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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΩΝ 
 
 Άξζξν 1: Αληηθείκελν Καλνληζκνχ 
Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά γεληθά ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο (αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ) ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΑΡΣΖ (Γ.Δ.Τ.Α..). 
 
ΜΔΡΟ 2ν : ΣΟΜΔΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 
Άξζξν 1: Τπνρξεψζεηο – Αθίλεηα Πνπ Τπνρξεσηηθά πλδένληαη Με Σα Γίθηπα 
 
1. Όπνηνο ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. ζπκπιεξψλεη έληππε 

δήισζε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη ζπλππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά. Με  ηελ δήισζε απηή απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ 
Καλνληζκνχ Απνρέηεπζεο θαη  θάζε κειινληηθή ηνπ ηξνπνπνίεζε, ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Νφκνπ θαζψο θαη θάζε άιιν φξν πνπ ηπρφλ ζέζεη ζην κέιινλ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. 
Σα λεξά ηεο βξνρήο απφ ηηο απιέο θαη ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ησλ νηθνδνκψλ 
ζπιιέγνληαη θαηάιιεια θαη απνρεηεχνληαη ππνρξεσηηθά ζην ξείζξν κε ζθνπφ λα 

νδεγνχληαη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ . Αλ ηα φκβξηα νδεγνχληαη ζην δί-
θηπν απνρέηεπζεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 100 επξψ πνπ ζα ρξεψ-
λεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο χδξεπζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

2. Σα ιχκαηα ησλ θηηξίσλ απνρεηεχνληαη ππνρξεσηηθά ζην δίθηπν αθαζάξησλ. Οη 
ππάξρνληεο βφζξνη θαηαξγνύληαη. 
Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 1 & 2 ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε  
απνρέηεπζεο αθηλήησλ πξνο θαηαξγνχκελνπο ππνλφκνπο, φπσο ζα νξίζεη ε 
Γ.Δ.Τ.Α.., δηαθνπηφκελεο ππνρξεσηηθά ηεο πθηζηάκελεο απνρέηεπζεο πξνο ηνλ 
θαηαξγνχκελν ππφλνκν. 

3. Ζ πξνο ηα δίθηπα απνρέηεπζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηα αθίλεηα επί ηδησηηθψλ 

νδψλ, δηφδσλ ζηνψλ πνπ ζπγθνηλσλνχλ κε δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη δί-
θηπν απνρέηεπζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνρέηεπζε ηνπ αθη-
λήηνπ είλαη δπλαηή κφλν κέζσ γεηηνληθνχ αθηλήηνπ, εθφζνλ είλαη δπλαηφ λα εμα-
ζθαιηζηεί λφκηκα ε ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνρέηεπζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πα-
ξαγξάθνπο, ε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηνπ αθηλήηνπ γίλεηαη πξνζσξηλά ζην έδαθνο 
φπσο εηδηθφηεξα νξίδνπλ νη ζρεηηθέο Πνιενδνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  

 
Άξζξν 2: Δμσηεξηθέο Γηαθιαδψζεηο – Δζσηεξηθφ Γίθηπν Απνρέηεπζεο Αθηλήησλ 
1. Δμσηεξηθή δηαθιάδσζε ελφο αθηλήηνπ νλνκάδεηαη ην ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 
α) ην θξεάηην, ζην νπνίν θαηαιήγεη ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ αθηλήηνπ 
β) ηνλ αγσγφ, θαηά πιάηνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ δξφκνπ θαη 
γ) ηελ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ απηνχ κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ πνπ δηέξ-
ρεηαη κπξνζηά απφ ην αθίλεην θαη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ 
Σν θξεάηην ρξεζηκεχεη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ηεο εμσηεξηθήο δηαθιά-
δσζεο θαη θαηαζθεπάδεηαη εθηφο θαη παξά ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ηνπ αθηλή-
ηνπ. Γηα  ηα αθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο Β’  ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ, ην θξεάηην απηφ ζα είλαη θαη θξεάηην 
ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο ησλ απνβιήησλ. 
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2. Ζ εμσηεξηθή δηαθιάδσζε αλήθεη κφληκα ζην αθίλεην γηα ηελ απνρέηεπζε ηνπ ν-
πνίνπ ηνπνζεηήζεθε, έζησ θαη αλ άιιαμε ε θπξηφηεηά ηνπ θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα 
ηελ απνρέηεπζε άιινπ αθηλήηνπ, έζησ θαη αλ απηφ αλήθεη ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε. 

3. Οη εμσηεξηθέο δηαθιαδψζεηο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. 
4. Καλείο εθηφο απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. δελ επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εξ-

γαζία ζηα έξγα απνρέηεπζεο, έμσ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, ρσξίο γξαπηή 
άδεηα απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α... 

5. Οη επηζθεπέο θαη ε ζπληήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαζψο θαη ησλ 
αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ γίλνληαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. κε δηθέο ηεο δαπάλεο εθηφο απφ 
ηελ πεξίπησζε πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, 
νπφηε ρξεψλεηαη ζε βάξνο ηνπο ε ζρεηηθή δαπάλε θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ επφ-
κελν ινγαξηαζκφ λεξνχ. 

6. Σν εζσηεξηθφ δίθηπν ησλ αθηλήησλ κέρξη ηνπ θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο (κε πεξη-
ιακβαλνκέλνπ ηνπ θξεαηίνπ αιιά κφλν ηεο πξνζαξκνγήο ζ’ απηφ) θαηαζθεπάδε-
ηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχ-
νληα θάζε θνξά Καλνληζκφ Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Γηεπθξηλί-
δεηαη φηη: 
α) Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ βφζξνη, ζηεγαλνί ή απνξξνθεηηθνί κεηαμχ ηνπ 
εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο, 
β) Γηα ηελ ζχλδεζε αθηλήηνπ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ πξέπεη λα ππάξρεη ζην αθί-
λεην απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε δηθιείδα αζθαιείαο. Ζ δηθιείδα απηή ηνπνζεηείηαη 
θαη ζπληεξείηαη κε θξνληίδα, θαη δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη βξίζθεηαη 
ζε θαηάιιειε ζέζε κέζα ζην αθίλεην, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρφο ηεο απφ 
ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γ.Δ.Τ.Α... Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ν κφλνο π-
πεχζπλνο γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζην αθίλεηφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο απφ έι-
ιεηςε ή θαθή ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο αζθαιείαο. 

7. Όιεο νη  ζσιελψζεηο ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο πξέπεη λα 
ζπλδένληαη κε ην ηειηθφ νξηδφληην δίθηπν ηνπ αθηλήηνπ πξηλ απφ ηελ δηθιείδα α-
ζθαιείαο θαη ηνλ κεραλνζίθσλα. 

8. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 5, 6 & 7 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε Γ.Δ.Τ.Α.. εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο αμηψζεηο (δαπά-
λεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, θιπ) κπνξεί λα πξνβεί θαη ζε επηβνιή πξνζηίκνπ 
ίζε κε ην 30% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. Ζ πνηλή ζα επηβάιιεηαη ζε θάζε εθδηδφκελν 
ινγαξηαζκφ κέρξη άξζεο ηεο παξάβαζεο. 

 
Άξζξν 3: χλδεζε Αθηλήηνπ Με Σν Γίθηπν Απνρέηεπζεο 
1. Σα αθίλεηα πνπ έρνπλ  πξφζνςε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δξφκνπο ζηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί αγσγφο απνρέηεπζεο ζα ζπλδένληαη κε ηνλ αγσ-
γφ πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ην αθίλεην θαηά ηελ θξίζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α... 
Οη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ κε πξφζνςε ζε πεξηζζφηεξεο απφ έλα  δξφκνπο, ζε έλα 
απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρεηαη ή πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ, κπνξνχλ λα δε-
ηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ θαη ζηνλ κε πξνβιεπφκελν δξφκν, κε δηθή ηνπο 
επηβάξπλζε 

2. Γεληθά, θάζε νηθφπεδν απνρεηεχεηαη απφ κία κόλν εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε θαη 
θάζε εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε απνρεηεχεη έλα κόλν νηθφπεδν. 

3. Παξεθθιίζεηο απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηηο εμήο πεξηπηψ-
ζεηο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 
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α) Όηαλ  πξφθεηηαη γηα πνιχ κεγάια θηίξηα ή γηα θηίξηα ζην απηφ νηθφπεδν πνπ εί-
λαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηα θαη γεληθά φηαλ είλαη ηερληθά αδχλαηε ή δπζρεξήο ε 
απνρέηεπζε ελφο νηθνπέδνπ κε κία κφλν εμσηεξηθή δηαθιάδσζε. 
β) Όηαλ πξφθεηηαη γηα φκνξα νηθφπεδα θαη είλαη εθηθηή θαηά ηελ θξίζε ηεο Σερλη-
θήο Τπεξεζίαο  ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., ε ζχλδεζε δχν (2) νηθνδνκψλ ζε έλα (1) θξεάηην. 
γ) Όηαλ ζε ηκήκα γεληθνχ θηηξίνπ ηεο θαηεγνξίαο Α’  ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ γίλεηαη ρξήζε θηηξίνπ ηεο θαηεγνξίαο Β’  ηνπ απηνχ άξζξνπ. 
δ) Όηαλ ζε κία ηδηνθηεζία πνπ έρεη πξφζσπν ζε νδφ ππάξρνπζα, αιιά κε εγθε-
θξηκέλε απφ ην ρέδην Πφιεο, ηνπνζεηεζεί παξνρή απνρέηεπζεο, ε παξνρή απηή 
ζεσξείηαη πξνζσξηλή. Σα έμνδα θαηαζθεπήο ηεο πξνζσξηλήο παξνρήο βαξχλνπλ 
ηνλ ηδηνθηήηε. Όηαλ κειινληηθά εθαξκνζηεί ην ζρέδην Πφιεο θαη ε ηδηνθηεζία απν-
θηήζεη πξφζσπν ζηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή νδφ ε παιαηά παξνρή θαηαξγείηαη θαη 
θαηαζθεπάδεηαη λέα, ζηελ νξηζηηθή ζέζε, είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε είηε 
απηεπάγγειηα απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α... Σα έμνδα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο παιαηάο θαη 
ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο παξνρήο βαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε. 

Άξζξν 4: Απνρέηεπζε Υακειψλ Υψξσλ 
Αλ ππφγεηνη ή άιινη ρψξνη ελφο αθηλήηνπ βξίζθνληαη ηφζν ρακειά πνπ λα κελ κπν-
ξνχλ λα απνρεηεπηνχλ κε θπζηθή ξνή ζηνλ αγσγφ πνπ πεξλάεη απφ ην δξφκν φπνπ 
έρεη πξφζνςε ην αθίλεην ηφηε: 
α) Μπνξεί λα επηηξαπεί ε απνρέηεπζε ηνπ αθηλήηνπ κέζα απφ γεηηνληθφ νηθφπεδν, 
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξν 1 παξ.3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθφζνλ έηζη εμα-
ζθαιίδεηαη ε θπζηθή ξνή ή 
β) Πξνβιέπεηαη κεραληθή αλχςσζε ησλ ιπκάησλ πνπ ζα απνρεηεπηνχλ. 
 
Άξζξν 5: Απαγνξεχζεηο Απνρέηεπζεο Οπζηψλ 
1. Απαγνξεχεηαη, γεληθά, ε απνρέηεπζε θαη ε απφξξηςε, κέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνρέηεπζεο ζηα δίθηπα ππνλφκσλ, ησλ εμήο νπζηψλ: 
α) ιπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θάζε είδνπο βφζξνπο, νη νπνίνη θαη θαηαξγνχ-
ληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
β) νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αηηία λα θξάμνπλ νη αγσγνί (π.ρ. 
απνξξηκκάησλ καγεηξείσλ, ζθνππηδηψλ, πξντφλησλ θαηεδαθίζεσο, άκκνπ, ηέ-
θξαο, ξαθψλ θνπξηάο δψσλ, απνξξηκκάησλ ζθαγείσλ, λνζνθνκείσλ θιπ). 
γ) εχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην απν-
ρεηεπηηθφ δίθηπν ή λα βάινπλ ζε θίλδπλν φζνπο εξγάδνληαη ζ’ απηφ. 
δ) αεξίσλ θαη αηκψλ θαζψο θαη ε απ’ επζείαο ζχλδεζε αεξαγσγψλ κε ην δίθηπν 
απνρέηεπζεο. 
ε) λεξψλ απνρέηεπζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ (π.ρ. ιφγσ 
ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε νμέα, αιθαιηθά άιαηα, πίζζα θιπ) ή απνβάιινπλ δε-
ιεηεξηψδε ή αζθπμηνγφλα αέξηα θαζψο θαη λεξψλ. 
ζη) λεξψλ απνρέηεπζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ (π.ρ. λε-
ξψλ απνρέηεπζεο πνπ πξνθαινχλ θαηαπηψζεηο, ρεκηθέο θαηαθξεκλίζεηο, ηδήκαηα 
ή ελαπνζέζεηο κέζα ζε ππνλφκνπο) θαζψο θαη ηα ρξσκαηηζκέλα λεξά απνρέηεπ-
ζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο,  
δ) πνζφηεηεο λεξψλ πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν βιαπηη-
θά ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, θιπ ή ην πεξηβάιινλ, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α... Ο θαζνξηζκφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
πεξίπησζε απηή γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Υεκείνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ζε πεξί-
πησζε δηαθσλίαο ηνπ ηδηνθηήηε, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
ε) λεξψλ απνρέηεπζεο πνπ αλαδίδνπλ ηζρπξέο ή ελνριεηηθέο αλαζπκηάζεηο (ιφγσ 
απνζχλζεζεο δχκσζεο, θιπ) 
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ζ) λεξψλ απνρέηεπζεο ζε ηφζν κεγάιε πνζφηεηα ψζηε λα επεξεάδεηαη ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 
η) πεηξειαηνεηδψλ (ιηπαληηθά – βελδίλεο θιπ) 
Γηα φπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ ζπκκνξθσζεί ν ρξήζηεο κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. ζα επηβάιιεη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 100 επξψ επηπιένλ 
Φ.Π.Α. θαη ζα πξέπεη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, εληφο κελφο λα ζπκ-
κνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 
Ζ ζεξκνθξαζία ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 30ºC. 
Γελ πξέπεη ηα απφβιεηα λα πεξηέρνπλ ζηεξεά αθαηέξγαζηα πνπ κπνξεί λα θξα-
ηήζεη εζράξα κε αλνίγκαηα 1,50 εθ. 
Γελ πξέπεη ηα απφβιεηα λα πεξηέρνπλ θνιιψδεηο νπζίεο ή νπζίεο πνπ δηνγθψλν-
ληαη φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ. 
Γελ πξέπεη ηα απφβιεηα λα πεξηέρνπλ εχθιεθηεο νπζίεο ησλ νπνίσλ ηα ζεκεία 
αλάθιεμεο λα είλαη ίζα ή κηθξφηεξα ησλ 25ºC. 
Σν ΡΖ ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 6,50 θαη 9,00. 
Γελ πξέπεη ηα απφβιεηα λα έρνπλ θπζηθνρεκηθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 
ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξνχλ 
αζηηθά ιχκαηα, εθηφο αλ ε εκεξήζηα παξνρή είλαη κηθξφηεξε απφ 5κ³, νπφηε χ-
ζηεξα απφ εηδηθή έγθξηζε κπνξεί λα επηηξαπνχλ ηηκέο κέρξη ην δηπιάζην. 
Γηα δεηγκαηνιεςία παίξλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) δείγκαηα. Ωο ηηκή ζχγθξηζεο 
πξνο ηηο ηηκέο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ 
ηηκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ηξία δείγκαηα. 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα απνρέηεπζε βηνκεραληθψλ ή άιισλ λεξψλ, ε Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί 
λα δεηήζεη, πιελ ηεο θαηά ηα παξαπάλσ επεμεξγαζίαο ηνπο, θαη πιήξε απνρξσ-
καηηζκφ ηνπο κε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο ηεο πξνεγνχ-
κελεο παξαγξάθνπ. 

3. Σα θαζαξά λεξά ησλ εξγνζηαζίσλ, βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, θιπ  (λεξά ζπκπχ-
θλσζεο, ςχμεο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, θιπ)  επηηξέπεηαη λα απνρεηεχνληαη 
ζην δίθηπν νκβξίσλ κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

4. Απαγνξεχεηαη ε απ’ επζείαο απνρέηεπζε ζην δίθηπν ησλ αθαζάξησλ πγξψλ ησλ 
ζηάβισλ. Δπηβάιιεηαη πξνεγνχκελε απαιιαγή ηνπο απφ ηηο αδηάιπηεο νπζίεο, 
θιπ ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
κε βφζξνπο θαζίδεζεο, δηάηαμεο γεληθά πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.., ε ν-
πνία ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ ζχλδεζε θαη λα επηβάιιεη 
πξφζηηκν, ηνπιάρηζηνλ 600 επξψ επηπιένλ Φ.Π.Α.. 

5. Γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ ππνγείσλ εδαθηθψλ λεξψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ απαη-
ηείηαη εηδηθή άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. πνπ θαζνξίδεη θαη 
εηδηθφηεξνπο φξνπο ζχλδεζεο. Σα λεξά απηά θαηά θαλφλα απνρεηεχνληαη ζην δί-
θηπν νκβξίσλ, νη δε ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα παξε-
κπνδίδεηαη ε εηζξνή ησλ ππεξπςσκέλσλ πδάησλ ζην  ππέδαθνο. 

6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, φζν θαη αλ είρε πξνβιεθζεί ην αληίζεην, εηζέξρνληαη ζην 
δίθηπν επηθίλδπλεο ή βιαβεξέο νπζίεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
απνκάθξπλζή ηνπο, εηδνπνηψληαο άκεζα ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. Παξάιιεια ηεο εηδνπνί-
εζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ νξηδφκελνπ ζηα 300 επξψ επηπιένλ 
Φ.Π.Α.. Μέρξη ηελ πιήξε αλάζρεζε ηεο εηζξνήο ησλ παξαπάλσ επηθίλδπλσλ ή 
βιαβεξψλ νπζηψλ ζην δίθηπν, ε Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί λα δηαθφςεη ηε ζχλδεζε. 

7. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηα πξφηππα εθπνκπήο ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ή 
κηθξφηεξεο αλάινγα κε ηελ απφθξηζε ησλ έξγσλ πνπ ζα γίλνπλ ζην ζπλδεφκελν 
ή ηελ εγθαηάζηαζε θαζαξηζκνχ, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ απνδέθηε. 
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8. Δάλ δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο έγηλε ε ζχλδε-
ζε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ ζηα 500 επξψ επηπιένλ Φ.Π.Α. θαη εηδν-
πνηείηαη ν ηδηνθηήηεο λα ζπκκνξθσζεί κέζα ζε ηαζζφκελε πξνζεζκία, κεηά ηελ 
πάξνδν ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη πξνζηίκν ίζν κε ην 30% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. Ζ 
πνηλή ζα επηβάιιεηαη ζε θάζε εθδηδφκελν ινγαξηαζκφ κέρξη άξζεο ηεο παξάβα-
ζεο θαη θξάζζεηαη ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο. 

 
 
Άξζξν 6: Καηεδάθηζε & Αρξήζηεπζε Παιαηψλ Δγθαηαζηάζεσλ Απνρέηεπζεο 
1. Μεηά ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ, ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα 

αρξεζηεχζεη, κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε παιαηά εγθαηάζηαζε απνρέηεπ-
ζεο φπσο βφζξνπο, παιαηνχο ππνλφκνπο, θιπ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ε 
Γ.Δ.Τ.Α.., ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ε 
Γ.Δ.Τ.Α.. δηαθφπηεη ηελ παξνρή λεξνχ, ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο 
θαη επηβάιιεη πξφζηηκν ίζν κε ην 30% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. Ζ πνηλή ζα επηβάιιε-
ηαη ζε θάζε εθδηδφκελν ινγαξηαζκφ κέρξη άξζεο ηεο παξάβαζεο 

2. Γηα λα αρξεζηεπζνχλ νη βφζξνη, άζρεηα αλ θαηεδαθηζηνχλ ή φρη πξέπεη λα αδεηά-
ζνπλ ηειείσο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο λα απνκαθξπλζεί. Απαγνξεχεηαη ε απφξ-
ξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βφζξσλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο, επηβαιιφκελνπ 
πξνζηίκνπ ηνπιάρηζηνλ 600 επξψ επηπιένλ Φ.Π.Α.. 

 
Άξζξν 8: Υνξήγεζε Αδεηψλ χλδεζεο 
1. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα πξνο ιήςε  ηεο λφκηκεο άδεηαο νηθνδνκήο, πξνθεηκέλνπ 

γηα αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ, νη ελδηαθεξφκελνη δχλαηαη 
λα δεηήζνπλ απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.., κε αίηεζή ηνπο, πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην ζχ-
ζηεκα απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ην ζεκείν ζπκβνιήο ηεο ζηάζ-
κεο ππεξχςσζεο ησλ λεξψλ ηνπ ππνλφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε 
απφ ηνλ Μεραληθφ πνπ ζα ζπληάμεη ηε κειέηε ή ηελ έθζεζε. 

2. Γηα ηελ ρνξήγεζε απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. ηεο άδεηαο ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απαηηνχ-
ληαη: 
Α. Νέεο ππφ αλέγεξζε ή ππάξρνπζεο νηθνδνκέο 
Α.1 Νέεο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο 
α) Μαδί κε ηελ έληππε αίηεζε, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.., γηα ρνξήγεζε 
άδεηαο ζχλδεζεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο δφκεζεο ζπλν-
δεπφκελε απφ ηα παξαθάησ ζρέδηα (αληίγξαθα απφ ην θάθειν ηεο άδεηαο δφκε-
ζεο) ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο. 
- Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη δηάγξακκα δφκεζεο 
-Καηφςεηο ησλ νξφθσλ ηεο νηθνδνκήο(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνγείνπ) 
- Πίλαθα Καηαλνκήο Πνζνζηψλ Οξηδφληηαο Ηδηνθηεζίαο. 
Πξνθεηκέλνπ γηα πνιπθαηνηθίεο, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη είλαη πνιινί ζπληδηνθηή-
ηεο, ε  αλσηέξσ αίηεζε ζχλδεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθα-
ηνηθίαο ή ηνλ ηδηνθηήηε (θαηαζθεπαζηή).  

ΑΑ..22  ΤΤππάάξξρρννππζζεεοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ππννππ  ππδδξξννδδννηηννχχλληηααηη  ::  

  

ΑΑ..22..11  ΤΤππάάξξρρννππζζεεοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  κκεε  ννηηθθννδδννκκηηθθήή  άάδδεεηηαα  

ΗΗζζρρχχννππλλ  ηηαα  ααλλααθθεεξξφφκκεελλαα  ζζηηεελλ  ππααξξάάγγξξααθθνν  ΑΑ..11  

  

ΑΑ..22..22  ΤΤππάάξξρρννππζζεεοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  κκεε  ννηηθθννδδννκκηηθθήή  άάδδεεηηαα  ππννππ  έέρρννππλλ  ππππααρρζζεείί  ζζηηηηοο  δδηηααηηάά--

μμεεηηοο  ηηννππ  ΝΝ..44117788//22001133  ήή  άάιιιιννππ  κκεεηηααγγεελλέέζζηηεεξξννππ  λλφφκκννππ  ππννππ  ηηξξννππννππννηηεείί  ηηννλλ  ααλλαα--

θθεεξξφφκκεελλνν  
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ΓΓηηαα  ηηηηοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ααππηηέέοο  ππξξννζζθθννκκίίδδννλληηααηη  ::  

--  ΟΟξξηηζζηηηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  ππππααγγσσγγήήοο  ζζππλλννδδεεππφφκκεελλεε  ααππφφ  ηηεελλ  ββεεββααίίσσζζεε  ηηννππ  κκεερρααλληηθθννχχ    

--  ρρέέδδηηαα  ((δδηηάάγγξξαακκκκαα  δδφφκκεεζζεεοο,,  ηηννππννγγξξααθθηηθθφφ,,  θθααηηφφςςεεηηοο  φφιισσλλ  ηησσλλ  ννξξφφθθσσλλ  ππννππ  

ζζππλλννδδεεχχννππλλ  ηηεελλ  ππππααγγσσγγήή  

--  ΣΣαα  δδηηθθααηηννιιννγγεεηηηηθθάά  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  ππααξξ..  ΑΑ..11  

  

ΑΑ..22..33  ΤΤππάάξξρρννππζζεεοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ρρσσξξίίοο  ννηηθθννδδννκκηηθθήή  άάδδεεηηαα  

ΑΑ..22..33..11  ΤΤππάάξξρρννππζζεεοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ππννππ  ππδδξξννδδννηηννχχλληηααηη,,  ρρσσξξίίοο  ννηηθθννδδννκκηηθθήή  άάδδεεηηαα  ππννππ  

έέρρννππλλ  ππππααρρζζεείί  ζζηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΝΝ..44117788//22001133    

ΓΓηηαα  ηηηηοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ααππηηέέοο  ππξξννζζθθννκκίίδδννλληηααηη  ::  

--  ΟΟξξηηζζηηηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  ππππααγγσσγγήήοο  ζζππλλννδδεεππφφκκεελλεε  ααππφφ  ηηεελλ  ββεεββααίίσσζζεε  ηηννππ  κκεερρααλληηθθννχχ    

--  ρρέέδδηηαα  ((δδηηάάγγξξαακκκκαα  δδφφκκεεζζεεοο,,  ηηννππννγγξξααθθηηθθφφ,,  θθααηηφφςςεεηηοο  φφιισσλλ  ηησσλλ  ννξξφφθθσσλλ  ππννππ  

ζζππλλννδδεεχχννππλλ  ηηεελλ  ππππααγγσσγγήή    

ΑΑ..22..33..22  ΤΤππάάξξρρννππζζεεοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ππννππ  ππδδξξννδδννηηννχχλληηααηη,,  ρρσσξξίίοο  ννηηθθννδδννκκηηθθήή  άάδδεεηηαα  ππννππ  

δδεελλ  έέρρννππλλ  ππππααρρζζεείί  ζζηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΝΝ..44117788//22001133..  ΓΓηηαα  ηηηηοο  ννηηθθννδδννκκέέοο  ααππηηέέοο  ππξξνν--

ζζθθννκκίίδδννλληηααηη  ::  

--  ηηνν  ρρννξξεεγγννχχκκεελλνν  έέλληηππππνν  ααππφφ  ηηεελλ  ΤΤππεεξξεεζζίίαα  ζζηηνν  ννππννίίνν  κκεε  ζζθθααξξίίθθεεκκαα  ηηννππ  ηηδδηηνν--

θθηηήήηηεε  ήή  ηηννππ  κκεερρααλληηθθννχχ  ηηννππ  ααππννηηππππψψλλεεηηααηη  εε  θθάάζζεε  ζζηηάάζζκκεε  ηηννππ  ααθθηηλλήήηηννππ  θθααηη  ααλλαα--

γγξξάάθθεεηηααηη  εε  εεππηηθθάάλλεεηηαα  ηηννππ  ππξξννοο  ζζχχλλδδεεζζεε  ααθθηηλλήήηηννππ..  

  

AA..22..33..33  ηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  ππννππ  ηηνν  θθηηίίζζκκαα  εείίλλααηη  ππξξνν  ηηννππ  έέηηννπποο  11995555  θθααηη  ππδδξξννδδννηηεείί--

ηηααηη,,  ζζαα  ππξξννζζθθννκκίίδδεεηηααηη  ::  

--  ήή  εε  ννξξηηζζηηηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  ππππααγγσσγγήήοο  ζζππλλννδδεεππφφκκεελλεε  ααππφφ  ηηεελλ  ββεεββααίίσσζζεε  ηηννππ  κκεερραα--

λληηθθννχχ  θθααηη  ηηνν  ρρννξξεεγγννχχκκεελλνν  έέλληηππππνν  ααππφφ  ηηεελλ  ΤΤππεεξξεεζζίίαα  ζζηηνν  ννππννίίνν  κκεε  ζζθθααξξίίθθεεκκαα  

ηηννππ  ηηδδηηννθθηηήήηηεε  ήή  ηηννππ  κκεερρααλληηθθννχχ  ηηννππ  ααππννηηππππψψλλεεηηααηη  εε  θθάάζζεε  ζζηηάάζζκκεε  ηηννππ  ααθθηηλλήήηηννππ  θθααηη  

ααλλααγγξξάάθθεεηηααηη  εε  εεππηηθθάάλλεεηηαα  ηηννππ  ππξξννοο  ζζχχλλδδεεζζεε  ααθθηηλλήήηηννππ  

--ήή  ηηνν  ρρννξξεεγγννχχκκεελλνν  έέλληηππππνν  ααππφφ  ηηεελλ  ΤΤππεεξξεεζζίίαα  ζζηηνν  ννππννίίνν  κκεε  ζζθθααξξίίθθεεκκαα  ηηννππ  ηηδδηηνν--

θθηηήήηηεε  ήή  ηηννππ  κκεερρααλληηθθννχχ  ηηννππ  ααππννηηππππψψλλεεηηααηη  εε  θθάάζζεε  ζζηηάάζζκκεε  ηηννππ  ααθθηηλλήήηηννππ  θθααηη  ααλλαα--

γγξξάάθθεεηηααηη  εε  εεππηηθθάάλλεεηηαα  ηηννππ  ππξξννοο  ζζχχλλδδεεζζεε  ααθθηηλλήήηηννππ  

  

  

ΓΓηηαα  θθάάζζεε  ππξξννααλλααθθεεξξόόκκεελλεε  ππεεξξίίππηησσζζεε  ηηεεοο  θθααηηεεγγννξξίίααοο  ΑΑ  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ζζππ--

λλππππννββάάιιιιεεηηααηη  ππππεεύύζζππλλεε  δδήήιισσζζεε  ηηννππ  ηηδδηηννθθηηήήηηεε  όόππννππ  ζζαα  ζζππκκππιιεεξξώώλλννλληηααηη  

ηηαα  ζζρρεεηηηηθθάά  ππεεδδίίαα  θθάάζζεε  θθννξξάά..  ΣΣνν  ππεεξξηηεερρόόκκεελλνν  ηηεεοο  ΓΓήήιισσζζεεοο  ζζαα  εείίλλααηη  ζζύύκκ--

θθσσλλαα  κκεε  ηηνν  ζζππλλεεκκκκέέλλνν  ππππόόδδεεηηγγκκαα  θθααηη  ηηνν  ννππννίίνν  ζζαα  ααππννηηεειιεείί  ααλλααππόόζζππααζζηηνν  

κκέέξξννοο  ηηννππ  ππααξξόόλληηννοο  θθααλλννλληηζζκκννύύ  κκεεηηάά  ηηεελλ  ςςήήθθηηζζήή  ηηννππ..    
 
Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζχλδεζεο ε 
Γ.Δ.Τ.Α.. δηθαηνχηαη λα επηβάιιεη πξφζηηκν ίζν κε ην 50% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. 
Ζ πνηλή ζα επηβάιιεηαη ζε θάζε εθδηδφκελν ινγαξηαζκφ κέρξη άξζεο ηεο παξά-
βαζεο 
 
Β. Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θάζε ρξήζεο εθηφο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκά-
ησλ,  θιπ (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ζηαζκνί απηνθηλήησλ, απνζήθεο, ζηάβινη 
θιπ. 
Β.1 Νέα ππφ αλέγεξζε θηίξηα 
Όζνη ζέινπλ λα νηθνδνκήζνπλ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.. εθηφο 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. Α.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή 
κειέηε θαηά ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ, πξνβιεπφκελσλ αλαγθαίσλ ε-
γθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ. 
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ηελ κειέηε απηή αλαγξάθνληαη θαη ηα πνζνζηά, ε ζεξκνθξαζία θαη ε ρεκηθή 
ζχλζεζε ησλ πγξψλ πνπ ζα απνρεηεχνληαη, νη ειάρηζηνη θαη κέζνη δείθηεο ΡΖ, ε 
εκεξήζηα παξνρή θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε βαξέα κέηαιια, 
ηνμηθέο νπζίεο, θιπ. 
Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζηκε πιεξν-
θνξία θαη ζηνηρείν ή ηελ εθηέιεζε επηπιένλ έξγσλ θαη ηελ ιήςε θαη άιισλ πξν-
ζηαηεπηηθψλ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ κέηξσλ. 
Ζ παξαπάλσ ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θέξεη, ε-
θηφο ηεο ππνγξαθήο ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ ζχληαμή ηεο επηζηεκφλσλ θαη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο αλ κεηά απφ έιεγρν δηαπη-
ζησζεί φηη νη εγθαηαζηάζεηο δελ ιεηηνπξγνχλ θαιψο. 
Μφλν κεηά απφ έιεγρν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., γηα θαιή εθηέιε-
ζε ησλ αλσηέξσ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ ηπρφλ ππνδεί-
μεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη δπλαηή ε 
ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ. 
Β.2 Τπάξρνληα θηίξηα 
Οη ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο ησλ αθηλήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κεηά απφ πξφζθιε-
ζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ζε εηδηθή πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη κε απηή, ππνρξενχληαη 
λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζχλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζπλνδεπφκελε, εθηφο απφ ηα α-
παηηνχκελα γηα ηα πθηζηάκελα θηίξηα ηεο πεξίπησζεο Α.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
απφ βεβαίσζε - έθζεζε αξκφδηνπ Υεκηθνχ ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ γηα ηηο πθηζηά-
κελεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί θαζψο θαη γηα ηελ πνηφ-
ηεηα ησλ απνρεηεπκέλσλ πγξψλ. Με πθηζηάκελσλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππν-
βάιιεηαη πιήξεο κειέηε ησλ απαηηνχκελσλ, αλάινγε ηεο αλαθεξφκελεο γηα ηα 
θηίξηα ηεο πεξίπησζε Β.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ παξαπάλσ έθζεζε ή κειέηε 
ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο αλ κεηά ηνλ έιεγρν 
δηαπηζησζεί φηη νη εγθαηαζηάζεηο δελ ιεηηνπξγνχλ θαιψο. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί λα 
δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία ζεσξεί ρξήζηκε ή ηελ θαηα-
ζθεπή επηπιένλ έξγσλ ή ιήςε επηπιένλ ησλ πθηζηάκελσλ ή πξνηεηλφκελσλ κέ-
ηξσλ πνπ ζεσξεί αλαγθαία. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί, επίζεο, λα επηβάιιεη, γηα δηεπ-
θφιπλζε ησλ δνθηκαζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη, ηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ 
θξεαηίσλ επηζεψξεζεο, κέζα απφ ηα νπνία ζα δηέξρνληαη νη αγσγνί εζσηεξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
Απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. νξίδεηαη εηδηθή πξνζεζκία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκε-
λσλ θαηά ηα αλσηέξσ έξγσλ πξνο ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ. Μφλν κεηά ηνλ έιεγρν 
ηεο εθηέιεζεο απηψλ, ηεο ηήξεζεο ησλ ηπρφλ ππνδείμεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ησλ 
φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζχλδεζεο. Αλ πα-
ξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο  ζχλδεζεο ή ηελ εθηέ-
ιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ε Γ.Δ.Τ.Α.. δηθαηνχηαη λα επηβάιιεη πξφζηη-
κν ίζν κε ην 50% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. Ζ πνηλή ζα επηβάιιεηαη ζε θάζε εθδηδφκε-
λν ινγαξηαζκφ κέρξη άξζεο ηεο παξάβαζεο. 
 
Επιζημαίνεηαι όηι ηα προζκομιζόμενα ζηοιτεία τρηζιμοποιούνηαι από ηην 
Υπηρεζία για ηον σπολογιζμό ηοσ ηέλοσς ζύνδεζης και ζε καμία περίπηω-
ζη δεν αποηελούν αποδεικηικό νομιμόηηηας ηοσ κηίζμαηος προκειμένοσ να 
γίνει τρήζη ηοσς ζε άλλη Υπηρεζία (π.τ. Υ.ΔΟΜ., κλπ.) 
 

3. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο αθηλήηνπ σο αλήθνληνο ζηελ θαηεγνξία Β ηνπ παξφ-
ληνο άξζξνπ κε ηηο ζπλεπαγφκελεο ππνρξεψζεηο, αξθεί ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο απ-
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ηήο θαη ζε ηκήκα κφλν ηνπ αθηλήηνπ, εθηφο αλ ην ηκήκα απηφ απνρεηεχεηαη ζην δί-
θηπν αθαζάξησλ απνθιεηζηηθά κε μερσξηζηή εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο. 

4. Ο ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ, πνπ ραξαθηεξίζηεθε θαη ζπλδέζεθε σο αθίλεην ηεο θαηε-
γνξίαο Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ νπνίνπ, κεηαγελέζηεξα, πξφθεηηαη λα γίλεη 
ρξήζε αθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνρξενχηαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο λέαο ρξήζεο λα ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ παξ. Β.1 έθζεζε 
ή κειέηε ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί λα δε-
ηήζεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ή ζηνηρείν ή ηελ εθηέιεζε επηπιένλ έξ-
γσλ ή ηελ ιήςε θαη επηπιένλ κέηξσλ. Μφλν κεηά απφ έιεγρν ηεο θαιήο εθηέιε-
ζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο ηήξεζεο ησλ ππνδείμεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ησλ φξσλ ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη επηηξεπηή ε έλαξμε ηεο λέαο ρξήζεο. 

5. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξα-
θν ελεξγεηψλ, θαζψο θαη θάζε ςεπδνχο δήισζεο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ αθηλή-
ηνπ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 500 επξψ επηπιένλ 
Φ.Π.Α. κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

6. Καηά ηελ θξίζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. είλαη δπλαηή, ζε θάζε πε-
ξίπησζε, ε δηελέξγεηα απηνςίαο απφ ζπλεξγεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. πξνο εμαθξίβσζε 
ηεο νξζφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Άξλεζε ηνπ η-
δηνθηήηε λα επηηξέςεη ηελ δηελέξγεηα απηνςίαο, αθφκε θαη εληφο ησλ θάζε είδνπο 
ηδηνθηεζηψλ. πλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ηνπιάρηζηνλ 300 επξψ επηπιέ-
νλ Φ.Π.Α. κε ηνλ παξφληα. 

 
Άξζξν 9: Γαπάλεο θαη Δηζθνξέο 
1. Ζ δαπάλε γηα θάζε επηβαιιφκελε, απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηξνπνπνίεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο ησλ αθηλήησλ θαη ε επζχλε γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε. 

2. Σνλ ηδηνθηήηε βαξχλνπλ επίζεο θαη νη δαπάλεο ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηα-
ζηάζεσλ απνρέηεπζεο θαη ηεο ζχζηαζεο ησλ απνρεηεπκέλσλ πγξψλ. ε πεξί-
πησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη δα-
πάλεο θαζνξίδνληαη απνινγηζηηθά κεηά ην ηέινο ηνπ ειέγρνπ. 

3. Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ ηεο παξ. 2.Α ηνπ άξζξνπ 8, θαηαβάιιεηαη ηέινο 
ζχλδεζεο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξη-
θήο δηαθιάδσζεο. ην ηέινο ζχλδεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε νιηθή δνκεκέλε επη-
θάλεηα νξφθσλ θχξηα ρξήζεο θαζψο θαη ηα ππφγεηα φηαλ απνρεηεχνληαη ζε κ² 
ηνπ πξνο ζχλδεζε πθηζηάκελνπ ή ππφ αλέγεξζε αθηλήηνπ. Ζ αλά κ² ηηκή ππνιν-
γηζκνχ ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. Γηα ηνπο ρψξνπο κε θχξηαο ρξήζεο (αδηακφξθσηνη ρψξνη, ρψξνη 
ζηάζκεπζεο, εκηππαίζξηνη, θ.ι.π.) πνπ πξνζκεηξψληαη ζηελ δφκεζε αιιά δελ 
απνρεηεχνληαη  δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο. 
ε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο νηθνδνκήο, γηα ηελ νπνία έρεη θαηαβιεζεί ηέινο ζχλ-
δεζεο θαη ελ ζπλερεία αλέγεξζεο λέαο, ην ηέινο ζχλδεζεο ζα ππνινγίδεηαη επί 
ησλ κ² ηεο λέαο νηθνδνκήο αθαηξνπκέλσλ ησλ κ² πνπ έρνπλ πιεξσζεί.  
 

ΖΖ  έέθθθθξξααζζεε  ««θθχχξξηηαα  ρρξξήήζζεε»»  ααλλααθθέέξξεεηηααηη  ζζεε  φφιιννπποο  ηηννπποο  ρρψψξξννπποο  εελλφφοο  δδηηαακκεεξξίίζζκκααηηννοο  

((ππππλλννδδσσκκάάηηηηαα,,  ζζααιιφφλληη,,  ηηξξααππεεδδααξξίίαα,,  θθννππδδίίλλαα,,  ιιννππηηξξφφ,,  WWCC,,  δδηηάάδδξξννκκννηη,,  ΥΥννιι,,  ααππννζζήήθθεε,,  

θθ..ιι..ππ..))  ήή  θθααηηααζζηηήήκκααηηννοο  ((WWCC,,  θθχχξξηηνν  ρρψψξξνν  θθααηηααζζηηήήκκααηηννοο,,  ααππννζζήήθθεε,,  ππααηηάάξξηη  θθ..ιι..ππ..))    

ΖΖ  ααλλααγγθθααηηφφηηεεηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  δδεεχχηηεεξξεεοο  ππααξξννρρήήοο  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  ζζρρεεηηηηθθήή  ηηεεοο  δδααππάά--

λλεε  ζζαα  θθααζζννξξίίδδεεηηααηη  κκεεηηάά  ααππφφ  ααππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθννχχ  ππκκββννππιιίίννππ  ηηεεοο  ΓΓ..ΔΔ..ΤΤ..ΑΑ....  θθααηη  

ααθθννχχ  ζζππλληηξξέέρρννππλλ  ννηη  ππξξννυυππννζζέέζζεεηηοο  ηηεεοο  ππααξξ..  33  ηηννππ  άάξξζζξξννππ  33  ηηννππ  ππααξξφφλληηννοο  θθααλλννλληη--

ζζκκννχχ  
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4. Σν δηθαίσκα ζχλδεζεο αθηλήηνπ ηεο θαηεγνξίαο 2.Β ηνπ άξζξνπ 8 θαζνξίδεηαη  κε 

εηδηθή αλά πεξίπησζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε εηζήγεζε ηνπ π-
πεπζχλνπ  ηνπ Υεκείνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

5. Οη δαπάλεο ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα θαηαβάιινληαη πξηλ απφ ηελ 
ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο.  

6. ε πεξίπησζε πνπ απφ ππαηηηφηεηα νπνηνπδήπνηε πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιά-
βε – δεκηά ζε ππάξρνπζα παξνρήο απνρέηεπζεο (αγσγφο ή νξζνζηάηε) ή ζε 
ππάξρνλ αγσγφ απνρέηεπζεο ιπκάησλ ή νκβξίσλ ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο ησλ 
δεκηψλ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ππαίηην. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ γίλεηαη 
απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. θαη ε θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γίλεηαη απνινγηζηηθά κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

7. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο ησλ αθηλήησλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο Α & 
Β ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Γ../Γ.Δ.Τ.Α.. 

 
Άξζξν 10: Σέινο Υξήζεο Τπνλφκσλ. 
1. Γηα ηελ απνρέηεπζε θάζε δηαθεθξηκέλεο, θαηά ρξήζε, ηδηνθηεζίαο θαη απφ ηελ 

ζχλδεζε απηήο ή ηνπ φινπ αθηλήηνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη, κε ην δίθηπν απνρέηεπ-
ζεο αθαζάξησλ θαη εθεμήο θαηαβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο ππνλφκσλ πνπ θαζνξίδε-
ηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α... 
Σν ηέινο ρξήζεο ππνλφκσλ ππνινγίδεηαη επί ησλ κ³ λεξνχ πνπ ρξεψλεηαη ζην 
ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. 
Δίλαη δπλαηφλ ζε πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραλίεο, 
βηνηερλίεο, μελνδνρεία, λνζνθνκεία, θνηλσθειή ηδξχκαηα, πιπληήξηα, θιπ αθίλεηα 
θαζνξηδφκελα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε θαηεγνξίεο, αλαιφγσο ηνπ πδξαπ-
ιηθνχ θαη ξππαληηθνχ θνξηίνπ, ην ηέινο ρξήζεο ππνλφκνπ λα θαζνξίδεηαη κε α-
πφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα δηαθέξεη ηνπ ηέινπο ρξήζεο αθηλήησλ 
γεληθήο ρξήζεο (θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, θιπ). 
Δίλαη δπλαηφλ, επίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. λα 
επηβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο ππνλφκσλ ζε αθίλεηα πνπ αλ θαη ππάξρεη δίθηπν κε ην 
νπνίν κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ, νη ηδηνθηήηεο ηνπο δελ ζπλδένληαη. 

2. Σν ηέινο απφξξηςεο βνζξνιπκάησλ, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θαη θαηαβνιήο 
ηνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α... 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ δελ πδξεχνληαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. θαη γηα θάζε 
άιιε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ην ηέινο 
ρξήζεο ππνλφκνπ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ζα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α... 

 
Άξζξν 11: Απνρέηεπζε Βνζξνιπκάησλ 
ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε βφζξσλ 
θαη δεμακελψλ απνζήθεπζεο πξνο απνκάθξπλζε, είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ πεξη-
ερνκέλνπ ηνπο κε βπηηνθφξα θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ 
Γ.Δ.Τ.Α.. κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ θαη κεηά 
απφ έιεγρν ηεο ζχζηαζήο ηνπο. 
 
Άξζξν 12: Δηδηθά Θέκαηα 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα εηδηθά ζέ-
καηα, πνπ απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο, κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ κειέηε ή λα δεηήζεη 
γλσκνδφηεζε απφ εηδηθνχο επί ηνπ ζέκαηνο ή ζε Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηήζεη. 
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Άξζξν 13: Πξνζθιήζεηο, Δπηδφζεηο, Τπεχζπλνη 
1. Ο εθάζηνηε ρξήζηεο ηνπ απνρεηεπκέλνπ αθηλήηνπ (π.ρ. κηζζσηήο), επζχλεηαη έ-

λαληη ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. γηα θάζε παξάβαζε ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ ή νθεηιή πξνο 
ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. ιφγσ ηεο απνρέηεπζεο απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν κε ηνλ ηδην-
θηήηε. 

2. Οπνηαδήπνηε νθεηιή πξνο ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. (πξφζηηκα, ηέιε, δαπάλεο, θιπ) κπν-
ξνχλ λα ρξεσζνχλ ζην ινγαξηαζκφ χδξεπζεο ηνπ αθηλήηνπ. Αλ ην πνζφ είλαη κε-
γάιν, είλαη δπλαηή ε ζε δφζεηο ρξέσζή ηνπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο λεξνχ, κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Γ../Γ.Δ.Τ.Α.. 

3. ε πεξίπησζε πνιπθαηνηθηψλ θαη γεληθά θηηξίσλ κε δηαθεθξηκέλεο θαηά ρξήζε ηδη-
νθηεζίεο (θαηαζηήκαηα, δηακεξίζκαηα, θιπ), εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε ηπρφλ πα-
ξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αθνξά δηαθεθξηκέλε ρξήζε ή φηη ν 
ραξαθηεξηζκφο ελφο θηηξίνπ σο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2.Β ηνπ παξφ-
ληα Καλνληζκνχ νθείιεηαη ζηελ εηδηθή ρξήζε δηαθεθξηκέλεο ηδηνθηεζίαο είλαη δπ-
λαηφλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., ε ρξέσζε ησλ αλαινγνχλησλ πξνζηίκσλ, 
δαπαλψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδηνθηήηε, θιπ λα γίλεη ζην ινγαξηα-
ζκφ χδξεπζεο απηήο,  

4. Οη επηδφζεηο αηνκηθψλ πξνζθιήζεσλ, εηδνπνηήζεσλ θαη γεληθά εγγξάθσλ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.. πξνο ηξίηνπο γίλνληαη απφ ππάιιειν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. επί απνδείμεη ή 
δηθαζηηθφ επηκειεηή ή ηαρπδξνκηθά. Δίλαη αξθεηή, δε, ε πξνο εηδνπνίεζε πξφ-
ζθιεζε, θιπ φισλ, ε επίδνζε πξνο ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ ή 
ηνλ δηαρεηξηζηή ή έλαλ απφ ηνπο ζπληδηνθηήηεο. 

5. Γελ απαηηείηαη πξφζθιεζε ή εηδνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 
ηεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο θαη γεληθά έιεγρνο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Παξφ-
ληα Καλνληζκνχ. 

6. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο απφ δηαθνπή, ζχκθσλα κε 
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ηεο πδξνδφηεζεο ή απνρέηεπζεο ηνπ αθηλήηνπ. Γελ α-
παηηείηαη δε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. 

 
Άξζξν 14: Έιεγρνο Δγθαηαζηάζεσλ 
1. Ο έιεγρνο ησλ εμσηεξηθψλ ηδησηηθψλ δηαθιαδψζεσλ, απφ ην θξεάηην ειέγρνπ κέ-

ρξη ηνλ ππφλνκν ηεο νδνχ αζθείηαη απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. κε απηνςία αθφκα θαη ε-
ληφο ησλ θάζε είδνπο ηδηνθηεζηψλ, εθηεινχκελσλ ελ αλάγθε ησλ απαηηνχκελσλ 
εθζθαθψλ, θαηεδαθίζεσλ, δεηγκαηνιεςηψλ, θιπ. Δάλ ν ηδηνθηήηεο αξλεζεί ηελ εί-
ζνδν ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. ζην αθίλεην, απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή 
πξνζηίκνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

2. Γηα θάζε ζχλδεζε είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ ειέγρνπ (επηζεσξή-
ζεσο) απ’ φπνπ δηέξρνληαη νη αγσγνί ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

3. Απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε ηξίηνπ εθηφο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. ζην δίθηπν ππνλφκσλ 
θαη ηελ εμσηεξηθή ηδησηηθή εγθαηάζηαζε. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζην δίθηπν θαη 
ηελ εμσηεξηθή ηδησηηθή εγθαηάζηαζε, επαλνξζψλνληαη κφλν απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.. 
ζε βάξνο απηνχ πνπ ηηο πξνμέλεζε. 

Γεληθέο Γηαηάμεηο 

1. Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζα δηεπζεηείηαη κε απφθα-
ζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. 

2. Σα πξφζηηκα – ηέιε θιπ ζα νξηζηηθνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκ-
βνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. 
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3. ε θάζε πεξίπησζε ε Γ.Δ.Τ.Α.. κπνξεί λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ζηα δίθηπα ρξεψλνληαο αλάινγα κέζσ ησλ ιν-
γαξηαζκψλ χδξεπζεο ηνπ ππφρξενπο. 

4. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.. δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηπρφλ αλεμφθιεηνπο ινγαξηαζκνχο ζηε λέα 
δηεχζπλζε πνπ ηπρφλ έρεη κεηαθνκίζεη ν νθεηιέηεο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Άιισο 
ππεχζπλνο είλαη ν Ηδηνθηήηεο. 

 
      Ο πληάμαο                                   Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ./Γ.Δ.Τ.Α.. 
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