον είναι
τεχνικά  δυνατό, ο δήμος ικανοποιεί  το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ με  την οποία
καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει προκαταβολικά ο αιτών. 

Όταν ένας αγωγός κατασκευάζεται  με πληρωμή της δαπάνης του από ενδιαφερόμενο
καταναλωτή, τότε για μια τριετία από την κατασκευή του, οι νέοι καταναλωτές που επιθυμούν
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να  συνδεθούν  με  αυτόν  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  συμπληρωματικά  στο  δήμο  Υπεύθυνη
Δήλωση από τον αρχικό καταναλωτή ότι τους επιτρέπει να συνδεθούν στον αγωγό και ότι του
έχουν  καταβάλει  την  αξία της  επέκτασης  που αντιστοιχεί  στα μέτρα που τους  εξυπηρετούν
υδρευτικά. 

Τα έξοδα εγκατάστασης, σύνδεσης της παροχής (όλα τα υλικά όπως υδρόμετρο, φρεάτιο,
εργασία  κ.λ.π)  βαρύνουν  τον  αιτούντα  υδρολήπτη  και  η  σύνδεση  γίνεται  και  από  ιδιώτη
υδραυλικό,  παρουσία  του  αρμοδίου  υπαλλήλου  του  δήμου  και  έπειτα  από  έγκριση  μετά
αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

Για  την  τοποθέτηση  προσωρινής  παροχής η  αίτηση  πρέπει  να  συνοδεύεται  από
συνοπτική  περιγραφή  της  δραστηριότητας  και  βεβαίωση  του  κυρίου  του  έργου  ή  άδεια
προσωρινής εγκατάστασης.

Για την τοποθέτηση  εργοταξιακής παροχής η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από
φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση-έγκριση από την πολεοδομική αρχή.
Μετά  το  πέρας  της  αναφερόμενης  στην  οικοδομική  άδεια  προθεσμίας  η  υδροδότηση
διακόπτεται.

Άρθρο 16ο

Επανασύνδεση ακινήτων
Η  επανασύνδεση  υδροληψίας  ακινήτου  που  ακυρώθηκε  προσωρινά  (αφαίρεση

υδρομέτρου τέως καταναλωτή) είναι δυνατή με τους ακόλουθους όρους: 
α) Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο αρχικός καταναλωτής (ιδιοκτήτης ή
ένοικος), τότε αυτός καταβάλει εξ ολοκλήρου το οφειλόμενο ποσό από κατανάλωση νερού ή
άλλη αιτία (πρόστιμο κλπ), καθώς και το τέλος επανασύνδεσης, το οποίο ορίζεται στο 50 % του
ισχύοντος εκάστοτε τέλους συνδέσεως και την αντίστοιχη εγγύηση κατανάλωσης στο ακέραιο.
Σε  περίπτωση  που  στην  προϋπάρχουσα  παροχή  δεν  υπήρχε  το  φρεάτιο  ύδρευσης  στο
πεζοδρόμιο, εξωτερικά της περίφραξης ή το προϋπάρχον υδρόμετρο (που έχει ήδη αφαιρεθεί)
έχριζε  αντικατάστασης,  ο  καταναλωτής  υποχρεούται  να  προπληρώσει,  να παραλάβει  και  να
τοποθετήσει στο ακίνητο (εξωτερικά της περίφραξης) το νέο υδρόμετρο και το φρεάτιο.
β) Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο νέος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, που
δεν έχει σχέση αυτός ή συγγενικό του πρόσωπο με την οφειλή του υπό υδροδότηση ακινήτου,
τότε αυτός επιβαρύνεται με τα έξοδα της νέας σύνδεσης. 

Για την επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε οριστικά (διακοπή από τον αγωγό
διανομής)  εκτός  του  προστίμου  που  επιβάλλεται  από  τον  δήμο  έχουν  εφαρμογή  τα  όσα
προβλέπονται για κάθε νέα σύνδεση. 

Άρθρο 17ο

Μεταβίβαση δικαιώματος υδροληψίας 
Η  μεταβίβαση  των  δικαιωμάτων  υδροληψίας  (που  έχει  σαν  συνέπεια  την  αλλαγή

ονόματος του καταναλωτή) γίνεται: 
Με υπογραφή κοινής υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, τόσο από

αυτόν  που  εκχωρεί  τα  δικαιώματά  του,  όσο  και  από  αυτόν  που  υπεισέρχεται  σ'  αυτά,
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις χωρίς διακοπή ή με την επιβεβαίωση
κυριότητας του ακινήτου βάσει της συμβολαιογραφικής πράξεως μεταβιβάσεως ή δικαστικής
απόφασης η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους έστω και χωρίς ειδική μνεία σε αυτές της
μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων υδροληψίας. 

Στις  περιπτώσεις  αλλαγής  ενοικιαστή  ή  ιδιοκτήτη  (αγορά,  κληρονομιά, μετακόμιση
ενοικιαστή, κ.λ.π.) σε υδροδοτούμενο ακίνητο το οποίο έχει οποιεσδήποτε οφειλές (ύδρευσης-
αποχέτευσης  κ.λ.π.),  ο  νέος  καταναλωτής  αναλαμβάνει  υποχρεωτικά  τις  αντίστοιχες
υποχρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης του
ακινήτου μέχρι την πλήρη εξόφληση των παλαιοτέρων οφειλών. 

Ο δήμος δικαιούται  να απορρίψει  την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων υδροληψίας,
ιδίως  στις  περιπτώσεις  όπου  αυτή  υποβάλλεται  από  τον  ιδιοκτήτη  του  ακινήτου  και  από
προσωρινό ενοικιαστή ο οποίος ενδέχεται  να εγκαταλείψει σε σύντομο χρονικό διάστημα το
ακίνητο. 
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Στις  παραπάνω  περιπτώσεις,  μετά  κάθε  μεταβολή  του  δικαιούχου  της  υδροληψίας
καταβάλλεται ή αναμορφώνεται ανάλογα η εγγύηση κατανάλωσης ύδατος. 

Σε  περίπτωση  μεταβολής  στην  ιδιοκτησία  του  ακινήτου  ο  μεν  νέος  ιδιοκτήτης
υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το δήμο για τη μεταβολή (εντός δέκα ημερών), ο δε παλαιός
ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές από την
κατανάλωση νερού. Εάν κατά τον χρόνο της μεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν
επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ –ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 18ο

Τιμολόγηση υλικών-εργασιών-λογαριασμοί κατανάλωσης
Οι  τιμές  των  εργασιών  που  εκτελεί  ο  δήμος  για  λογαριασμό  των  καταναλωτών,  τα

πρόστιμα, τα τέλη και οι ποινές του παρόντος κανονισμού καθορίζονται και τροποποιούνται
κάθε φορά με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ του Δήμου Ψαρών. 

Τα  τέλη  και  οι  λογαριασμοί  ύδρευσης  είναι  ανταποδοτικά  έσοδα  του  δήμου  που
προορίζονται  να  καλύψουν:  α)  τις  δαπάνες  διοίκησης,  συντήρησης  και  λειτουργίας  του
δημοτικού Δ.Υ και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
Τα  τέλη  ύδρευσης  καθορίζονται  με  απόφαση  του  Δ.Σ  και  βεβαιώνονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959. 

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός  δεν πληρωθεί στην αναγραφόμενη ημερομηνία
και μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοσή του, το Δ.Σ με σχετική απόφασή του
προχωρά στην διακοπή της παροχής, αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως ο οφειλέτης.
Παρέχεται  η δυνατότητα διακανονισμού με τον οφειλέτη και της καταβολής της οφειλής σε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 19ο

Περίοδοι κατανάλωσης
Οι περίοδοι χρέωσης των καταναλώσεων ορίζονται ανά τετράμηνο, αρχής γενομένης από

1η Ιανουαρίου έκαστου έτους και συγκεκριμένα:
Το  1ο  τετράμηνο έτους  περιλαμβάνει  τους  μήνες:  Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο-

Απρίλιο.
Το 2ο τετράμηνο έτους περιλαμβάνει τους μήνες: Μάιο- Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο.
Το  3ο  τετράμηνο έτους  περιλαμβάνει  τους  μήνες:  Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο-

Δεκέμβριο.
Η μέτρηση γίνεται στο τέλος κάθε περιόδου (εντός δεκαπενθημέρου από το πέρας του

τετραμήνου).
Ο δήμος  έχει  τη  δυνατότητα  έκδοσης  λογαριασμού  έναντι κατανάλωσης  όπου  στην

αμέσως  επόμενη  περίοδο  θα  γίνεται  έκδοση  εκκαθαριστικού  λογαριασμού  στον  οποίο  θα
περιλαμβάνονται και τα δύο τετράμηνα (προηγούμενο και πρόσφατο).

Άρθρο 20ο

Τεκμαρτή κατανάλωση
Ως  τεκμαρτή  κατανάλωση  ορίζεται  η  κατανάλωση  του  αντίστοιχου  τετραμήνου

προηγούμενου έτους.  Αν διαπιστωθεί  ότι  ο υδρομετρητής  έπαψε να λειτουργεί  ή λειτουργεί
ελαττωματικά και μέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης, ο δήμος έχει το δικαίωμα
να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από
προηγούμενες καταναλώσεις μέσα στο έτος, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος
προηγούμενων ετών και άλλα στοιχεία που θα κρίνει προσφορότερα.

Η πληρωμή και μόνο του τέλους σύνδεσης και της εγγύησης κατανάλωσης έχει την
έννοια  ότι  ο  καταναλωτής  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  γενικούς  και  ειδικούς
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όρους του παρόντος κανονισμού και τα σχετικά τιμολόγια όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά,
κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 21ο

Αναμόρφωση λογαριασμού κατανάλωσης
Αν από τους ελέγχους  διαπιστωθεί,  πως το  υδρόμετρο δεν λειτουργεί  κανονικά,  με

αποτέλεσμα τη μειωμένη ή τη μη ένδειξη κατανάλωσης, η υπηρεσία αναμορφώνει (μεταβάλλει),
τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού ως εξής: 

1. Η χρέωση  του  υπό  έκδοση  λογαριασμού καταναλώσεως  γίνεται  με  βάση  το  μέσο  όρο των
τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών, στους οποίους το υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά. Αν οι
προηγούμενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική διάρκεια τεσσάρων λογαριασμών, τότε η
χρέωση γίνεται με όσους λογαριασμούς, έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις των
τεσσάρων  διαδοχικών  λογαριασμών  της  προηγούμενης  παραγράφου,  παρουσιάζουν  αρκετές
αποκλίσεις μεταξύ τους, τότε για τη διαμόρφωση του μέσου όρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατά  την  κρίση  της  υπηρεσίας  οι  καταναλώσεις  τριών  (3)  διαδοχικών  λογαριασμών  των
τελευταίων ετών.

2. Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός καλύπτεται με λειτουργία δυο
υδρομέτρων (δηλ. του μη κανονικού και του κανονικού που το αντικατέστησε), τότε η χρέωση
(αναμόρφωση) γίνεται αναλογικά, με βάση την καταγραφή του κανονικού υδρομέτρου, εφόσον
καλύπτει διάρκεια λειτουργίας 30 τουλάχιστον ημερών.
Αν η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κανονικού υδρόμετρου, είναι μικρότερη των 30 ημερών,
για την χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης εφαρμόζεται η περίπτωση 1 του
παρόντος άρθρου.

3. Όταν διαπιστωθεί  εσφαλμένη χρέωση από λάθη της υπηρεσίας ή της μηχανογράφησης, τότε
αναμορφώνεται  ο  λογαριασμός  και  καταχωρείται  σε  αυτόν  η κανονική  κατανάλωση με  την
αντίστοιχη  κανονική  χρέωση.  Στις  παραπάνω περιπτώσεις  τα ποσά που καταβλήθηκαν στον
δήμο συμψηφίζονται με τον επόμενο λογαριασμό. 

Άρθρο 22ο

Εκπτώσεις
Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ' αρχήν, εκτός

από  τις  παρακάτω  περιπτώσεις  και  πάντοτε  ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου
καταναλωτή και έγκριση του Δ.Σ 

1. Όταν από  εμφανή βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, η καταγραφή στο
υδρόμετρο ξεπερνάει το 10/πλάσιο της μεγαλύτερης πραγματικής κατανάλωσης των τεσσάρων
(4) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επί πλέον πέρα του 10/πλάσιου ποσότητα νερού που
καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%.

2. Όταν από  διαπιστούμενη υπό της Υπηρεσίας υπόγεια διαρροή, μη ορατή,  που ξεπερνά το
2/πλάσιο  του  μεγαλύτερου  λογαριασμού  πραγματικής  κατανάλωσης  των  τεσσάρων  (4)
τελευταίων  λογαριασμών,  τότε  στην  επί  πλέον  πέρα  του  2/πλάσιου ποσότητα  νερού  που
καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 80%. 

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης καταναλώσεως
των  τελευταίων  τεσσάρων  λογαριασμών,  δεν  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  λογαριασμός  που
επηρεάστηκε από την συγκεκριμένη διαρροή. 

Σε περίπτωση που για τον υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων
τεσσάρων (4) λογαριασμών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, για τον συγκεκριμένο
καταναλωτή  που  επιζητεί  την  έκπτωση,  τότε  λαμβάνεται  υπόψη  αναλογικά  η  μεγαλύτερη
κατανάλωση των όσων λογαριασμών έχουν εκδοθεί επ' ονόματί του. 

3. Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος.
Στην  περίπτωση  αυτή  η  χρέωση  γίνεται  με  βάση  την  πραγματική  μέση  κατανάλωση  των
τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών ή των οποιονδήποτε λογαριασμών μικρότερης διάρκειας,
και  παρέχεται  έκπτωση  100% επί  της  επί  πλέον  διαφοράς  των  μ3.  Η ιδιότητα  του  άπορου
αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του αρμόδιου φορέα που υπάγεται
ο καταναλωτής.
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4. Δεν εκδίδονται  λογαριασμοί  ύδρευσης σε  ακίνητα που σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις
απαλλάσσονται από το τέλος ύδρευσης καθώς και στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου.
Στα ανωτέρω ακίνητα ανεξάρτητα της μη έκδοσης λογαριασμών τοποθετούνται υποχρεωτικά
υδρόμετρα  προκειμένου  να  γίνεται  δυνατός  ο  εντοπισμός  λαθραίων  υδροληψιών,  διαρροών,
υπερβολικών καταναλώσεων κ.λ.π. 

Άρθρο 23ο

Μειωμένα Τιμολόγια –Ειδικές Τιμολογήσεις
Τα μειωμένα τιμολόγια και οι ειδικές τιμολογήσεις καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ,

πάντοτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή και απευθύνονται στις παρακάτω
(οικονομικά αδύνατες) ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Α. Άτομα ΑΜΕΑ  με  πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%
Β. Πολύτεκνοι (με ανήλικα τέκνα ) 
Γ. Άποροι, άτομα με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία.

Άρθρο 24ο

Διαγραφή χρεών
Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν

μέρει:
α) Όταν  οι  οφειλέτες  απεβίωσαν  χωρίς  να  αφήσουν  περιουσία  ή  οι  κληρονόμοι  τους
αποποιήθηκαν την κληρονομιά.

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε 
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες,
που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,
τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  έγινε  κατά  τρόπο  προφανώς  λανθασμένο  ως  προς  τη
φορολογητέα  ύλη  ή  το  πρόσωπο  του  φορολογουμένου  ή  όταν  έγινε  λανθασμένη  πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Η  διαγραφή  των  χρεών  γίνεται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού
συμβουλίου. 

Άρθρο 25ο

Ενστάσεις
Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία του

δήμου για κάθε λανθασμένη κατά τη γνώμη τους χρέωση ή παράβλεψη ή αμέλεια των οργάνων
της  υπηρεσίας.  Το  δικαίωμα  της  ενστάσεως  παρέχεται  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  της
προθεσμίας  εξόφλησης  που  αναγράφεται  πάνω  στους  λογαριασμούς  ύδρευσης.  Μετά  το
ανωτέρω  χρονικό  διάστημα  οι  ενστάσεις  απορρίπτονται  ως  εκπρόθεσμες. Επί  των
ενστάσεων αποφασίζει  τελικά,  μέσα σε  ένα  μήνα από την υποβολή τους,  το  Δ.Σ μετά  από
εισήγηση της Επιτροπής Τήρησης Κανονισμού Ύδρευσης, η οποία συγκροτείται με τον παρόντα
κανονισμό. 

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους. 
Εάν  από  την  απόφαση  του  Δ.Σ  δικαιώνεται  ο  ενιστάμενος  καταναλωτής  τότε  αυτός

υποχρεούται εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης να καταβάλλει στην υπηρεσία
ταμείου του δήμου το ποσό που αναγράφεται στην απόφαση του Δ.Σ, χωρίς καμία επιβάρυνση
για τόκους υπερημερίας.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ απορρίψει την ένσταση του καταναλωτή τότε ο λογαριασμός
ύδρευσης που θα κληθεί να πληρώσει ο τελευταίος θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας για
το χρονικό διάστημα από την λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του αρχικού λογαριασμού της
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υπηρεσίας  (επί  του  οποίου  ο  καταναλωτής  είχε  υποβάλλει  ένσταση)  έως  την  ημερομηνία
εξόφλησής του. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  καταναλωτές  που  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  ένσταση  επί
εκδοθέντος λογαριασμού, έχουν το δικαίωμα (προκειμένου να μειώσουν την έντοκη επιβάρυνσή
τους εάν τελικά απορριφθεί η ένσταση) να καταβάλλουν στην υπηρεσία ταμείου του δήμου το
ποσό  το  οποίο  οι  ίδιοι  θεωρούν  ως  ορθή  χρέωση,  πριν  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  που
αναγράφεται  στον  λογαριασμό.  Με  τον  τρόπο  αυτό  οι  τόκοι  υπερημερία  (σε  περιπτώσεις
απόρριψης  της  ένστασης)  θα  βαρύνουν  τη  διαφορά  που  προκύπτει  από  το  ποσό  που
αναγράφεται στον λογαριασμό μείον το ποσό που κατέβαλαν εμπρόθεσμα στον Δήμο. 

Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα, για να αποφεύγονται οι συνέπειες
που προβλέπει  ο  παρών κανονισμός.  Ο δήμος δεν αναγνωρίζει  υπέρ του καταναλωτή  το
δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή την απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης,
για να ανατρέψει τις τυχόν εις βάρος του συνέπειες που επιβάλλονται από τη μη έγκαιρη
εξόφλησή  του. Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  καταναλωτής  οφείλει  να  επιδείξει  τη  στοιχειώδη
επιμέλεια, στην αναζήτηση του λογαριασμού ή να αποταθεί στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου η
οποία του χορηγεί αντίγραφο του τρέχοντος λογαριασμού, προσκομίζοντας ένα παλιό απόκομμα
προηγούμενου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο

Σύσταση επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού
Μέχρι  σήμερα  και  από  την  εμπειρία  λειτουργίας  των  κανονισμών  άλλων  δήμων

αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή αυτών, που οφείλονται κυρίως σε
παρερμηνείες των διατάξεων και παραλήψεις από υπαλλήλους και υδρευόμενους με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται συχνά προβλήματα στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της αρμόδιας
υπηρεσίας του δήμου και την ομαλή εξυπηρέτηση των δημοτών. Για το λόγο αυτό, αλλά και για
την  αποφόρτιση  των  εργασιών  του  Δ.Σ  συστήνεται  η  «Επιτροπή  Τήρησης  Κανονισμού
Ύδρευσης» αποτελούμενη από:
1. Τον(την) εκάστοτε αντιδήμαρχο του δήμου 
2. Τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
3. Τον μόνιμο υπάλληλο του δήμου, που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο και τη συντήρηση
του Δ.Υ
4. Δύο δημοτικούς συμβούλους που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ (έναν από την πλειοψηφία
και έναν από τη μειοψηφία του Δ.Σ)  

Αρμοδιότητα  της  επιτροπής  είναι  ο  έλεγχος  και  η  πιστή  τήρηση  και  εφαρμογή  των
διατάξεων του παρόντος Κ.Υ. Ο ρόλος της επιτροπής είναι γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός
και  οι  αποφάσεις  της  δεν  αποτελούν  δέσμευση για τη λήψη απόφασης του Δ.Σ.  Εκτός  των
παραπάνω, αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι και οι αποφάσεις-εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για
θέματα εκτέλεσης έργων ύδρευσης, προμήθειες υλικών, πρόσληψη προσωπικού, με βάση της
ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά. 

Η επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσία ύδρευσης
εφόσον της ζητηθεί από το δήμαρχο ή άλλα αρμόδια όργανα του δήμου. Η σύστασή της γίνεται
με απόφαση δημάρχου και η θητεία της μπορεί να διαρκέσει από ένα (1) ως πέντε (5) έτη.

Με  τη  σχετική  απόφαση  του  δημάρχου  για  τη  σύσταση  της  επιτροπής  ορίζεται  ο
πρόεδρος αυτής, τα μέλη και ο υπάλληλος που εκτελεί χρέη γραμματέα. Σε κάθε συνεδρίαση της
επιτροπής  τηρούνται  πρακτικά  στα  οποία  υπογράφουν  όλα  τα  παριστάμενα  μέλη  και  ο
γραμματέας αυτής.

 Η συνεδρίαση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της επιτροπής προς τα μέλη
της.  
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Αρμοδιότητα επίσης της επιτροπής είναι και η εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών
για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και τις
αντιρρήσεις χρεώσεων.

Για την λήψη απόφασης που αφορά θέματα οικονομικών διαφορών, μειώσεις χρέωσης
λογαριασμών κλπ.  λαμβάνεται  υπόψη η διαδικασία  που ακολουθείται  για  τη λειτουργία  της
αντίστοιχης Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. Για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να
παρίσταται και ο δημότης του οποίου εξετάζεται το αίτημα. Απόσπασμα του πρακτικού με το
οποίο  εξετάστηκαν  αιτήματα  αντίρρησης  χρεώσεων,  μειώσεις,  διαγραφές  και  κάθε  άλλη
οικονομική διαφορά των υδροληπτών που αφορά σε θέματα ύδρευσης, υποβάλλεται στο Δ.Σ για
έγκριση.  Καμία  εισήγηση-απόφαση  της  επιτροπής  δεν  μπορεί  να  είναι  εκτελεστέα,  αν  δεν
εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 27ο

Υγειονομικός έλεγχος νερού
Ο δήμος φροντίζει  ώστε το νερό που παρέχει  το δημοτικό Δ.Υ,  να έχει  τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό
αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.
Ο χημικός, φυσικός και υγειονομικός έλεγχος του χορηγούμενου νερού γίνεται αυτεπάγγελτα
από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  δήμου,  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς  και
διαπιστευμένα  εργαστήρια  χημικών  και  μικροβιολογικών  αναλύσεων,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες  υγειονομικές  διατάξεις.  Ο δήμος φέρει  ευθύνη για  την ποιότητα και  γενικώς  την
υγιεινή παροχή του νερού, μέχρι το υδρόμετρο του καταναλωτή. 

Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  από  τους  καταναλωτές,  ελαστικών  ή  πλαστικών  ή
άλλων σωλήνων για την μεταφορά νερού, από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους
(ντεπόζιτα, δεξαμενές, ραντιστήρες κλπ.) χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής, για να αποφευχθεί η
αναρρόφηση που μπορεί να μολύνει το δίκτυο από τις αποθήκες αυτές νερού, σε περίπτωση
διακοπής  της  υδροδότησης.  Απαγορεύεται  επίσης  η  μεταφορά  νερού,  μέσω  οποιονδήποτε
σωλήνων από τις κοινόχρηστες βρύσες. 

Απαγορεύεται  η  διέλευση  από  το  χώρο  των  υδρομετρητών  σωληνώσεων  ή
εγκαταστάσεων αποχέτευσης ή καυσίμων. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις μετατοπίζονται
υποχρεωτικά με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη
σχετική  ειδοποίηση  του  δήμου.  Εάν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  αυτή,  διακόπτεται  η
υδροδότηση μέχρι να συμμορφωθούν οι υπόχρεοι. 

Ο  δήμος  μπορεί  να  αρνηθεί  την  υδροδότηση  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,  όταν
υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου μόλυνσης του νερού που πρόκειται να παροχετευτεί. 

Άρθρο 28ο

Ιεράρχηση Υδρευτικών Αναγκών &
Περίπτωση εκ περιτροπής παροχής Ύδατος

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

Στην  περίπτωση  εκ  περιτροπής  παροχής  νερού,  ο  Δήμος  θα  μπορεί  να  επιβάλει
περιορισμό κατανάλωσης και θα υπάρχει η εξής σειρά προτεραιότητας:
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 για σχολεία – ιατρείο 
 για οικιακή χρήση
 για επιχειρήσεις

Άρθρο 29ο

Διακοπές Υδροδότησης
Εκτός  από  τις  περιπτώσεις  διακοπής  της  υδροδότησης  που  προβλέπει  ως  κύρωση  ο

παρόν Κ.Υ ο δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Για λόγους προστασίας της δημοσίας υγείας.
Β. Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των δεξαμενών ή των

υδραγωγείων).
Γ. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
Δ. Όταν υπάρχει οικονομική ασυνέπεια 
Όταν  πρόκειται  για  προγραμματισμένες  διακοπές,  η  αρμόδια  υπηρεσία  του  δήμου

φροντίζει  να  ενημερώνει  εγκαίρως  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  τους  καταναλωτές.  Σε  καμία
περίπτωση δεν ευθύνεται ο δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν
στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

Άρθρο 30ο

Υποχρεώσεις Καταναλωτών
Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία,

βλάβη  υδρομετρητών  ή  διαρροή  σωλήνων.  Σε  περίπτωση  δε  παράλειψης  υπόκεινται  σε
πρόστιμο,  το  ύψος  του  οποίου  καθορίζεται  από  σχετική  απόφαση  του  Δ.Σ.  Επίσης  θα
βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη και η αξία της
ποσότητα νερού χάθηκε.
Απαγορεύεται απόλυτα:
Α) Η από τον μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση
ιδίου μετρητή.
Β) Η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του δήμου. 
Γ) Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή.

Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10
έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο. Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιμο καθορίζεται σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δ.Σ

Απαγορεύεται  επίσης  στους  ιδιώτες  να  προκαλούν  βλάβες  στους  αγωγούς  και  τις
διακλαδώσεις  των δικτύων υδροδότησης κατά την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ή
κατά την εκσκαφή ή ανέγερση οικοδομών. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα
αναγκαία και  πρόσφορα μέτρα εντοπισμού και  προστασίας  των αγωγών,  διακλαδώσεων και
υδρευτικών κατασκευών επί των πεζοδρομίων, συμβουλευόμενοι το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, το οποίο θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζημιάς, πέρα από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες,
υποχρεώνεται  και  στην αποπληρωμή της  αποκατάστασης της  ζημιάς  (κοστολόγηση από την
υπηρεσία, πλέον ισόποσου προστίμου). 

Άρθρο 31ο

Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις-λοιπές απαγορεύσεις
Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους επέμβαση στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του δήμου

(αγωγοί, παροχές, φρεάτια, υδρομετρητές κ.α). Εκτός από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κ.Υ
ο παραβάτης διώκεται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Αν προκληθεί βλάβη από την
επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 (παράγραφοι 1 και 2)
του Ποινικού Κώδικα και του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται
με απόφαση Δ.Σ

Η  σύνδεση  παροχής,  στην  οποία  δεν  έχει  ακόμη  τοποθετηθεί  υδρομετρητής  ή  έχει
αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να
τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή
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αυστηρότατου προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Απόδειξη
κλοπής  νερού  θεωρείται  και  η  πρόκληση  βλάβης  στον  υδρομετρητή από  τον  υδρευόμενο,
τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος,
ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση στην οποία υπογράφουν ο υπάλληλος που διενήργησε τον
έλεγχο και ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
και έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ, καταβάλλει  πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της
δαπάνης κατανάλωσης αντίστοιχης περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές ο δήμος έχει  επίσης το
δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή νερού, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει
από τη διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη.

Απαγορεύεται  στους  υδρευόμενους  η  δωρεάν  ή  επί  πληρωμή  χορήγηση  νερού  σε
τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο δήμος ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό, για
την διακοπή της χορήγησης ή εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα σε διάστημα
(ενός μηνός) από την ειδοποίηση, ο δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότησή του με
σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει κλεισμένη (από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου) παροχή
του  επιβάλλεται  αυστηρό πρόστιμο,  κατόπιν  απόφασης  του  Δ.Σ.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τις
παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 32ο

Τελικές διατάξεις
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κ.Υ τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459

του Ποινικού Κώδικα.
Αυτός ο κανονισμός καλύπτει το υφιστάμενο Δ.Υ καθώς και τις μελλοντικές επεκτάσεις

του. Καλύπτει επίσης όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί και θα συνδεθούν μελλοντικά με το
συγκεκριμένο δίκτυο. 

Η σύνταξη του κανονισμού αυτού προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, επέχει δε
θέση ιδιωτικού συμφωνητικού (σύμβαση προσχώρησης) και για τούτο ισχύει η υπογραφή του
αιτούντα που τίθεται στην αίτηση υδροδότησης, στο σώμα της οποίας γίνεται σαφής αναφορά
ότι  ο  αιτών  έλαβε  γνώση  των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεών  του  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται  στον  Κ.Υ  του  δήμου.  Όσοι  από  τους  παλιούς  καταναλωτές  δεν  έχουν
υπογράψει τη συγκεκριμένη αίτηση οφείλουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (δύο
μηνών)  και  κατόπιν  ειδοποιήσεώς  τους  από  το  δήμο,  να  προσέλθουν  στην  αρμόδια
υπηρεσία  και  να  υπογράψουν.  Οφείλουν  ακόμη  να  προσκομίσουν  τυχόν  άλλα
δικαιολογητικά  που  θα  ζητηθούν  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  δήμου  για  τη
συμπλήρωση  του  φακέλου  της  κάθε  υφιστάμενης  παροχής.  Σε  περίπτωση  μη
συμμόρφωσής τους με τα προαναφερόμενα,  ο δήμος με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ
προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου και την αφαίρεση του υδρομετρητή.

Με  σχετικές  αποφάσεις  του  το  Δ.Σ  μπορεί  να  συμπληρώνει  και  να  τροποποιεί  τις
διατάξεις  του παρόντα κανονισμού.  To Δημοτικό Συμβούλιο ρυθμίζει  επίσης και αποφασίζει
σχετικά  με  οποιοδήποτε  θέμα  δεν  συμπεριλαμβάνεται  σ'  αυτόν.  Οι  αποφάσεις  αυτές  θα
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του νέου Κ.Υ.

Η ισχύς του Κ.Υ του Δήμου Ψαρών θα αρχίσει μετά την κατά νόμο έγκρισή του και από
της δημοσιεύσεώς του κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006

Άρθρο 33ο

Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κ.Υ. Το παράρτημα αυτό

συμπεριλαμβάνει έντυπα τα οποία απαιτούνται για την αρχική σύνδεση με το Δ.Υ και λοιπών
περιπτώσεων συναλλαγής των υδροληπτών με το δήμο.
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος – Ιδιοκτήτη/Συνιδιοκτήτη Ακινήτου

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση  Αιτούντος............................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

ΑΦΜ  ...........................................................................................................................

ΔΟΥ  ............................................................................................................................

ΑΔΤ  .............................................................................................................................

Παρακαλώ να εγκρίνετε την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

(αριθμός)_____________________________ παροχών 

στο ακίνητο ιδιοκτησίας μου, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του Δήμου Ψαρών

από τις παραπάνω συνδέσεις

c _______________ παροχές θα είναι κοινές

c  

c

c

Δηλώνω ότι
c έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Ψαρών
c αποδέχομαι ότι η αίτηση είναι σε ισχύ για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 
c αποδέχομαι τυχόν αναπροσαρμογή της δαπάνης σύνδεσης στο διάστημα των έξι (6) 

μηνών
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που συνυποβάλλω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
c τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου
c οικοδομική άδεια, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση,

ή αντίστοιχα βεβαίωση νομιμοποίησης/τακτοποίηση σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος
c νομιμοποιητικά έγγραφα απόδειξης ιδιοκτησίας (σημειώστε το είδος του υποβαλλόμενου 

εγγράφου) _____________________________________________________________

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

Παρατηρήσεις

Αρχική Έγκριση Αυτοτελούς Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Ψαρά _________________ 20______

Ο ελέγχων υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

(Ο Προϊστάμενος)

Έλεγχος Αυτοτελούς Τμήματος 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Βεβαιώνω ότι καταβλήθηκε η δαπάνη κατασκευής της/των αιτούμενης/ αιτούμενων παροχών 
Αριθμός Παραστατικού εξόφλησης   ……………………………………………………………………….

Ψαρά _________________ 20______

Ο βεβαιών υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

(Ο Προϊστάμενος)

Σελίδα 23 από 32

ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

ΑΦΜ ....................................................................................................................

ΔΟΥ ....................................................................................................................

ΑΔΤ  ....................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. Δ/νση Επικοινωνίας  .....................................................................

Υποβάλλω την παρούσα ως

 Ιδιοκτήτης

 Μισθωτής/ άλλου είδους χρήστης

Στοιχεία Χρήστη (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ αν την αίτηση υποβάλλει ο νέος χρήστης)

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

ΑΦΜ ....................................................................................................................

ΔΟΥ ....................................................................................................................

ΑΔΤ  ....................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. Δ/νση Επικοινωνίας  .....................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου .............................................................................................................

Παρακαλώ όπως  εγγράψετε στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ως νέο χρήστη

της αναφερόμενης παροχής, τον παραπάνω αναφερόμενο.

Συνημμένα υποβάλλω
 Μισθωτήριο 

 Άλλο έγγραφο (αναφέρατε) .........................................................................................

Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους 
όρους του.

Ψαρά …../…../20…..
                                                                                                             Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

ΑΦΜ ....................................................................................................................

ΔΟΥ ....................................................................................................................

ΑΔΤ  ....................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. Δ/νση Επικοινωνίας  .....................................................................

Υποβάλλω την παρούσα ως

 Νέος ιδιοκτήτης

 Παλαιός ιδιοκτήτης

Στοιχεία Νέου Ιδιοκτήτη (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ αν την αίτηση υποβάλλει ο νέος 
ιδιοκτήτης)

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

ΑΦΜ ....................................................................................................................

ΔΟΥ ....................................................................................................................

ΑΔΤ  ....................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρ. / Ηλεκτρ. Δ-/νση Επικοινωνίας  ...................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου .............................................................................................................

Σας παρακαλώ όπως προβείτε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ με
τα  στοιχεία  του  νέου  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  του  ακινήτου,  για  την  αναφερόμενη  παροχή  με  τα
υποβαλλόμενα στοιχεία.

 Έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές προς το Δήμο Ψαρών
Συνημμένα υποβάλλω

 Συμβόλαιο μεταβίβασης  

 Αντίγραφο Ε9

 Άλλο έγγραφο (αναφέρατε) .....................................................................................

 Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης 

Ψαρά ……../………20…………
                                                                                              Ο/Η Δηλών/Δηλούσα
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ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση .............................................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου    ..........................................................................................................

Σελίδα 26 από 32

Αιτούμαι την προσωρινή διακοπή της αναφερόμενης παροχής για τους ακόλουθους λόγους:

(αναφέρατε)

………………………..……………………………………………………………………………………………………….

………………………..………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………………………..

………………………..…………………………………………………………………………………………………….

και δηλώνω τα ακόλουθα

 Έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές μου προς το Δήμο Ψαρών

 Έλαβα γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης 

Ψαρά …../…../20…..
Ο Αιτών / Η Αιτούσα

ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση .............................................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου    ..........................................................................................................

Αιτούμαι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ διακοπή της αναφερόμενης παροχής  και τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ μου από το 
Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης.

Δηλώνω ότι

 Έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές μου προς το Δήμο Ψαρών

 Έλαβα γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης 

Ψαρά …../…../20…..
                                                                                                              Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος - Χρήστη

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

ΑΦΜ ....................................................................................................................

ΔΟΥ ....................................................................................................................

ΑΔΤ  ....................................................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση   ...........................................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου .............................................................................................................

Παρακαλώ όπως 

 ΑΜΕΣΑ

 στις (αναφέρατε ημερομηνία) ..................................................................................

 καταμετρήσετε την  ένδειξη  του  αναφερόμενου  υδρομετρητή  και  ΕΚΔΩΣΕΤΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ κατανάλωσης  ύδατος  προκειμένου  να  διαγραφώ  από  χρήστης  της

αντίστοιχης παροχής

 ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ την παροχή ύδατος, βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης

 με ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης με την ιδιότητα του χρήστη

της αναφερόμενης παροχής,  κατόπιν της εξόφλησης του λογαριασμού και όποιων

άλλων οφειλών

Αριθμός παραστατικού εξόφλησης λογαριασμού ............................................................

 Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους 
όρους του.

Ψαρά …../…../20…..

                                                                                                              Ο Αιτών / Η Αιτούσα

Σελίδα 28 από 32

ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση  ............................................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

Υποβάλλω την παρούσα ως

 Ιδιοκτήτης-Χρήστης

 Νέος χρήστης 

Αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρησης νέου χρήστη  ........................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου    ..........................................................................................................

Αιτούμαι την ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ της αναφερόμενης παροχής και δηλώνω τα ακόλουθα

 Έχω εξοφλήσει όλες τις οφειλές μου προς το Δήμο

 Έχουν αρθεί οι λόγοι διακοπής

 Έχω καταβάλει το τέλος επανασύνδεσης. 

Αριθμός παραστατικού καταβολής του τέλους επανασύνδεσης 

…………………………………………..

 Έλαβα γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους 

όρους του. 

 Ψαρά…../…../20…..
                                                                                                              Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση  ............................................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου .............................................................................................................

Σας παρακαλώ όπως προβείτε σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του αναφερόμενου υδρομετρητή.

 Έχω καταβάλλει το τέλος τεχνικού ελέγχου, αρ. παραστατικού  .............................

 Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους 
του

Ψαρά ………/……../20……

                                                                                                      Ο Αιτών/ Η Αιτούσα
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ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στοιχεία Αιτούντος

Όνομα  ........................................................................................................................

Επώνυμο   ...................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο Πατέρα ............................................................................................

Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας  ........................................................................................

Ταχυδρομική Διεύθυνση  ............................................................................................

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  ......................................................................

Στοιχεία Παροχής

Διεύθυνση Ακινήτου  .........................................................................................................

Αριθμός Υδρομετρητή  .......................................................................................................

Αριθμός Μητρώου .............................................................................................................

Αίτηση (προς Δήμο Ψαρών)

Παρακαλώ την  εξέταση της  παρούσας ένστασης  επί  της  κατανάλωσης  ύδατος και  του
αιτήματος μείωσης του πλέον πρόσφατου λογαριασμού που αφορά στην κατανάλωση 

 Α' τετράμηνο 201 ...., κυβικά ......m3

 Β' τετράμηνο 201 .... , κυβικά ......m3

 Γ' τετράμηνο 201 .... , κυβικά ......m3

λόγω 
 αφανούς διαρροής και επισυνάπτω

 παραστατικό εξόφλησης υδραυλικού και έκθεση του υδραυλικού για το σημείο 

της βλάβης και βεβαίωσης αποκατάστασής της

 υπεύθυνη δήλωσή μου για την αποκατάσταση της βλάβης με ίδια μέσα και 

έκθεση για το σημείο της βλάβης 

 άλλο 

έγγραφο ......................................................................................................

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

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

 αφανούς διαρροής οφειλόμενης σε τρίτους και επισυνάπτω 

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

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

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

 άλλης αιτίας και επισυνάπτω 

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

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

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

 Δεν έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές 

 Έλαβα γνώση του άρθρου 25 του Κανονισμού Ύδρευσης 

Ψαρά …../…../20…..
                                                                                                      Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

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.

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική
εφημερίδα. 

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

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κουτσοδόντη Αγγελική και Χατζησκουλίδης Χρήστος
που ψήφησαν παρών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  75/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 6ΑΦΖΩΗΧ-ΧΦΡ


	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 991/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
	Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



		2016-10-06T18:17:33+0300
	Athens




