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ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

ΑΘΟ1ο 

Αντικείμενο του Κανονιςμοφ 

1. Αντικείμενο του Κανονιςμοφ αυτοφ είναι οι όροι και ο τρόποσ λειτουργίασ του δικτφου 

φδρευςθσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευ-

ςθσ πάρτθσ (Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ), μετά τθν διεφρυνςθ των ορίων αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 

ΑΘΟ2ο 

Γενικοί Προι – Βαςικζσ Ζννοιεσ 

I. Γενικοί Προι 

1. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ πάρτθσ (Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ) ζχει ςτθν 

κυριότθτά τθσ τα δίκτυα φδρευςθσ και είναι αρμόδια για τθν μελζτθ, καταςκευι, ςυντι-

ρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ και λειτουργία τουσ ςφμφωνα με το Ν. 1069/80, όπωσ 

αυτόσ ιςχφει κάκε φορά. 

2. Οι ανάγκεσ για κατανάλωςθ νεροφ από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ επιχείρθςθσ ιεραρχοφ-

νται ωσ εξισ· με απόλυτθ προτεραιότθτα ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ των οικιϊν και των 

καταςτθμάτων και ςτθ ςυνζχεια, εφ’ όςον απομζνει πλεόναςμα νεροφ, αυτό διατίκεται 

για τθν ικανοποίθςθ άλλων αναγκϊν, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, (για πότιςμα ηϊων, 

κιπων, κτθμάτων κ.λ.π.). 

3. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και ειδικότερα ο Σομζασ φδρευςθσ, παρζχει νερό κατάλλθλο για πό-

ςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςτθν Ελλάδα προδιαγραφζσ. Η χριςθ του νεροφ αυτοφ 

για ειδικοφσ βιομθχανικοφσ ι άλλουσ τεχνικοφσ ςκοποφσ γίνεται με ευκφνθ του υδρο-

λιπτθ. Αν για τθν χριςθ αυτι υπάρχουν ειδικζσ απαιτιςεισ, ο υδρολιπτθσ προβαίνει 

ςτθν επικυμθτι βελτίωςι του με τισ κατάλλθλεσ ειδικζσ τεχνικζσ και ςυςκευζσ. Η 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ζχει καμία ευκφνθ, οφτε υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για οποιαδιπο-
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τε ηθμία ικελε προκφψει από τθν αδυναμία χριςθσ του νεροφ που παρζχεται για να 

χρθςιμοποιθκεί για ειδικό ςκοπό, ο οποίοσ προχποκζτει ειδικζσ απαιτιςεισ χριςθσ. 

4. «Φρεάτιο ελζγχου υδροδότθςθσ» είναι το φρεάτιο ςτο οποίο εγκακίςταται διακόπτθσ 

και ίςωσ υδρόμετρο, ανικει εξ ολοκλιρου (φρεάτιο, κάλυμμα, εγκατεςτθμζνα υλικά) 

ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, τοποκετείται ςτο όριο του οικοπζδου ςφνδεςθσ και είναι υπεφ-

κυνθ για αυτό. τθν περίπτωςθ που τα φρεάτια υδρομετρθτϊν των ιδιοκτθςίων είναι 

τοποκετθμζνα εκτόσ του ορίου τθσ ιδιοκτθςίασ τότε θ ευκφνθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ είναι 

μζχρι το διακόπτθ πριν το υδρόμετρο. τθν περίπτωςθ αυτι ο/οι ιδιοκτιτεσ είναι υπεφ-

κυνοσ/οι για τθν καλι κατάςταςθ του φρεατίου (κακαριότθτα, κατάςταςθ φρεατίου, 

κάλυμμα, κλπ). 

Η ευκφνθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ για τθν ποιότθτα του παρεχομζνου νεροφ οριοκετείται 

ςτο ςθμείο που είναι τοποκετθμζνο το «φρεάτιο ελζγχου υδροδότθςθσ» ωσ ανωτζρω 

ορίηεται. 

5. Κάκε υδρολιπτθσ δικαιοφται να καταναλϊνει οποιαδιποτε ποςότθτα νεροφ ςφμφωνα 

με τουσ περιοριςμοφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ι όςουσ τυχόν κεςπιςτοφν ςτο μζλλον 

με ςχετικζσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςχεδιάηει και εκτελεί ζργα ϊςτε το νερό να επαρκεί και να μθν προ-

βαίνει ςε τμθματικζσ διακοπζσ τθσ παροχισ ςτο δίκτυο, ι να παρζχει νερό ςε οριςμζνεσ 

ϊρεσ κατά τθν κρίςθ τθσ. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ τα παραπάνω δεν αποκλείονται όταν 

εξωτερικοί λόγοι, απρόβλεπτοι, ανεξζλεγκτοι και ςε κάκε περίπτωςθ πάνω από τθν κζ-

λθςι τθσ υπάρξουν και τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιςκοφν. 

Μπορεί ακόμη να ορίςει ανϊτατο όριο κατανάλωςησ για οικιακή ή άλλη χρήςη. 

6. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίηει μζςθ πίεςθ λειτουργίασ ςε μια 

περιοχι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ υδροδότθςι τθσ. Η πίεςθ του δικτφου δεν 

κα υπερβαίνει τθν μζγιςτθ τιμι αντοχισ ςχεδιαςμοφ των δικτφων, ενϊ θ ελάχιςτθ τιμι 

αυτισ κα είναι 2 bars. ε περιπτϊςεισ βλάβθσ ι επιςκευισ αγωγϊν - κτιριακϊν – Η/Μ 

εγκαταςτάςεων και κακαριςμοφσ δεξαμενϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, είναι δυνατόν ςυ-

μπτωματικά και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, να προκλθκεί πτϊςθ τθσ πίεςθσ κάτω 

του ελαχίςτου ορίου ι και διακοπι τθσ υδροδότθςθσ.  
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Η διακοπι τθσ παροχισ δεν απαλλάςςει τον υδρολιπτθ από τισ οικονομικζσ και άλλεσ 

υποχρεϊςεισ του προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και ειδικότερα από τθν υποχρζωςθ καταβο-

λισ τθσ αξίασ του κατϊτατου ορίου κατανάλωςθσ (πάγιου). 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ που είναι δυνατόν να 

προκλθκοφν ςε μθχανιματα ι άλλεσ εγκαταςτάςεισ από το γεγονόσ αυτό, οφτε ζχει υ-

ποχρζωςθ αποηθμίωςθσ. Αν για οποιοδιποτε λόγο υπάρχει ανάγκθ ςυνεχοφσ υδροδό-

τθςθσ, ι υδροδότθςθσ ςτακερισ πίεςθσ, ι πίεςθσ μεγαλφτερθσ τθσ ελαχίςτθσ, πρζπει ο 

υδρευόμενοσ να τθν εξαςφαλίηει με αποκικευςθ νεροφ ςε δεξαμενι του, ι με οποιο-

διποτε άλλο κατάλλθλο τρόπο. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν είναι υποχρεωμζνθ να ικανοποιεί απαιτιςεισ μεγάλων ςτιγμιαί-

ων καταναλϊςεων (για περιοριςμζνα χρονικά διαςτιματα) μζςα ςτο εικοςιτετράωρο. 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο υδρολιπτθσ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ επιπλζ-

ον ποςότθτα νεροφ, μζςω δεξαμενισ του. 

7. Δεν κα γίνεται θ οριςτικι υδροδότθςι των οικοδομϊν, αν μετά από αυτοψία, διαπι-

ςτωκεί ότι τα όμβρια φδατα τουσ αποχετεφονται ςτο δίκτυο ακακάρτων. 

8. Οι καταναλωτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ, του Κανονιςμοφ Αποχζτευςθσ και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τουσ θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ μπορεί να διακόπτει τθν παροχι νεροφ, ι να επιβάλλει πρόςτιμο το φψοσ του οποί-

ου κακορίηει με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ. Αν υπάρξει υποτροπι, μπο-

ρεί να διακόπτεται θ παροχι για χρονικό διάςτθμα μζχρι και τριϊν μθνϊν, φςτερα από 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Η διακοπι τθσ παροχισ δεν 

απαλλάςςει τον υδρολιπτθ από τισ οικονομικζσ και άλλεσ υποχρεϊςεισ του προσ τθ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και ειδικότερα από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τθσ αξίασ του κατϊτα-

του ορίου κατανάλωςθσ. 
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II. Βαςικζσ ζννοιεσ 

Ιδιοκτήτησ 

Κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ κεωρείται εκείνοσ που κατά τθ ςυναλλαγι 

του με τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δθλϊνει ότι είναι κφριοσ, ψιλόσ κφριοσ ι επικαρπωτισ του 

ακινιτου, κακϊσ επίςθσ και εκείνοσ ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια οικοδο-

μισ και υπογράφει τθν αίτθςθ για ςφνδεςθ του ακινιτου με το δίκτυο φδρευςθσ, ι τθν 

εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ ςχετικά με τθν παροχι του και γενικά τθν υδροδότθ-

ςθ του ακινιτου. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν εξετάηει τίτλουσ 

ιδιοκτθςίασ και τυχόν διεκδικιςεισ πάνω ςτο ακίνθτο που πρόκειται να υδρευτεί, οφτε ι 

φδρευςθ ακινιτου αποτελεί ςτοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτθςίασ υπζρ του αιτοφντοσ. 

Υδραυλική παροχή 

Η χριςθ νεροφ ςε ακίνθτα που βρίςκονται ςτθ ηϊνθ ευκφνθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ γίνεται 

με τεχνικι εγκατάςταςθ που ςυνδζεται ςε αγωγό φδρευςθσ, φςτερα από αίτθςθ των 

ενδιαφερομζνων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων (καταναλωτϊν). Η εγκατάςταςθ αυτι, 

ονομάηεται παροχι. Η παροχι ςυνδζεται μόνιμα με το ακίνθτο για τθν υδροδότθςθ του 

οποίου τοποκετικθκε εξ αρχισ, ζςτω και αν αλλάξει θ κυριότθτα επ’ αυτοφ και ςε κα-

μία περίπτωςθ δεν μεταφζρεται για να υδρεφςει άλλο ακίνθτο, ακόμθ και αν αυτό ανι-

κει ςτον ίδιο ιδιοκτιτθ. Ο εκάςτοτε ιδιοκτιτθσ του ακινιτου αυτοφ ζχει όλεσ τισ υπο-

χρεϊςεισ και όλα τα δικαιϊματα που αναφζρονται ςτον παρόντα Κανονιςμό. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει τθν κυριότθτα τθσ παροχισ μζχρι το «φρεάτιο ελζγχου υδροδό-

τθςθσ» . Η υποχρζωςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ καλισ κατάςταςθσ του ίδιου του φρεατίου 

τθσ  παροχισ, του καλφμματόσ του, αλλά και όλων των εξαρτθμάτων που περιζχονται ςε 

αυτό, ανικει ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Σο ανωτζρω αναφερόμενο φρεάτιο δεν ςχετίηεται 

με το φρεάτιο τοποκζτθςθσ των υδρομετρθτϊν τθσ ιδιοκτθςίασ. 

Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου ζχει υποχρζωςθ να φροντίηει για τθν διατιρθςθ τθσ καλισ 

κατάςταςθσ του φρεατίου τοποκετθμζνου υδρομετρθτι και των εξαρτθμάτων τθσ πα-

ροχισ που περιζχονται ςε αυτό. 

Δαπάνη Σφνδεςησ 
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Δαπάνθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ κεωρείται το κόςτοσ καταςκευισ τθσ παροχισ 

(εξωτερικισ διακλάδωςθσ του δικτφου), ενϊ τζλοσ ςφνδεςησ με το δίκτυο φδρευςθσ 

κεωρείται θ αξία τθσ παρεχόμενθσ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ υπθρεςίασ. 

Η ςφνδεςθ παροχισ, ςτθν οποία δεν ζχει ακόμθ τοποκετθκεί υδρομετρθτισ, ι ζχει α-

φαιρεκεί αυτόσ, με ενωτικό ςωλινα, υδρόμετρο, ι άλλο τρόπο από τον υδρολιπτθ χω-

ρίσ να τθρθκεί θ νόμιμθ διαδικαςία, αποτελεί απόδειξθ κλοπήσ νεροφ και τιμωρείται με 

τθν επιβολι προςτίμου που κακορίηεται με απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ποινικοφ Κϊδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

ΑΘΟ3ο 

Αγωγοί 

1. Οι αγωγοί διακρίνονται ςε κατακλιπτικοφσ, μεταφορικοφσ και αγωγοφσ διανομισ. 

 Κατακλιπτικοί αγωγοί είναι οι αγωγοί που τροφοδοτοφν δεξαμενζσ αναρρφκμιςθσ ι 

αποκικευςθσ νεροφ. Από τουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ δεν χορθγοφνται παροχζσ 

για τθν υδροδότθςθ ακινιτων. 

 Μεταφορικοί αγωγοί είναι ο αγωγοί που αποτελοφν τμιματα βρόγχων και ακτινω-

τοφ δικτφου.  

 Αγωγοί διανομισ είναι αυτοί που τροφοδοτοφνται από τουσ μεταφορικοφσ και δια-

νζμουν το νερό ςτο ςφνολο των πολυγϊνων. Οι αγωγοί διανομισ τοποκετοφνται μό-

νο ςε εγκεκριμζνουσ δρόμουσ και ζχουν ελάχιςτθ εςωτερικι διάμετρο 40 χιλιοστά ι 

τθν πλθςιζςτερθ προσ αυτι, ανάλογα με το υλικό καταςκευισ. 

 

ΑΘΟ4ο 

Ραροχζσ 

1. Για να πραγματοποιθκεί θ ςφνδεςθ των ακινιτων με το δίκτυο φδρευςθσ καταςκευάηε-

ται από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διακλάδωςθ του δικτφου από το φρεάτιο ιδιωτικισ παρο-

χισ, ι τθν αρχι ιδιοκτθςίασ του οικοπζδου ςφνδεςθσ, μζχρι και τθ κζςθ του αγωγοφ δι-

ανομισ. Η διακλάδωςθ αυτι ονομάηεται «Παροχι» και ο ιδιοκτιτθσ είναι υποχρεωμζ-

νοσ να προκαταβάλει τθ δαπάνθ για τθν καταςκευι τθσ. Αυτι ανικει μόνιμα ςτο ακίνθ-

το για τθν φδρευςθ του οποίου τοποκετικθκε, ζςτω και αν αλλάξει θ κυριότθτα του και 

δεν μεταφζρεται για τθν φδρευςθ άλλου ακινιτου, ακόμα και αν αυτό ανικει ςτον ίδιο 

ιδιοκτιτθ. 

I. Κατηγορίεσ Ιδιωτικϊν Ραροχϊν 
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Οι παροχζσ διακρίνονται : 

 ε παροχζσ φδρευςησ κοινζσ με διάμετρο μζχρι 1 ½" ιντςϊν, που χρθςιμοποιοφ-

νται για οικιακι χριςθ, όπωσ κατοικίεσ, γραφεία, καταςτιματα και άλλεσ μικρζσ 

εγκαταςτάςεισ. 

 ε παροχζσ φδρευςησ ειδικζσ με διάμετρο μεγαλφτερθ των 1 ½ "ιντςϊν, που 

χρθςιμοποιοφνται για ακίνθτα ειδικοφ προοριςμοφ, όπωσ νοςοκομεία, ςτρατιω-

τικζσ μονάδεσ, εργοςτάςια, βιοτεχνίεσ, εκπαιδευτιρια και άλλα κοινωφελι ι-

δρφματα, τουριςτικζσ και γεωργικζσ μονάδεσ και άλλεσ παρόμοιεσ εγκαταςτά-

ςεισ.  

 ε πυροςβεςτικζσ παροχζσ με διάμετρο άνω των 2 ιντςϊν (50 χιλιοςτϊν), που 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν κατάςβεςθ πυρκαγιϊν και τισ ανάγκεσ τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Απαγορεφεται απόλυτα θ χριςθ πυροςβεςτικισ παροχισ για 

φδρευςθ, θ δε ςφνδεςι τθσ με εςωτερικζσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ είναι πα-

ράνομθ και απόδειξθ κλοπισ νεροφ.. 

 ε εργοταξιακζσ παροχζσ, που χορθγοφνται για τθν υδροδότθςθ εργοταξίου κα-

ταςκευισ κτιρίων. Για τθν τοποκζτθςθ των παροχϊν αυτϊν απαιτείται θ υποβο-

λι οικοδομικισ άδειασ, κεωρθμζνθσ από τθν πολεοδομικι υπθρεςία για υδρο-

δότθςθ εργοταξιακισ παροχισ. Οι εργοταξιακζσ παροχζσ χορθγοφνται μετά τθν 

οικονομικι τακτοποίθςθ του ιδιοκτιτθ, είναι προςωρινζσ και ζχουν διάρκεια 

δφο ετϊν. Εάν ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ 

ανζγερςθσ του κτιρίου είναι δυνατι, μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ ςυνοδευό-

μενθ από αντίγραφο οικοδομικισ άδειασ από το οποίο να προκφπτει θ παράτα-

ςθ τθσ ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ άδειασ, θ ιςόχρονθ παράταςθ τθσ εργοταξιακισ 

παροχισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν ο ιδιοκτιτθσ υπο-

χρεοφται να προςκομίςει ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

και να μετατρζψει τθν υδροδότθςθ του ςε κοινι, ι ειδικι παροχι. Αν διαπιςτω-

κεί ότι ακίνθτο υδροδοτείται με εργοταξιακι παροχι μετά τθν αποπεράτωςθ 

των οικοδομικϊν του εργαςιϊν, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να διακόψει άμεςα 

τθν παροχι νεροφ και να επιβάλει πρόςτιμο που ορίηεται με απόφαςθ του Διοι-

κθτικοφ υμβουλίου τθσ. 
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II. Σφνδεςη παροχήσ 

Οι παροχζσ ςυνδζονται με τον αγωγό διανομισ, μζςω κατάλλθλου εξαρτιματοσ και με 

τον υδρομετρθτι. Οι νζεσ παροχζσ αποτελοφνται από πολυαικυλζνιο (PE) ½ϋ ι και με-

γαλφτερθ, βάνα διακοπισ και υδρομετρθτι. Είναι δυνατόν με βάςθ τισ νεϊτερεσ τεχνι-

κζσ εξελίξεισ και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, να χρθςιμοποιθκοφν ςω-

λινεσ και από άλλο κατάλλθλο υλικό. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα, για τεχνικοφσ λόγουσ, να υδρεφςει ζνα ακίνθτο με 

ζνα μετρθτι μεγάλθσ διαμζτρου με ειςιγθςθ τθσ Σεχικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ 

Όλεσ οι παροχζσ καταχωροφνται ςε καρτζλεσ (μία για κάκε παροχι). Αν ο ιδιοκτιτθσ το 

ηθτιςει μπορεί να ζχει πλζον τθσ μίασ παροχισ, εφόςον καταβάλει για κάκε μία τα ςχε-

τικά τζλθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Ιδιαίτερθ καταχϊρθςθ γίνεται και για τον κάκε 

υδρολιπτθ τθσ παροχισ. Με βάςθ τισ παραπάνω καρτζλεσ καταρτίηονται οι χρθματικοί 

κατάλογοι, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ γίνεται θ είςπραξθ των κάκε είδουσ οφειλϊν 

προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

III. Θζςη Ιδιωτικήσ Ραροχήσ 

Οι παροχζσ τοποκετοφνται κατά το δυνατόν κάκετα προσ τον αγωγό που τισ τροφοδοτεί 

και καταλιγουν ςτο φρεάτιο τθσ ιδιωτικισ παροχισ. Παράλλθλα, ςε ςθμείο που θ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ επιλζγει, μεταξφ αγωγοφ ςφνδεςθσ και ΟΓ ι ΡΓ γραμμισ, και ςε κάκε 

περίπτωςθ εκτόσ ιδιοκτθςίασ, τοποκετείται φρεάτιο ιδιωτικισ παροχισ κατάλλθλων δι-

αςτάςεων με βάνα διακοπισ, πικανόν και ρολογιοφ, μετά από απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ. Σο φρεάτιο αυτό αποτελεί ςθμείο οριςμοφ του τζλουσ κυριότθτασ και τθσ ευ-

κφνθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ επί τθσ παροχισ φδρευςθσ προσ τθν μεριά του αγωγοφ τθσ 

και τθν αρχι κυριότθτασ τθσ παροχισ του ακινιτου, προσ τθν υδροδοτοφμενθ ιδιοκτθ-

ςία. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διατθρεί το δικαίωμα ενδιάμεςα του φρεατίου ιδιωτικισ παρο-

χισ να τοποκετιςει «φρεάτιο ελζγχου υδροδότθςθσ». 

IV. Αριθμόσ παροχϊν 

Θα χορθγείται μία παροχι για κάκε κτίριο, εφόςον αυτό είναι εφικτό. Περιπτϊςεισ που 

μπορεί να χορθγθκοφν παραπάνω από μία παροχι περιγράφονται παρακάτω: 
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 ε ακίνητα ειδικοφ προοριςμοφ, (αεροδρόμια, ςτρατόπεδα, βιομθχανίεσ, βιοτε-

χνίεσ, εκπαιδευτιρια ι άλλα δθμόςια κτίρια, κοινωφελι ιδρφματα κ.λ.π.) που 

καταλαμβάνουν μεγάλθ ζκταςθ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα να χορθγι-

ςει περιςςότερεσ τθσ μίασ ειδικζσ παροχζσ, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Σεχνικθσ 

Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ. 

 Παροχι κοινοχρήςτων χϊρων ακινήτων. Όταν μζςα ςε ζνα ακίνθτο υπάρχουν 

δφο (2) ι περιςςότερεσ αυτοτελείσ και ανεξάρτθτεσ οριηόντιεσ ι κάκετεσ ιδιο-

κτθςίεσ, χορθγείται για όλεσ μία (1) κοινόχρθςτθ παροχι. Όταν μζςα ςτο αυτό 

ακίνθτο υπάρχουν δφο (2) ι περιςςότερεσ πολυϊροφεσ οικοδομζσ, για κάκε μία 

(1) από αυτζσ χορθγείται ιδιαίτερθ κοινόχρθςτθ παροχι. 

 Ρροςωρινζσ παροχζσ οριςμζνου χρόνου ςε ακάλυπτα οικόπεδα. ε ακάλυπτα 

οικόπεδα που χρθςιμοποιοφνται για άςκθςθ επαγγζλματοσ ι επιχείρθςθσ (εκκε-

ςιακόσ χϊροσ, μάντρα υλικϊν οικοδομϊν, ανκοκιπια, μαρμαρογλυφεία, κ.λ.π.), 

χορθγείται προςωρινά, για όςο χρόνο διαρκεί θ επαγγελματικι δραςτθριότθτα, 

μία παροχι ςτο όνομα του ιδιοκτιτθ του οικοπζδου, με καταβολι από αυτόν τθσ 

ςχετικισ δαπάνθσ, αφοφ προςκομιςτοφν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 

όπωσ αυτά κακορίηονται με τισ εκάςτοτε αποφάςεισ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ. Για τθν τοποκζτθςθ τθσ προςωρινισ αυτισ παροχισ, εκτόσ από τθν καταβο-

λι τθσ ςχετικισ δαπάνθσ ειςπράττεται και θ εγγφθςθ κατανάλωςθσ νεροφ, ςτο 

ποςό που αυτι ορίηεται με τισ εκάςτοτε αποφάςεισ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ. Η πιο πάνω εγγφθςθ επιςτρζφεται ατόκωσ ςτον ιδιοκτιτθ του οικοπζδου 

μετά το πζρασ τθσ επαγγελματικισ χριςθσ, τθν εξόφλθςθ των υφιςταμζνων ο-

φειλϊν και τθν κατάργθςθ τθσ παροχισ. 

 Παροχζσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ με απόφαςθ 

Δ.. δφναται να χορθγιςει παροχζσ προςωρινοφ χαρακτιρα ςε καταυλιςμοφσ 

πλθγζντων από κεομθνίεσ, ι ςε ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Με τθν ίδια απόφα-

ςθ κα κακορίηεται ο υπόχρεοσ φορζασ για τθν εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν υ-

δρολθψίασ κακϊσ και το χορθγοφμενο τιμολόγιο. 

 

ΑΘΟ5ο 
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Μεταφορά, Μετατροπή, Μετατόπιςη, Ανφψωςη και Καταβίβαςη 

τησ Ραροχήσ 

1. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να προβαίνει ςτθ μεταφορά, τθ μετατροπι, τθ μετατόπιςθ, 

τθν ανφψωςθ ι τθν καταβίβαςθ τθσ παροχισ, είτε μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ, είτε 

αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τθ ςωςτι λειτουργία του δικτφου τθσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ ενδεχομζνου υγειονομικοφ κινδφνου. 

2. Όταν θ εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν γίνεται μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ, αυτι 

ςυντάςςεται ςε ζντυπο που χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ θ εργαςία εκτελείται με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτον παρόντα 

Κανονιςμό, βαρφνει δε τον ιδιοκτιτθ. 

3. Όταν θ εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν γίνεται αυτεπάγγελτα από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ, κακϊσ τεχνικοί ι άλλοι όροι το επιβάλουν, το κόςτοσ βαρφνει τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, 

ενϊ ο ιδιοκτιτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποδεχτεί προςαρμόηοντασ ανάλογα τισ 

εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ του ακινιτου του και να προβεί ςτθν ςφνδεςθ τουσ ςτθ νζα 

κζςθ τθσ παροχισ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ευκφνεται αν 

από αμζλεια του ιδίου ι του προςκλθκζντοσ από αυτόν τεχνικοφ προκλθκεί διακοπι 

τθσ φδρευςισ του, ι οποιαδιποτε άλλθ ηθμία. 

4. Οι εργαςίεσ για τθ μεταφορά, τθν μετατόπιςθ, τθν ανφψωςθ ι καταβίβαςθ τθσ παροχισ 

ι τθν τοποκζτθςθ νζασ γίνονται από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, κατά 

τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

5. Οι προςωρινζσ παροχζσ που ζχουν τοποκετθκεί μακριά από το ακίνθτο, για τθν άμεςθ 

εξυπθρζτθςθ των περιοχϊν που δεν ζχουν πλιρεσ δίκτυο διανομισ, δεν μεταφζρονται. 

ε περίπτωςθ που τοποκετθκεί αγωγόσ διανομισ μπροςτά ςτο ακίνθτο, καταςκευάηεται 

μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ, ι αυτεπάγγελτα από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ νζα παροχι 

ςτθν οριςτικι τθσ κζςθ, δθλαδι ςτο πεηοδρόμιο τθσ πρόςοψθσ του ακινιτου. Η δαπάνθ 

για τθν καταςκευι τθσ νζασ παροχισ βαρφνει τον ιδιοκτιτθ. 

6. Μεταφορζσ, ανυψϊςεισ, καταβιβάςεισ και μετακινιςεισ παροχϊν που επιβάλλονται εξ’ 

αιτίασ ζργων άλλων φορζων, το κόςτοσ αυτϊν βαρφνει τον εκάςτοτε φορζα, ενϊ ο ιδιο-

κτιτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποδεχτεί προςαρμόηοντασ ανάλογα τισ εςωτερικζσ 
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εγκαταςτάςεισ του ακινιτου του και να προβεί ςτθν ςφνδεςθ τουσ ςτθ νζα κζςθ τθσ 

παροχισ, με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ. 

I. Μεταφορά παροχήσ 

Η μεταφορά τθσ παροχισ με δαπάνεσ του ιδιοκτιτθ μπορεί να γίνει ιδίωσ ςτισ ακόλου-

κεσ περιπτϊςεισ :  

 τθν περίπτωςθ που τοποκετθκεί ςυλλζκτθσ για τθν υδροδότθςθ του ακινιτου, 

όλεσ οι υπάρχουςεσ παροχζσ του ακινιτου μεταφζρονται υποχρεωτικά ςτο ςυλ-

λζκτθ.  

 ε περίπτωςθ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, επιβάλλεται θ μεταφο-

ρά τθσ παροχισ, για να αντιμετωπιςτεί υγειονομικόσ κίνδυνοσ.  

 Υςτερα από αίτθςθ των ιδιοκτθτϊν για οποιαδιποτε λόγο. Η μεταφορά τθσ πα-

ροχισ ςτθν περίπτωςθ αυτι γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δθ-

μιουργεί ςοβαρά προβλιματα ςτθν λειτουργία του δικτφου φδρευςθσ, ι εμπό-

δια ςτθν ομαλι υδροδότθςθ άλλων ιδιοκτθςιϊν. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ είναι υποχρεωμζνθ να μεταφζρει, με δικζσ τθσ δαπάνεσ, τθν παροχι 

από το καταργθμζνο παλιό δίκτυο, ςτο νζο που τζκθκε ςε λειτουργία.  

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ πζντε τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθ μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολι-

πτθ, ο οποίοσ οφείλει να ζχει κατά τθ μεταφορά τον κατάλλθλο τεχνίτθ για τθ ςφνδεςθ 

των εςωτερικϊν του εγκαταςτάςεων. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν λό-

γω αμζλειασ του υδρολιπτθ προκλθκεί διακοπι νεροφ ςτο ίδιο ι ςε άλλο ακίνθτο.  

τισ περιπτϊςεισ που θ μεταφορά τθσ παροχισ γίνεται αυτεπάγγελτα από τθ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ με δαπάνθ του ιδιοκτιτθ και αυτόσ αρνείται τθν καταβολι τθσ, αυτι μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο λογαριαςμό κατανάλωςθσ νεροφ αυτοφ. 

Είναι δυνατι θ μεταφορά παροχισ, εφόςον λόγοι εκτζλεςθσ ζργων άλλων φορζων το 

υπαγορεφουν. τθν περίπτωςθ αυτι θ δαπάνθ μεταφοράσ βαρφνει το φορζα του ζργου. 

II. Μετατροπή παροχήσ 

Μετατροπι παροχισ είναι θ αυξομείωςθ τθσ διαμζτρου των ςωλθνϊςεων και των εξαρ-

τθμάτων τθσ παροχισ. Μετατροπι τθσ παροχισ πραγματοποιείται ςτισ παρακάτω περι-

πτϊςεισ: 
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 Όταν οι καταναλϊςεισ βρίςκονται εκτόσ των ορίων αςφαλοφσ λειτουργίασ του 

αντίςτοιχου υδρομετρθτι, όπωσ τα όρια αυτά κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Όταν ςε παροχζσ μεγάλθσ διαμζτρου πραγματοποιοφνται καταναλϊςεισ μικρό-

τερεσ από τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ για τθν ευαιςκθςία του υδρομετρθτι. 

Η μετατροπι πραγματοποιείται είτε αυτεπάγγελτα από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, είτε κατό-

πιν αίτθςθσ του υδρευόμενου που ςυνοδεφεται από υδραυλικι μελζτθ, θ οποία ςυ-

ντάςςεται από αρμόδιο μθχανικό. τθν τελευταία περίπτωςθ θ ςυνολικι δαπάνθ για τθ 

μετατροπι βαρφνει τον υδρευόμενο με αναπροςαρμογι των ςχετικϊν εγγυιςεων.  

III. Μετατόπιςη παροχήσ 

Μετατόπιςθ παροχισ είναι θ μετακίνθςθ του φρεατίου, τθσ ιδιωτικισ παροχισ και όλων 

των εξαρτθμάτων που περιζχονται ςτο φρεάτιο, χωρίσ νζα διάτρθςθ του αγωγοφ και 

πραγματοποιείται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ :  

 Με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, θ οποία ζχει το απόλυτο δικαίωμα να μετα-

τοπίςει παροχι ςε νζα κζςθ για λόγουσ αςφαλζςτερθσ λειτουργίασ, ι ςτθν περί-

πτωςθ που βρίςκεται εντόσ άλλθσ ιδιοκτθςίασ χωρίσ τθν επιβάρυνςθ του υ-

δρευόμενου, ο οποίοσ όμωσ υποχρεοφται ςτθν προςαρμογι των εςωτερικϊν ε-

γκαταςτάςεων του ακινιτου του αν χρειαςτεί, ϊςτε να γίνει δυνατι θ ςφνδεςι 

του ςτθ νζα κζςθ, με δικι του δαπάνθ. 

 Αν προκφψει ανάγκθ μετατόπιςθσ τθσ παροχισ, ςυνεπεία εκτζλεςθσ ζργων από 

οποιονδιποτε φορζα, οπότε θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον φορζα καταςκευισ 

του ζργου. 

Από οποιαδιποτε αιτία και αν προκφψει θ ανάγκθ μεταφοράσ, μετατόπιςθσ, ανφψωςθσ 

ι καταβίβαςθσ παροχισ, ο υδρευόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποδεχκεί. Η 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, εφόςον ειδοποιιςει τον υδρευόμενο, δεν ευκφνεται αν, λόγω αμζλει-

ασ του, προκλθκεί διακοπι τθσ υδροδότθςισ του. 

IV. Ανφψωςη – καταβίβαςη παροχήσ 

Η μεταβολι τθσ ςτάκμθσ του πεηοδρομίου επιβάλλει τθν τακτοποίθςθ τθσ παροχισ και 

του φρεατίου ςτθ νζα ςτάκμθ. Η δαπάνθ τθσ ανφψωςθσ ι καταβίβαςθσ αυτισ, βαρφνει 
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το φορζα, ι το φυςικό πρόςωπο που εκτελεί το ζργο από το οποίο προκαλείται θ μετα-

βολι τθσ ςτάκμθσ. Η ςφνδεςθ των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ νζα ςτάκμθ γίνεται 

με ευκφνθ και δαπάνθ του φορζα, ι του φυςικοφ προςϊπου που εκτελεί το ζργο. 

V. Ρροςαρμογή παροχήσ 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ οφείλει να προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ εργαςίεσ προςαρμο-

γισ των παροχϊν δικτφων φδρευςθσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο δίκτυο τθσ, προκειμζνου 

να ανταποκρίνονται πλζον αυτζσ ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ όταν αυτζσ 

απαιτοφνται. Η ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, ο δε υδρευόμενοσ υπο-

χρεοφται να προςαρμόςει τισ εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ των ακινιτων του βάςει τθσ 

νζασ κατάςταςθσ. 

VI. Κατάργηςη παροχήσ 

Κατάργθςθ παροχισ είναι θ απομόνωςθ τθσ παροχισ από τον αγωγό διανομισ και θ δι-

αγραφι τθσ από το μθτρϊο πελατϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Οι παροχζσ καταργοφνται 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Μετά από γραπτι αίτθςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου. τθν περίπτωςθ αυτι θ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ευκφνεται για τισ όποιεσ ςυνζπειεσ ςτουσ τυχόν ενοίκουσ ι 

χριςτεσ του ακινιτου από τθ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ. 

 τθν περίπτωςθ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ του ακινιτου λόγω τροποποίθςθσ 

του ρυμοτομικοφ ςχεδίου κλπ. 

 τισ περιπτϊςεισ κατάργθςθσ παροχϊν που χορθγικθκαν ςε ακάλυπτα οικόπεδα 

και για εργοταξιακι χριςθ. 

Η κατάργθςθ τθσ παροχισ περιλαμβάνει και τισ εργαςίεσ αποξιλωςθσ του φρεατίου ι-

διωτικισ παροχισ μετά του καλφμματοσ αυτοφ και αποκατάςταςθσ του οδοςτρϊματοσ 

και του πεηοδρομίου ςτθν προτζρα κατάςταςθ. Η δαπάνθ κατάργθςθσ υπολογίηεται και 

χρεϊνεται κατ’ αποκοπι με απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, όπωσ αυτι περι-

γράφεται ςτθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ. 

Επιςκευή/αντικατάςταςη «φρεατίου ελζγχου υδροδότηςησ» και ιδιωτικϊν παροχϊν 

Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ αυτεπάγγελτα ι κατόπιν αίτθςθσ του υδρευόμενου, προβαίνει ςτθν 

επιςκευι ι αντικατάςταςθ του «φρεατίου ελζγχου υδροδότθςθσ», του καλφμματοσ και 
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του πλαιςίου αυτοφ. Η δαπάνθ για τισ παραπάνω εργαςίεσ βαρφνει τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ. Αν θ βλάβθ προκφψει αποδεδειγμζνα ωσ ςυνζπεια εκτζλεςθσ ζργων από οποιοδι-

ποτε φορζα, θ δαπάνθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ κα βαρφνει το φορζα καταςκευισ 

του ζργου. 

Όςον αφορά τα φρεάτια ιδιωτικισ παροχισ ο ιδιοκτιτθσ μεριμνά για τθν επιςκευι-

αντικατάςταςθ του καλφμματοσ και του πλαιςίου αυτοφ. τθν περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ 

αδιαφορεί μπορεί θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ να προβεί ςτθν επιςκευι-αντικατάςταςθ και θ δαπά-

νθ κα επιβαρφνει τον υδρευόμενο και θ χρζωςθ κα γίνει ςτον επόμενο λογαριαςμό. Ευκφνθ 

για ατυχιματα ι ηθμιζσ που δφναται να προκλθκοφν από τθν αμζλεια του υδρευόμενου 

βαρφνουν τον ίδιο τον υδρευόμενο.  

ΑΘΟ6ο 

Υδρομετρητζσ 

1. Οι υδρομετρθτζσ είναι ςυςκευζσ μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ. Εγκακίςτανται 

ςτον αγωγό τθσ παροχισ, αποτελοφν περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Επιχείρθςθσ και ανικουν 

ςτθ δικαιοδοςία τθσ. Κάκε επζμβαςθ ςτον υδρομετρθτι από τθν πλευρά του χριςτθ 

απαγορεφεται. 

2. Οι υδρομετρθτζσ είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ επίςθμεσ 

προδιαγραφζσ και τοποκετοφνται, αφαιροφνται και ςυντθροφνται μόνο από τθ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ. Ζχουν δοκιμαςκεί πριν τθν τοποκζτθςθ τουσ, όςον αφορά τθν καλι τουσ λει-

τουργία και τθν ακρίβεια των ενδείξεων τουσ, ςφμφωνα με τα διεκνι και Ευρωπαϊκά 

πρότυπα. ε κάκε περίπτωςθ, οι τοποκετοφμενοι υδρομετρθτζσ φζρουν κατά τθν τοπο-

κζτθςθ τουσ μθδενικι ζνδειξθ. 

3. Αμφιςβιτθςθ των αναγραφόμενων καταναλϊςεων των υδρομετρθτϊν δεν γίνεται κα-

ταρχιν δεκτι με οποιοδιποτε τρόπο. Είναι όμωσ δυνατόσ ο περαιτζρω ζλεγχοσ των κα-

ταναλϊςεων, μετά από αίτθςθ του υδρευόμενου. 

4. Όλοι οι καταναλωτζσ για τθ χρθςιμοποίθςθ των υδρομζτρων καταβάλλουν ςτθν Επιχεί-

ρθςθ, κατά τθν υπογραφι του ςυμβολαίου υδρολθψίασ, τθ ςχετικι εγγφθςθ χριςεωσ 

υδρομζτρων, θ οποία προςδιορίηεται από τθ διατομι του υδρομζτρου ςφμφωνα με το 

ιςχφον τιμολόγιο. Η εγγφθςθ χριςεωσ του υδρομζτρου, επιςτρζφεται ςτον κατακζτθ, 
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μετά τθν οριςτικι διακοπι τθσ υδρολθψίασ, τθν αφαίρεςθ του υδρομζτρου και αφοφ 

προςκομίςει τθ ςχετικι απόδειξθ εξόφλθςθσ κάκε λογαριαςμοφ του. 

5. Η επίβλεψθ, ςυντιρθςθ, αντικατάςταςθ και απομάκρυνςθ των υδρομζτρων είναι ζργο 

τθσ αποκλειςτικισ δικαιοδοςίασ τθσ Επιχείρθςθσ, θ οποία για το λόγο αυτό ειςπράττει 

δικαίωμα αντικατάςταςθσ -ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ τιμολογιακι πο-

λιτικι τθσ επιχείρθςθσ.  

6. Οι υδρομετρθτζσ τοποκετοφνται και ςτα φρεάτια ιδιωτικϊν παροχϊν, επί του πεηοδρο-

μίου, τα οποία ο καταναλωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ και 

ευκφνεται για τθν τυχόν αλλοίωςθ ι φκορά, που προκαλείται ς' αυτά, τουσ υδρομετρθ-

τζσ ι τουσ ςωλινεσ παροχισ, από αμζλεια ι υπαιτιότθτά του ιδίου, ι άλλου τρίτου.  

7. τισ πολυκατοικίεσ ςε κάκε διαμζριςμα, κατάςτθμα, γραφείο, αποκικθ κ.λ.π. και γενικά 

ςε κάκε τμιμα του υδρευόμενου ακινιτου με διακεκριμζνθ χριςθ αντιςτοιχεί, υποχρε-

ωτικά, ζνασ τουλάχιςτον υδρομετρθτισ. Η ςφνδεςθ δφο ι περιςςοτζρων διακεκριμζνων 

κατά χριςθ τμθμάτων του ιδίου ακινιτου, ι δφο ι περιςςοτζρων ακινιτων με τον ίδιο 

υδρομετρθτι είναι αντικανονικι και θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δικαιοφται να προβεί ςε διακο-

πι τθσ παροχισ νεροφ, ι και ςε αφαίρεςθ του υδρομετρθτι μζχρι τθ νόμιμθ τακτοποίθ-

ςθ των ςυνδζςεων, κακϊσ και να επιβάλει πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται 

με απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου.  

8. Κατ’ εξαίρεςθ ςτισ περιπτϊςεισ υφιςταμζνων παλαιϊν οικοδομϊν, όπου για τεχνικοφσ 

λόγουσ δεν είναι δυνατι θ καταςκευι των επιμζρουσ παροχϊν, μπορεί με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ να επιτραπεί θ υδροδότθςθ δφο ι περις-

ςοτζρων διακεκριμζνων κατά χριςθ τμθμάτων του ιδίου ακινιτου, ι δφο ι περιςςοτζ-

ρων ακινιτων με κοινό υδρομετρθτι. τθν περίπτωςθ αυτι ο ιδιοκτιτθσ, ι χριςτθσ κά-

κε οριηόντιασ, ι κάκετθσ ιδιοκτθςίασ, κα καταβάλλει χωριςτι εγγφθςθ χριςθσ υδρομε-

τρθτι και ςε κάκε ιδιοκτθςία κα χρεϊνεται θ πάγια κατανάλωςθ νεροφ. Η κατανάλωςθ 

του νεροφ που κα καταγράφεται ςτον κοινό υδρομετρθτι κα κατανζμεται μεταξφ των 

καταναλωτϊν με δικι τουσ ευκφνθ. Για τθν κοινι κατανάλωςθ οι καταναλωτζσ κα ευκφ-

νονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ο κακζνασ απζναντι ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ.  

9. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα να ελζγχει τουσ υδρομετρθτζσ ςε οποιαδιποτε 

ςτιγμι και να τουσ αντικακιςτά με άλλουσ, ακόμα και διαφορετικοφ ςυςτιματοσ, ι να 
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προςκζτει μετρθτζσ για βοθκθτικό ζλεγχο. Ο καταναλωτισ ζχει επίςθσ το δικαίωμα να 

ηθτιςει από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τον ζλεγχο των μετρθτϊν. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει 

να υποβάλει αίτθςθ ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και να καταβάλει τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε με-

τρθτι, όπωσ αυτι κακορίηεται κάκε φορά με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ. 

Μετά τον ζλεγχο εάν διαπιςτωκεί ότι ο μετρθτισ λειτουργεί με ακρίβεια ι με προςζγγι-

ςθ ±3% ο πελάτθσ βαρφνεται με τα ζξοδα ελζγχου. Αν, αντίκετα, διαπιςτωκεί αντικανο-

νικι λειτουργία του μετρθτι ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από ± 3% τα ζξοδα βαρφνουν τθ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ.  

10. Παρεμβάςεισ ςτον μετρθτι από τον υδρολιπτθ ι άτομα ενεργοφντα για λογαριαςμό 

του, κεωροφνται ωσ πρόκεςθ κλοπισ νεροφ και επιβάλλεται ςτον υδρολιπτθ πρόςτιμο 

το φψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ. Ο πελάτθσ οφείλει να ειδοποιεί τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςε κάκε περίπτωςθ που 

διαπιςτϊνει ανωμαλίεσ ςτθ λειτουργία του μετρθτι, διαφορετικά είναι υποχρεωμζνοσ 

να πλθρϊςει τθν αξία τθσ κατανάλωςθσ που καταγράφθκε. ε περίπτωςθ που ςταματι-

ςει να λειτουργεί ο μετρθτισ, θ κατανάλωςθ του νεροφ κα υπολογιςτεί για ολόκλθρθ τθ 

περίοδο αδράνειασ του. Ωσ βάςθ υπολογιςμοφ λαμβάνεται ο μζςοσ όροσ τθσ κατανά-

λωςθσ που ςθμειϊκθκε κατά το διάςτθμα λειτουργίασ του, ςε ςφγκριςθ με τθν κατανά-

λωςθ τθσ αντίςτοιχθσ περίοδο του προθγοφμενου ζτουσ. 
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ΑΘΟ7ο  

Χϊροσ Υδρομετρητϊν 

I. Θζςη Υδρομετρητή 

1. Η επιλογι τθσ κζςθσ του φρεατίου ιδιωτικισ παροχισ ςτθν πρόςοψθ των υδροδοτοφ-

μενων ακινιτων γίνεται κατά τθν κρίςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Ο χϊροσ των υδρομετρθ-

τϊν που βρίςκεται ςτο ιςόγειο των οικοδομϊν κα είναι ςε τζτοια κζςθ, ϊςτε να μθν 

υπάρχει περίπτωςθ να κατακλυςκεί από νερά ι λφματα υπονόμων, που να προκαλοφν 

κίνδυνο μολφνςεωσ του νεροφ και ηθμιά ςτθ δθμόςια υγεία. Απαγορεφεται ακόμα θ δι-

ζλευςθ των πάςθσ φφςεωσ αγωγϊν αποχζτευςθσ μζςα από το χϊρο που βρίςκονται οι 

υδρομετρθτζσ. 

2. Οι υδρομετρθτζσ παροχϊν που υδροδοτοφν το ίδιο ακίνθτο τοποκετοφνται ςυγκεντρω-

μζνα ςε μία κζςθ και τροφοδοτοφνται από τον ίδιο αγωγό διανομισ. Κατ’ εξαίρεςθ, ςε 

περιπτϊςεισ κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων, είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ των παροχϊν ςε 

περιςςότερεσ από μια κζςεισ, για τθν ανεξάρτθτθ υδροδότθςθ των κτιρίων, ςφμφωνα 

με τισ προδιαγραφζσ που ζχει κζςει υπόψθ του καταςκευαςτι θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ 

επιχείρθςθσ. 

3. Οι υδρομετρθτζσ παροχϊν, εάν το ηθτιςουν γραπτά οι ιδιοκτιτεσ του ακινιτου, μπορεί 

να τοποκετθκοφν μζςα ςε ιςόγειουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πολυκατοικιϊν ι ςε Pi-

lotis, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι κα καταςκευαςτεί από τουσ ίδιουσ ντουλάπι 

με μόνωςθ ζναντι του παγετοφ και κα εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ επίςκεψθ των αρ-

μοδίων υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςτο χϊρο των υδρομζτρων. τθν περίπτωςθ 

αυτι θ διάταξθ του αγωγοφ από το φρεάτιο ιδιωτικισ παροχισ, ι πεηοδρόμιο ι τα όρια 

του δρόμου, ςτον οποίο είναι τοποκετθμζνοσ ο αγωγόσ διανομισ, μζχρι τθ κζςθ εγκα-

τάςταςθσ των υδρομετρθτϊν κακϊσ και θ κατακόρυφθ διάταξθ τοποκζτθςθσ των υδρο-

μετρθτϊν, καταςκευάηεται από τουσ ιδιοκτιτεσ του ακινιτου βάςει των τεχνικϊν οδθ-

γιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, ενϊ οποιαδιποτε κακοτεχνία ι αςτοχία υλικϊν ςτθν προα-

ναφερόμενθ υδραυλικι διάταξθ βαρφνει τουσ ιδιοκτιτεσ, οι οποίοι ζχουν τθν ευκφνθ 

ςυντιρθςισ τθσ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να αρνθκεί τθν τοποκζτθςθ υδρομζτρων 

ςτθν εςωτερικι αυτι διάταξθ, εάν κεωρεί ότι δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ που ζχει 

κζςει υπόψθ του καταςκευαςτι θ τεχνικι υπθρεςία τθσ επιχείρθςθσ. Οι ιδιοκτιτεσ υ-
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ποχρεοφνται να φροντίηουν να αποχετεφεται ο χϊροσ ςτον οποίο κα εγκαταςτακοφν οι 

υδρομετρθτζσ. Σθν ευκφνθ για ηθμιζσ που μπορεί να προκλθκοφν ςτον εςωτερικό χϊρο 

τθσ πολυκατοικίασ ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ, από διαρροζσ ι επεμβάςεισ για τθν απο-

κατάςταςθ διαρροϊν από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, φζρουν οι ιδιοκτιτεσ τθσ πολυκατοικίασ.  

4. Σο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ που είναι επιφορτιςμζνο με τον ζλεγχο των ενδεί-

ξεων των υδρομετρθτϊν, τθν αςτυνόμευςθ των δικτφων ι τθν εκτζλεςθ γενικά κάκε ερ-

γαςίασ ςτισ παροχετεφςεισ, δικαιοφται ανεμπόδιςτα να ειςζρχεται ςτο υδρευόμενο ακί-

νθτο, με τθν παρουςία του υδρολιπτθ. 

5. Ο υδρολιπτθσ υποχρεοφται να παρζχει κάκε διευκόλυνςθ ςτο προςωπικό για τθν εκτζ-

λεςθ του ανατικζμενου ς’ αυτό ζργου, ςε περίπτωςθ δε άρνθςθσ του διακόπτεται αμζ-

ςωσ θ παροχι με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

II. Αντικαταςτάςεισ υδρομετρητϊν 

1. Αντικατάςταςθ υδρομετρθτι είναι θ αφαίρεςθ του και θ τοποκζτθςθ άλλου, με νζο με-

τρθτικό μθχανιςμό και προςαρμογι ειδικισ αςφάλειασ. Εάν κατά τθν αντικατάςταςθ 

του υδρομετρθτι προκφψει βλάβθ που οφείλεται ςτθ μθ τιρθςθ από τον υδρευόμενο 

των προδιαγραφϊν των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων του ακινιτου, όπωσ αναφζρονται 

ςτο αντίςτοιχο ΑΡΘΡΟ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ευκφνεται για τισ βλάβεσ κακϊσ και για 

τισ ςυνζπειεσ αυτϊν. 

2. Αντικατάςταςθ υδρομετρθτι γίνεται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ : 

 Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αρχικι τοποκζτθςθ του 

υδρομετρθτι, όπωσ αυτό κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Επιχείρθςθσ.  

 ε περίπτωςθ βλάβθσ ι επζμβαςθσ τρίτων, που επθρεάηει τθν ορκι και αςφαλι 

λειτουργία του. 

 ε περίπτωςθ απϊλειασ του υδρομετρθτι. 

 Μετά από αίτθςθ του υδρευόμενου για τον ζλεγχο τθσ αξιόπιςτθσ λειτουργίασ 

του υδρομετρθτι. 

 ε περίπτωςθ που θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ κρίνει απαραίτθτο τον ζλεγχο τθσ αξιόπι-

ςτθσ λειτουργίασ του υδρομετρθτι. 

 ε περίπτωςθ αφαίρεςθσ του υδρομετρθτι λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 
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ΑΘΟ 8ο 

Εςωτερικζσ Εγκαταςτάςεισ Φδρευςησ 

1. Εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ είναι όλεσ οι ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ που βρίςκο-

νται :  

 ε περίπτωςθ φρεατίου ελζγχου υδροδότθςθσ, πζρα από τθν τελευταία βάνα 

διακοπισ ςτο φρεάτιο ελζγχου υδροδότθςθσ, προσ τθν μεριά του ακινιτου. 

 ε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ φρεατίου ελζγχου υδροδότθςθσ, όλεσ οι ςχετικζσ ε-

γκαταςτάςεισ που βρίςκονται πζρα από τθν περίφραξθ, ι τθν αρχι τθσ ιδιοκτθ-

ςίασ του οικοπζδου ςφνδεςθσ.  

2. Για τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων υπεφκυνοσ είναι ο 

ιδιοκτιτθσ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ευκφνεται για τθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ 

μζχρι το όριο των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ περιγράφεται παραπάνω.  

3. Σθν επιμζλεια του χϊρου όπου ζχει τοποκετθκεί το φρεάτιο του μετρθτι ζχει ο ιδιοκτι-

τθσ και οφείλει να το διατθρεί πάντα κακαρό και προςβάςιμο, ϊςτε να είναι ευχερισ θ 

λιψθ τθσ ζνδειξθσ και θ ςυντιρθςθ του μετρθτι από τα ςυνεργεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

τθν περίπτωςθ που το φρεάτιο υδρομετρθτϊν καλυφκεί με χϊματα ι μπάηα, θ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ τάςςει ςτον υπαίτιο προκεςμία για τθν αποκάλυψι του και μετά τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ επιβάλλει ςε αυτόν πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ. Αν ο ιδιοκτιτθσ δεν μερίμνθςε για τθν αποκάλυψθ του 

φρεατίου και δεν είναι δυνατι θ λιψθ τθσ ζνδειξθσ του υδρομετρθτι, θ καταμζτρθςθ 

τθσ κατανάλωςθσ γίνεται κατά τθν εκτίμθςθ των αρμοδίων υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ με βάςθ τισ προθγοφμενεσ ενδείξεισ και ο καταναλωτισ δεν δικαιοφται να α-

ςκιςει ζνςταςθ ςχετικά με τθν κατανομι των ενδείξεων, παρά μόνον ςτθν περίπτωςθ 

που μετά τθν αποκάλυψι του μετρθτι διαπιςτωκεί ότι κατζγραψε λιγότερα από τα ε-

κτιμθκζντα κυβικά. 

4. Η εςωτερικι εγκατάςταςθ του ακινιτου πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με γενικό διακό-

πτθ, ςτο πλθςιζςτερο ςθμείο προσ τον μετρθτι και ςε τζτοια κζςθ που να εξαςφαλίηε-

ται ο εφκολοσ χειριςμόσ του. Επίςθσ κα πρζπει μετά το διακόπτθ να υπάρχει κλαπζ α-
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ντεπιςτροφισ, θ τοποκζτθςθ του οποίου γίνεται με δαπάνθ και ευκφνθ του ιδιοκτιτθ. 

Αν θ εςωτερικι εγκατάςταςθ του ακινιτου δεν είναι ςφμφωνθ με τα προδιαγραφόμενα 

ςτθν παράγραφο αυτι θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να μθν προχωριςει ςτθ ςφνδεςθ τθσ 

παροχισ με μετρθτι μζχρι αυτά να τακτοποιθκοφν. 

5. Η εςωτερικι εγκατάςταςθ του υδρευόμενου ακινιτου πρζπει να περνά μζςα από κοι-

νόχρθςτουσ χϊρουσ. Η τυχόν διζλευςθ εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων από 

ξζνθ προσ το υδρευόμενο ιδιοκτθςία δεν υποχρεϊνει τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςε διακοπι 

υδροδότθςθσ. 

6. Οι εςωτερικζσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυςκευζσ πρζπει: α) να είναι ςφμφωνεσ 

με τουσ κανονιςμοφσ εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων που ιςχφουν κάκε φορά. 

β) να είναι από υλικό που δεν δθμιουργεί κίνδυνο ρφπανςθσ του νεροφ και γ) να αντζ-

χουν ςε πίεςθ λειτουργίασ 10 atm. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ευκφνεται οφτε ζχει υποχρζ-

ωςθ αποηθμίωςθσ για βλάβεσ προερχόμενεσ από πίεςθ, όταν θ πίεςθ αυτι ςτθ κζςθ τθσ 

χορθγθκείςασ παροχισ, δεν ζχει υπερβεί τισ 10 atm. 

7. Απαγορεφεται θ απευκείασ ςφνδεςθ με το δίκτυο φδρευςθσ α) βιομθχανικϊν, χθμικϊν 

ψυκτικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και αντλθτικϊν μθχανθμάτων 

τροφοδοτοφμενων από γεωτριςεισ, ι άλλεσ πθγζσ, και β) λεβιτων, εγκαταςτάςεων κα-

καριςτθρίων, λεκανϊν αποχωρθτθρίων, λουτρϊν, εγκαταςτάςεων κοιμθτθρίων, χωρίσ 

τθν παρεμβολι υδαταποκθκϊν, προκειμζνου να αποφευχκεί θ ρφπανςθ του νεροφ και 

θ βλάβθ των εγκαταςτάςεων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ από ενδεχόμενθ επιςτροφι νεροφ. 

8. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ, θ τροφοδότθςθ των υδαταποκθκϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με 

πτϊςθ, πάνω από τθν ανϊτατθ ςτάκμθ νεροφ ςε αυτζσ. Η παρεμβολι βαλβίδασ αντεπι-

ςτροφισ ι διακόπτθ, δεν κεωρείται ότι διακόπτει τθν ςφνδεςθ και ότι εξαςφαλίηει τθ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ από πικανι βλάβθ ι ρφπανςθ του δικτφου τθσ. Οι κερμοςίφωνεσ πρζ-

πει να είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και να φζρουν 

τα απαραίτθτα εξαρτιματα, ϊςτε να αποφεφγεται επιςτροφι νεροφ (λόγω υπερκζρ-

μανςθσ κλπ) ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

9. Η δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιϊν που οφείλονται ςτισ παραπάνω 

αιτίεσ βαρφνει τον υδρευόμενο. 
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10. Απαγορεφεται επίςθσ θ ςφνδεςθ των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων που τροφοδοτοφνται 

από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ με παροχι από οποιαδιποτε άλλθ πθγι, 

ζςτω και αν μεςολαβοφν βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ ι διακόπτεσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διακόπτει αμζςωσ και χωρίσ ειδοποίθςθ τθν παροχι, διότι υπάρχει 

κίνδυνοσ ρφπανςθσ του δικτφου. 

11. Απαγορεφεται θ γείωςθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των ακινιτων επί των υδραυ-

λικϊν εγκαταςτάςεων, ζςτω και αν γεφυρϊνεται θ κζςθ του μετρθτι. Σο δίκτυο τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν εξαςφαλίηει μεταλλικι ςυνζχεια δεδομζνου ότι οι αγωγοί και τα 

άλλα εξαρτιματα τουσ, κατά μεγάλο ποςοςτό, δεν είναι από αγϊγιμο υλικό. Οι υ-

δρευόμενοι είναι αποκλειςτικά και προςωπικά υπεφκυνοι για τθν μθ τιρθςθ τθσ απα-

γόρευςθσ αυτισ. 

12. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ διακοπισ τθσ υδροδότθςθσ, μζχρι τθν άρ-

ςθ τθσ παρανομίασ. Οι ηθμιζσ που είναι δυνατόν να προκλθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ από αυτόν τον τρόπο γείωςθσ βαρφνουν τον υδρευόμενο. Επίςθσ ο 

υδρευόμενοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα που είναι δυνατόν να προκλθκεί από 

τθν αιτία αυτι ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ι ςε τρίτο πρόςωπο. 

13. Οι εςωτερικζσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ των ακινιτων πρζπει να ςυντθροφνται από 

τουσ ιδιοκτιτεσ και οι πικανζσ διαρροζσ τουσ να επιςκευάηονται ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα. ε περίπτωςθ που εξαιτίασ τθσ παράλθψθσ ςυντιρθςθσ ι τθσ κακυςτζρθςθσ 

επιςκευισ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων προκαλείται, είτε άςκοπθ κατανάλωςθ νε-

ροφ, είτε ηθμιζσ, ι οχλιςεισ ςε τρίτουσ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα να διακόψει 

τθν παροχι νεροφ ι και να αφαιρζςει τον υδρομετρθτι του ακινιτου. 

 

ΑΘΟ 9ο 

Συνυδρεφςεισ ακινήτων 

1. υνφδρευςθ είναι θ μζςω μιασ ι περιςςοτζρων παροχϊν, υδροδότθςθ οικθμάτων ι αυ-

τοτελϊν χϊρων κφριασ χριςθσ από διαφορετικοφσ ιδιοκτιτεσ, ο αρικμόσ των οποίων εί-

ναι μεγαλφτεροσ των παροχϊν που χορθγικθκαν.  
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ΑΘΟ 10ο 

Διαρροζσ ςε υπόγεια 

1. Όςοι χρθςιμοποιοφν για οποιοδιποτε ςκοπό υπόγειουσ χϊρουσ, νόμιμουσ ι παράνο-

μουσ, όπωσ αυτοί κακορίηονται από τον ιςχφοντα Γενικό Οικοδομικό κανονιςμό, είναι 

και υπεφκυνοι για τθ ςτεγανότθτα των περιμετρικϊν τοιχωμάτων των χϊρων αυτϊν, 

από ενδεχόμενθ τυχαία πλθμμφρα που προζρχεται από διαρροι του αγωγοφ υδρεφςε-

ωσ, ι άλλθ αιτία. τθν περίπτωςθ αυτι, τόςο οι ιδιοκτιτεσ των χϊρων αυτϊν, όςο και οι 

χριςτεσ τουσ, υποχρεϊνονται να λαμβάνουν όλα τα πρόςφατα μζτρα : α) για τθ ςτεγα-

νοποίθςθ των τοιχωμάτων των υπόγειων χϊρων ςτο εςωτερικό του χϊρου εργαςίασ, β) 

για τθν επαναποκικευςθ των οποιωνδιποτε αγακϊν και γ) για τθν αποφυγι ειςροισ 

νεροφ με τθ χρθςιμοποίθςθ των κατάλλθλων μζςων (λ.χ. αντλίεσ αυτόματθσ απορρο-

φιςεωσ του νεροφ), ϊςτε να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ αποφυγι κάκε ηθμίασ ςτο εςωτερι-

κό του χϊρου εργαςίασ. 

2. Αν διαπιςτωκεί ηθμία από διαρροι αγωγοφ, κακϊσ και το ότι δεν ζχουν λθφκεί τα ανα-

γκαία μζτρα ςτεγανοποιιςεωσ, τότε θ Επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνθ να επιςκευάςει 

τον αγωγό, ενϊ δεν αναγνωρίηει καμία αποηθμίωςθ ςτον ιδιοκτιτθ, ι χριςτθ του υπο-

γείου . Όταν από τισ χθμικζσ αναλφςεισ διαπιςτωκεί ότι το νερό που αναβλφηει κυρίωσ 

ςε υπόγειουσ χϊρουσ προζρχεται από το δίκτυο διανομισ τθσ Επιχείρθςθσ, τότε ο κατα-

ναλωτισ που ηιτθςε με τθν καταβολι του ποςοφ που απαιτείται για τον ζλεγχο αυτό, 

δικαιοφται να του επιςτραφεί το ποςόν που κατζβαλε, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ θ Επι-

χείρθςθ το παρακρατεί ωσ ζςοδο τθσ από παροχι υπθρεςιϊν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΘΟ11ο 

Διαδικαςία και Προι ςφνδεςησ με το δίκτυο φδρευςησ 

1. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυνδζςει τισ εςωτερικζσ εγκατα-

ςτάςεισ φδρευςθσ του ακινιτου του πελάτθ, που βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι αρμο-

διότθτάσ τθσ, με το δίκτυο φδρευςθσ για τθν παροχι πόςιμου νεροφ με τθν ακόλουκθ 

διαδικαςία και όρουσ : 

 τισ περιπτϊςεισ που το ακίνθτο βρίςκεται ςε δρόμο, από τον οποίο διζρχεται 

δίκτυο αποχζτευςθσ, θ προθγοφμενθ ςφνδεςθ με αυτό αποτελεί προχπόκεςθ 

για τθ ςφνδεςθ του ακινιτου με το δίκτυο φδρευςθσ, για λόγουσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. Κατ' εξαίρεςθ για τθν καταςκευι εργοταξιακισ παροχισ δεν εί-

ναι υποχρεωτικι θ ςφνδεςθ με το δίκτυο αποχζτευςθσ, για όςο διάςτθμα διαρ-

κεί θ εργοταξιακι παροχι. 

 Για τθ ςφνδεςθ του ακινιτου με το δίκτυο φδρευςθσ, υποβάλλεται από τον ιδιο-

κτιτθ αίτθςθ προσ τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Σπάρτης, θ οποία ςυντάς-

ςεται ςε ζντυπο που χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο. Η αίτθςθ διαβιβάηεται 

ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Σπάρτης, θ οποία, αφοφ διενεργιςει τον α-

παιτοφμενο ζλεγχο, ςυντάςςει τον προχπολογιςμό τθσ δαπάνθσ ςφνδεςθσ, ςφμ-

φωνα με τισ τιμζσ που κακορίηονται με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμ-

βουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Σπάρτης. Αμζςωσ μετά τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ 

από το Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Σπάρτης καλείται ο ενδιαφερόμενοσ να προκατα-

βάλει τθ δαπάνθ για τθ ςφνδεςθ. Εάν ο αιτϊν δεν προςζλκει να εξοφλιςει τθν 

προχπολογιηόμενθ δαπάνθ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν από τθν θμερο-

μθνία ζγκριςθσ τθσ, κεωρείται ότι επικυμεί τθν ακφρωςθ τθσ αίτθςισ του και 

αυτι τίκεται ςτο αρχείο. Μετά τθν πάροδο του εξαμινου απαιτείται νζα αίτθςθ 

για τθ ςφνδεςθ του ακινιτου του με το δίκτυο φδρευςθσ. τθν αίτθςθ ςφνδεςθσ 

ο ιδιοκτιτθσ του υδρομετρθτι να αναγράφει ΦΠΑ, το τθλζφωνο και το e-mail. 
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2. Η ςφνδεςθ με το δίκτυο φδρευςθσ εκτελείται από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μετά τθν εξόφλθ-

ςθ τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ. Μετά τθν εξόφλθςθ τθσ προχπολογιηόμενθσ δα-

πάνθσ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ καταςκευάηει τισ 

παροχζσ νεροφ από το δίκτυό τθσ μζχρι και το φρεάτιο ιδιωτικισ παροχισ ι τθν αρχι ι-

διοκτθςίασ του οικοπζδου ςφνδεςθσ.  

3. τισ περιπτϊςεισ που οι υδρομετρθτζσ τοποκετοφνται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ 

οικοδομισ ι ςτθν Politis, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν κα προβαίνει ςτθ ςφνδεςθ με το δίκτυο 

φδρευςθσ, αν οι ιδιοκτιτεσ δεν καταςκευάςουν ντουλάπι με μόνωςθ ζναντι του παγε-

τοφ, ςφμφωνα με το ςχετικό ζντυπο που παραλαμβάνουν ενυπόγραφα από τθ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ. Οι ιδιοκτιτεσ είναι υπεφκυνοι για τθν επιλογι των υλικϊν μόνωςθσ και τθν 

καταςκευι του ντουλαπιοφ. 

 

ΑΘΟ 12ο 

Τρόποσ Υδροδότηςησ Ακινήτων Ρεριοχήσ αρμοδιότητασ τησ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΡΑ-

ΤΗΣ 

I. Ακίνητα εντόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου 

1. τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα ακίνθτα τα οποία ευρίςκονται εντόσ ε-

γκεκριμζνου ςχεδίου πόλεωσ, όπωσ αυτό κακορίηεται με το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο. Όλα τα ακίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν και οφείλουν να υδρευκοφν 

από τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, αφοφ προςκομιςκοφν ςτθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ τα απαραί-

τθτα δικαιολογθτικά που ορίηονται κάκε φορά από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ α-

ποφάςεισ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

2. Σα ακίνθτα μπροςτά από τα οποία διζρχεται αγωγόσ διανομισ υδρεφονται με παροχζσ 

που τοποκετοφνται όπωσ ορίηει ο παρϊν Κανονιςμόσ ςε άλλο ΑΡΘΡΟ του. Αν θ ρυμοτο-

μία δεν ζχει εφαρμοςκεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χϊροσ μπροςτά από το ακί-

νθτο για τθν αςφαλι τοποκζτθςθ του φρεατίου τθσ παροχισ, τότε τοποκετείται αυτι 

προςωρινά ςτθν πλθςιζςτερθ κατάλλθλθ κζςθ. Όταν εφαρμοςκεί θ εγκεκριμζνθ ρυμο-

τομία είναι υποχρεωτικι θ μεταφορά τθσ παροχισ ςτθν οριςτικι τθσ κζςθ. τθν περί-

πτωςθ που το ακίνθτο βρίςκεται επί ιδιωτικισ οδοφ, τότε το φρεάτιο ιδιωτικισ παροχισ 
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τοποκετείται ςτο πεηοδρόμιο τθσ ςυμβολισ τθσ ιδιωτικισ οδοφ με τθν εγκεκριμζνθ οδό, 

εφόςον αυτι διακζτει δίκτυο. 

3. Θεωρείται πωσ διζρχεται μπροςτά από το ακίνθτο αγωγόσ και επομζνωσ είναι δυνατι θ 

τοποκζτθςθ φρεατίου ιδιωτικισ παροχισ ςτο πεηοδρόμιο, μπροςτά από το ακίνθτο, 

ςτθν περίπτωςθ που ο αγωγόσ αυτόσ βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςτθν απζναντι πλευρά 

του δρόμου εφόςον το πλάτοσ του δρόμου (απόςταςθ ρυμοτομικϊν γραμμϊν) δεν ξε-

περνά τα 6 μζτρα. 

4. Δεν κεωρείται πωσ διζρχεται αγωγόσ μπροςτά από το ακίνθτο, εάν αυτόσ βρίςκεται το-

ποκετθμζνοσ ςτθν απζναντι από το ακίνθτο πλευρά του δρόμου, εφόςον ο δρόμοσ α-

ςχζτωσ πλάτουσ διακζτει διαχωριςτικι νθςίδα. 

5. Εάν ςφμφωνα με τα πιο πάνω, δεν διζρχεται αγωγόσ διανομισ μπροςτά από το ακίνθτο 

και δεν μπορεί να καταςκευαςκεί νζοσ για οποιοδιποτε λόγο, τότε θ φδρευςθ του ακι-

νιτου μπορεί να γίνει με τθν τοποκζτθςθ κοινϊν παροχϊν ςε μακρινι απόςταςθ απ’ 

αυτό, οι οποίεσ ςυνδζονται ςτον πιο κοντινό αγωγό διανομισ. 

6. Η τοποκζτθςθ των παροχϊν μακριά από τα ακίνθτα που υδροδοτοφν είναι προςωρινι 

και γίνεται για τθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ των ακινιτων που δεν διακζτουν πρόςοψθ ςε 

αγωγό διανομισ. Όταν τοποκετθκεί αγωγόσ διανομισ μπροςτά από αυτά, θ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ οφείλει να φροντίςει για τθν μεταφορά των παροχϊν τουσ ςτο πεηοδρόμιο τθσ 

πρόςοψθσ των ακινιτων τουσ. Η δαπάνθ μεταφοράσ βαρφνει τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και θ 

ςφνδεςθ των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ νζα κζςθ γίνεται με ευκφνθ και δαπάνθ 

των υδρευομζνων. Οι υδρευόμενοι ειδοποιοφνται από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και 

οφείλουν μετά τθν μεταφορά να προβοφν ςτθ ςφνδεςθ των εςωτερικϊν τουσ εγκατα-

ςτάςεων ςτθ νζα κζςθ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ζχει καμία ευκφνθ αν, λόγω αμζλειασ 

των υδρευομζνων, προκλθκεί ςτζρθςθ νεροφ. 

7. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αγωγόσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν απζναντι πλευρά 

τθσ οδοφ και το πλάτοσ είναι μικρότερο των 6 m, τότε κατά εναλλακτικι λφςθ είναι δυ-

νατι θ καταςκευι εγκαρςίου τμιματοσ ςτθν γωνία τθσ οδοφ από το οποίο μποροφν να 

ςυνδεκοφν οι νζεσ παροχζσ. Δεφτερο εγκάρςιο είναι δυνατό να τοποκετθκεί ςτο μζςον 
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του οικοδομικοφ τετραγϊνου εφόςον θ πλευρά του τετραγϊνου ςτθν οποία βρίςκεται ο 

αγωγόσ υπερβαίνει τα 100μ. 

8. Η χοριγθςθ πυροςβεςτικισ παροχισ προχποκζτει τθν προθγουμζνθ χοριγθςθ παροχισ 

φδρευςθσ. 

II. Επεκτάςεισ αγωγϊν ςε εντόσ ςχεδίου περιοχζσ 

1. Η ελάχιςτθ επζκταςθ που μπορεί να απαιτείται ςτα εντόσ ςχεδίου ακίνθτα είναι 12 μ. Η 

επζκταςθ πραγματοποιείται ωσ τθν πρόςοψθ του ακινιτου, ϊςτε τα φρεάτια να είναι 

δυνατό να τοποκετθκοφν ςτο πεηοδρόμιο του. Για τισ πυροςβεςτικζσ παροχζσ απαιτεί-

ται αγωγόσ διανομισ τουλάχιςτον 60 χιλ. και με επαρκι πίεςθ. 

2. Οι επεκτάςεισ αγωγϊν για τθν υδροδότθςθ των ακινιτων ςε περιοχζσ εντόσ εγκεκριμζ-

νου ρυμοτομικοφ ςχεδίου, πραγματοποιοφνται ςε δρόμουσ εγκεκριμζνουσ και διαμορ-

φωμζνουσ οριηοντιογραφικά και υψομετρικά. τθν περίπτωςθ που ζχουν καταςκευα-

ςκεί κραςπεδόρειρκρα βάςει τθσ ερυκράσ τθσ οδοφ, ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ μι-

κρότερεσ των 50 εκατ. δεν αποτελοφν εμπόδιο για τθν τοποκζτθςθ αγωγοφ. 

3. τισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ εμποδίων, μετά από διαπίςτωςθ και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 

Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ θ απαιτοφμενθ επζκταςθ πραγματοποιείται ςε όςο μι-

κοσ είναι δυνατι και οι παροχζσ τοποκετοφνται ςτο τζρμα τθσ, ςε απόςταςθ όχι μεγα-

λφτερθ των 100 μ από τθν πλθςιζςτερθ πλευρά του ακινιτου, εκτόσ των περιπτϊςεων 

που αυτό αποτελεί εμπόδιο για τθ ςωςτι υδροδότθςθ και απαιτεί επιπλζον επζμβαςθ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α., διαφορετικισ μορφισ. Σα παραπάνω ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ κατά 

τθν οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ φπαρξθσ εγκεκριμζνου και 

διαμορφωμζνου δρόμου. 

4. Για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ειδικοφ προοριςμοφ (βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, εκπαιδευτι-

ρια ι άλλα δθμόςια κτίρια και κοινωφελι ιδρφματα κ.λ.π.), ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ε-

μποδίων και εφόςον τοφτο βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ, μετά από ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, είναι δυνατι θ κατ’ εξαίρεςθ τοποκζτθ-

ςθ ειδικισ παροχισ ςτθν απόςταςθ που κα απαιτθκεί. 

5. Μετά από αίτθςθ Ν.Π.Δ.Δ. ι άλλων φορζων και τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ και ςυνεπίβλε-

ψθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ είναι δυνατι θ καταςκευι επεκτάςεων του δικτφου με τισ εξισ 

προχποκζςεισ: α) θ εκτζλεςθ των χωματουργικϊν και οικοδομικϊν εργαςιϊν κα γίνεται 
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από τουσ αιτοφντεσ, β) θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ κα εκτελεί μόνο τισ υδραυλικζσ εργαςίεσ, ςτισ 

οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα υλικά φδρευςθσ, γ) τα υλικά φδρευςθσ κα βαρφνουν 

τουσ αιτοφντεσ και δ) δεν απαιτείται θ εκτζλεςθ άλλου τμιματοσ ζργου που κατά το ςυ-

γκεκριμζνο χρόνο δεν μπορεί να χρθματοδοτθκεί από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

6. Με τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ και ςυνεπίβλεψθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ είναι δυνατι θ εξ ο-

λοκλιρου καταςκευι δικτφου διανομισ από τρίτουσ εντόσ των οργανωμζνων οικιςμϊν.  

7. Σο κόςτοσ επζκταςθσ δικτφου εντόσ ςχεδίου, βαρφνει τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

 

ΆΘΟ 13ο 

Σφνδεςη Ακινήτων εκτόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου 

1. Με κοινζσ παροχζσ (οικιακισ χριςθσ) μποροφν να υδρευκοφν τα ακίνθτα που βρίςκο-

νται εκτόσ του εγκεκριμζνου ςχεδίου τθσ πόλθσ τθσ πάρτθσ, αλλά μζςα ςτα Διοικθτικά 

όρια του Διμου πάρτθσ και ςε περιοχζσ που νόμιμα (με απόφαςθ του Δ..) εντάχκθκαν 

ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

2. Για κάκε ακίνθτο ι τμιμα ακινιτου με διακεκριμζνθ χριςθ (διαμζριςμα, κατάςτθμα 

κ.λ.π.) χορθγείται μια παροχι οικιακισ χριςθσ (κοινι), ενϊ τα ακίνθτα ειδικοφ προορι-

ςμοφ (τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, βιοτεχνίεσ, εκπαιδευτιρια κλπ) υδροδοτοφνται με 

παροχζσ ειδικισ χριςθσ.  

3. ε κάκε περίπτωςθ υδροδότθςθσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ κατοικίασ ι κτιριακϊν εγκατα-

ςτάςεων ειδικοφ προοριςμοφ, θ χοριγθςθ τθσ παροχισ γίνεται με τθν προχπόκεςθ τθσ 

επάρκειασ ποςοτιτων νεροφ και μετά τθ ςυνεκτίμθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν 

δεδομζνων του δικτφου φδρευςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του ακινιτου. 

4. Η κζςθ των υδρομζτρων που πρόκειται να υδρεφςουν ακίνθτα εκτόσ ςχεδίου επιλζγεται 

από τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ϊςτε να είναι θ καταλλθλότερθ. ε περίπτωςθ ζνταξθσ τθσ πε-

ριοχισ όπου βρίςκεται το ακίνθτο ςτο ςχζδιο πόλθσ και καταςκευισ των πεηοδρομίων, θ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να μεταφζρει τουσ υδρομετρθτζσ ςτο πεηοδρόμιο, με δαπάνθ 

των ιδιοκτθτϊν. Επίςθσ οι ιδιοκτιτεσ επιβαρφνονται με τθ δαπάνθ για κάκε αναγκαία 

μετατόπιςθ των παροχϊν και των υδρομζτρων για οποιοδιποτε λόγο, αφοφ όλεσ οι πα-
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ροχζσ εκτόσ ςχεδίου κεωροφνται, ωσ εκ τθσ μθ φπαρξθσ παγιωμζνθσ τοπογραφικισ δια-

μόρφωςθσ, προςωρινζσ. 

5. τθν περίπτωςθ που δεν διζρχεται αγωγόσ διανομισ μπροςτά από το ακίνθτο, μπορεί 

να γίνει επζκταςθ του δικτφου με δαπάνεσ του ιδιοκτιτθ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν είναι 

υποχρεωμζνθ να προβεί ςτθν επζκταςθ του δικτφου τθσ, αν ο ιδιοκτιτθσ που υπζβαλε 

τθν ςχετικι αίτθςθ δεν αναλαμβάνει παράλλθλα και το κόςτοσ τθσ καταςκευισ τθσ.  

6. Για τθν επζκταςθ αποφαςίηουν τα Σμιματα Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ, μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ και αφοφ προςκομιςκοφν ςτθν αρμόδια Τπθ-

ρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τα προβλεπόμενα από το νόμο ζγγραφα νομιμότθτασ του α-

κινιτου και ότι άλλο προβλζπουν οι εκάςτοτε ιςχφοντεσ νόμοι, οι ιςχφουςεσ υπουργικζσ 

αποφάςεισ, αλλά και ο παρϊν κανονιςμόσ. 

7. Η επζκταςθ του δικτφου πραγματοποιείται από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ κατά προτεραιότθ-

τα, εφόςον καταβλθκεί θ απαιτοφμενθ δαπάνθ από τον αιτοφντα ι τουσ αιτοφντεσ. Οι 

επεκτάςεισ αυτζσ ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, θ οποία ζχει το δικαίω-

μα να τισ χρθςιμοποιιςει μελλοντικά για τθν φδρευςθ και άλλων ακινιτων.  

8. ε περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ ζργων Διμου ι Δθμοςίου ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, είναι 

δυνατι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, θ τοποκζτθςθ παροχισ οριςμζνου χρόνου για εργο-

ταξιακι χριςθ ςτο όνομα του κυρίου του ζργου με αίτθςθ του ιδίου. Μετά το πζρασ του 

χρόνου που ζχει οριςκεί και εφόςον το ζργο δεν ζχει περατωκεί, ανανεϊνεται θ ιςχφσ 

τθσ παροχισ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα. Μόλισ περατωκεί το ζργο, θ παροχι 

καταργείται. 

Επεκτάςεισ αγωγών ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ 

1. Είναι γενικά δυνατι θ επζκταςθ του δικτφου φδρευςθσ για υδροδότθςθ ακινιτων που 

βρίςκονται ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ. Η επζκταςθ πραγματοποιείται ςε δρόμουσ χαρα-

κτθριςμζνουσ ωσ Εκνικοφσ, Δθμοτικοφσ ι Αγροτικοφσ και τα ακίνθτα που δφνανται να 

υδροδοτθκοφν είναι όςα πλθροφν τισ προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υδροδότθςθ κτιςμάτων. Δικαίωμα υδροδότθςθσ 

ζχουν: 

A. Σα ακίνθτα με πρόςοψθ ςτουσ παραπάνω Εκνικοφσ Δθμοτικοφσ Αγροτικοφσ 

δρόμουσ και  
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B. Όλα τα υπόλοιπα ακίνθτα ςτο εφροσ ευκφνθσ υδροδότθςθσ του εν λόγω αγωγοφ. 

2. Ειδικά για τα ακίνθτα τθσ περίπτωςθσ Β και προκειμζνου να υδροδοτθκοφν τα παρά-

πλευρα αυτά ακίνθτα, απαιτείται:  

 Θετικι ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ για τθν επάρκεια του δικτφου. 

 Δζςμευςθ του υδρευόμενου ότι το αναγκαίο προσ υδροδότθςθ του δίκτυο, από 

πολυαικυλζνιο ζωσ 1” κα καταςκευαςκεί από τον ίδιο, που αναλαμβάνει το 

ςυλλογικό κόςτοσ και  

 Ζγκριςθ από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι. 

3. Για τθν καταςκευι δικτφου φδρευςθσ από Ν.Π.Δ.Δ. ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ, ιςχφουν όςα αναφζρονται για τισ επεκτάςεισ εντόσ ςχεδίου, δθλαδι απαιτείται θ 

ςυναίνεςθ και θ ςυνεπίβλεψθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

4. Σο κόςτοσ ςφνταξθσ μελζτθσ επάρκειασ δικτφου και μελζτθσ για τθν επζκταςθ του δι-

κτφου βαρφνει τον αιτοφντα καταναλωτι. 

5. Σο κόςτοσ επζκταςθσ του δικτφου για τισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, βαρφνει τον εκάςτοτε 

αιτοφντα καταναλωτι. 

 

ΑΘΟ 14º 

Δικαιολογητικά ςφνδεςησ με το δίκτυο φδρευςησ, ανά περίπτωςη 

I. Υδροδότηςησ Νζασ Οικοδομήσ 

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν υπθρεςία. 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο οικοδομισ αδείασ από τθν πολεοδομία που κα φζρει τθν 

ζνδειξθ: «Για υδροδότθςθ » για το νζο κτίριο, ι τθν νομιμοποίθςθ παλαιοφ.  

3. Ζνα τοπογραφικό διάγραμμα ακινιτου που ςυνοδεφει τθν άδεια. 

4. Δφο κατόψεισ και μία τομι που κα περνά από το χϊρο των υδρομζτρων. 

5. Αντίγραφο εταιρικοφ και εξουςιοδότθςθ προσ τον υπογράφοντα (ςε περίπτωςθ ε-

ταιρείασ). 

6. Σιμολόγιο κατανάλωςθσ νεροφ παλαιϊν ιδιοκτθτϊν. 
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7. Βεβαίωςθ περί ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ (από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ). 

8. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

9. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

10. Σθλζφωνο & e-mail 

11. Τπεφκυνθ Διλωςθ Αδειοφχου Σεχνίτθ Εγκατάςταςθ Τδραυλικοφ. 

 

II. Υδροδότηςη Νζασ Μονοκατοικίασ  

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν υπθρεςία. 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο οικοδομικισ αδείασ από τθν πολεοδομία που κα φζρει τθν 

ζνδειξθ : «Για υδροδότθςθ » για το νζο κτίριο ι τθν νομιμοποίθςθ παλαιοφ.  

3. Ζνα τοπογραφικό διάγραμμα ακινιτου που ςυνοδεφει τθν άδεια που να δείχνει τθ 

κζςθ του κτίςματοσ. 

4. Δφο κατόψεισ του κτιρίου και μία τομι που περνά από τθν κζςθ του υδρομζτρου.  

5. Βεβαίωςθ περί ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ (από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ). 

6. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

8. Σθλζφωνο & e-mail 

9. Τπεφκυνθ Διλωςθ Αδειοφχου Σεχνίτθ – Εγκατάςταςθ Τδραυλικοφ.  

 

III. Υδροδότηςη διαμερίςματοσ νζασ οικοδομήσ 

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν Τπθρεςία. 

2. Βεβαίωςθ του εργολάβου ότι ζχει προβεί ςε υδροδότθςθ τθσ οικοδομισ ζχοντασ κα-

ταβάλλει τα ςχετικά τζλθ όπου κα επιςυνάπτει κάτοψθ και μια τομι που κα περνά 

από το χϊρο των υδρομζτρων κακϊσ και ςχζδιο διάταξθσ των υδρομζτρων. 

3. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

5. Σθλζφωνο & e-mail 
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6. Τπεφκυνθ Διλωςθ Αδειοφχου Σεχνίτθ – Εγκατάςταςθ Τδραυλικοφ .  

 

IV. Επαναςφνδεςη Υδροληψίασ που ακυρϊθηκε  

1. Αίτθςθ επαναςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν υπθρεςία.  

2. Μία απόδειξθ τθσ παλαιάσ υδρολθψίασ. 

3. Καταβολι ολόκλθρου του ενδεχομζνωσ οφειλόμενου χρζουσ που προζρχονται από 

κατανάλωςθ νεροφ ι άλλθ αιτία. 

4. Σο 1/3 του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τζλουσ ςφνδεςθσ. 

5. Σθν εκάςτοτε ιςχφουςα εγγφθςθσ καταναλϊςεωσ νεροφ. 

6. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

8. Σθλζφωνο & e-mail 

 

V. Υδροληψία διαμερίςματοσ ςε παλαιά οικοδομή ή προςθήκη ςε υφιςτάμενο κτί-

ςμα 

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν Τπθρεςία. 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο οικοδομικισ αδείασ από τθν Πολεοδομία που κα φζρει τθν 

ζνδειξθ: «Για υδροδότθςθ » για το νζο κτίριο ι τθ νομιμοποίθςθ παλιοφ. 

3. Βεβαίωςθ περί ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ (από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ). 

4. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

6. Σθλζφωνο & e-mail 

7. Τπεφκυνθ Διλωςθ Αδειοφχου Σεχνίτθ – Εγκατάςταςθ Τδραυλικοφ .  

 

VI. Υδροδότηςη χϊρου για εξυπηρζτηςη πρόςκαιρησ ανάγκησ (π.χ. υπαίθριο θζατρο, 

τςίρκο κ.λ.π.)  

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν υπθρεςία. 
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2. Σοπογραφικό διάγραμμα. 

3. Αςτυνομικι ταυτότθτα 

4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

5. Σθλζφωνο & e-mail 

 

VII. Υδροδότηςη επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ οικοπζδου επαγγελματικήσ χρήςησ ( 

π.χ. μάντρα αυτοκινήτου, μαρμαράδικο κ.λ.π.)  

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν Τπθρεςία. 

2. Σοπογραφικό διάγραμμα. 

3. Σίτλο κυριότθτασ οικοπζδου & μιςκωτιριο ςυμβόλαιο ι πράξθ τακτοποίθςθσ αν 

πρόκειται για προςκυροφμενο τμιμα οικοπζδου. 

4. Αντίγραφο άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

5. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ. 

6. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

8. Σθλζφωνο & e-mail 

 

VIII. Διακοπή υδροληψίασ  

1. Αίτθςθ διακοπισ που παρζχεται από τθν υπθρεςία. 

2. Προςζλευςθ του ίδιου του ςυμβαλλόμενου (ι εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν πρό-

ςωπο) με τον τελευταίο λογαριαςμό εξοφλθμζνο και το δελτίο αςτυνομικισ ταυτό-

τθτασ. 

3. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου με τα παραπάνω και επιπλζον τον τίτλο ιδιοκτθςίασ. 

4. ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ, ο ζνασ εκ των ιδιοκτθτϊν με τα παραπάνω δικαιολο-

γθτικά και επιπλζον εξουςιοδότθςθ των υπολοίπων. 

 

IX. Μεταβίβαςη υδροληψίασ ςτον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
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Η μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων υδρολθψίασ που ζχει ςαν ςυνζπεια τθν αλλαγι του ο-

νόματοσ του καταναλωτι είναι δυνατι : 

 Με υπογραφι κοινισ Δθλϊςεωσ ςτα γραφεία τθσ Επιχείρθςθσ.  

 Με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

 Με δικαςτικι απόφαςθ, θ οποία προςδιορίηει τουσ κλθρονόμουσ.  

 Με τθ μεταβίβαςθ του ακινιτου βάςει ςυμβολαιογραφικισ πράξεωσ ζςτω και 

χωρίσ ειδικι μνεία μεταβιβάςεωσ των δικαιωμάτων υδρολθψίασ.  

 Με ζγγραφθ Τπεφκυνθ Διλωςθ, περί εκχωριςεωσ των δικαιωμάτων υδρολθψί-

ασ του ακινιτου που μεταβιβάςτθκε.  

 Με υπογραφι κοινισ δθλϊςεωσ μεταξφ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου και του εκ-

προςϊπου του Δθμοςίου ι των ΝΠΔΔ όταν πρόκειται για μεταβίβαςθ δικαιωμά-

των υδρολθψίασ ςτο δθμόςιο.  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

1. Αίτθςθ που παρζχεται από τθν Τπθρεςία. 

2. Ο ιδιοκτιτθσ με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά. 

3. Σίτλοσ ιδιοκτθςίασ (ςυμβόλαιο αγοράσ, γονικι παροχι κ.λ.π.) 

4. Σελευταία απόδειξθ εξοφλθμζνθ. 

5. Αςτυνομικι ταυτότθτα 

6. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ. 

7. Σθλζφωνο & e-mail 

 

X. Μεταβίβαςη υδροληψίασ από τον παλαιό ςυμβαλλόμενο ςτο νζο 

Η μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων υδρολθψίασ που ζχει ςαν ςυνζπεια τθν αλλαγι του ο-

νόματοσ του καταναλωτι πραγματοποιείται : 

 Με υπογραφι κοινισ Δθλϊςεωσ ςτα γραφεία τθσ Επιχείρθςθσ.  

 Με ςυμβολαιογραφικι πράξθ .  

 Με δικαςτικι απόφαςθ, θ οποία προςδιορίηει τουσ κλθρονόμουσ.  
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 Με τθ μεταβίβαςθ του ακινιτου βάςει ςυμβολαιογραφικισ πράξεωσ ζςτω και 

χωρίσ ειδικι μνεία μεταβιβάςεωσ των δικαιωμάτων υδρολθψίασ. 

 Με ζγγραφθ Τπεφκυνθ Διλωςθ, περί εκχωριςεωσ των δικαιωμάτων υδρολθψί-

ασ του ακινιτου που μεταβιβάςτθκε.  

 Με υπογραφι κοινισ δθλϊςεωσ μεταξφ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου και του εκ-

προςϊπου του Δθμοςίου ι των ΝΠΔΔ όταν πρόκειται για μεταβίβαςθ δικαιωμά-

των υδρολθψίασ ςτο δθμόςιο.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτθςθ που παρζχεται από τθν υπθρεςία. 

2. Σελευταία απόδειξθ εξοφλθμζνθ. 

3. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ.  

5. Σθλζφωνο & e-mail 

 

XI. Επζκταςη δικτφων φδρευςησ – αποχζτευςησ με ςυμμετοχή και δαπάνη του ενδια-

φερόμενου – απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτθςθ ςφνδεςθσ που παρζχεται από τθν Τπθρεςία. 

2. Σοπογραφικό διάγραμμα. 

3. Σίτλο κυριότθτασ οικοπζδου και μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ι πράξθ τακτοποίθςθσ αν 

πρόκειται για προςκυροφμενο τμιμα οικοπζδου. 

4. Αςτυνομικι ταυτότθτα. 

5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Τ.  

6. Σθλζφωνο & e-mail 

7. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ του ποςοφ καταβολισ και ςυμφωνεί με αυτό.  

  



39 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

ΑΘΟ15ο 

Δαπάνη και τζλοσ ςφνδεςησ με το δίκτυο φδρευςησ 

1. Οι ιδιοκτιτεσ των ακινιτων που πρόκειται να ςυνδεκοφν με το δίκτυο φδρευςθσ, πρζπει 

να καταβάλουν ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τθν δαπάνθ και το τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο 

φδρευςθσ. 

2. Δαπάνθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ κεωρείται το κόςτοσ καταςκευισ τθσ παροχισ 

(εξωτερικισ διακλάδωςθσ του δικτφου), ενϊ τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ 

κεωρείται θ αξία τθσ παρεχόμενθσ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ υπθρεςίασ, που υπολογίηε-

ται με βάςθ τθν απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

3. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, που εγκρίνεται από το 

Δθμοτικό υμβοφλιο πάρτθσ, κακορίηονται και αναπροςαρμόηονται οι τιμζσ, με βάςθ 

τισ οποίεσ υπολογίηεται θ δαπάνθ και το τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ.  

4. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να κακοριςτεί διαφορετικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ του τζ-

λουσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ.  

5. Η δαπάνθ και το τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φδρευςθσ καταβάλλονται εφάπαξ.  

 

ΑΘΟ16ο 

Εγγφηςη χρήςησ υδρομετρητή 

1. Η φδρευςθ του ακινιτου γίνεται φςτερα από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ ι εκείνου που χρθςι-

μοποιεί το ακίνθτο με οποιοδιποτε τρόπο, εφόςον καταβάλει τθν εγγφθςθ χριςθσ υ-

δρομετρθτι. Η εγγφθςθ αυτι αποτελεί προκαταβολι ζναντι τθσ κατανάλωςθσ του νε-

ροφ και επιςτρζφεται μετά από αίτθςθ του καταναλωτι με τθν διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

υδροδότθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εξοφλθκεί όλοι οι λογαριαςμοί κατανάλω-
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ςθσ νεροφ και δεν εκκρεμεί άλλθ οφειλι του προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Απαγορεφεται θ 

χριςθ παροχισ φδρευςθσ από υδρολιπτθ που δεν ζχει καταβάλει εγγφθςθ. 

2. Σο φψοσ τθσ εγγφθςθσ χριςθσ υδρομετρθτι κακορίηεται ανάλογα με το είδοσ και τθ 

διάμετρο τθσ παροχισ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

που εγκρίνεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο πάρτθσ. Με όμοια απόφαςθ γίνεται ςε τα-

κτά χρονικά διαςτιματα θ αναπροςαρμογι τθσ εγγφθςθσ και θ διαφορά που προκφπτει 

ειςπράττεται με τουσ λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ νεροφ. 

3. Σαυτόχρονα με τθν καταβολι τθσ εγγφθςθσ χριςθσ υδρομετρθτι, ςυνάπτεται υμβό-

λαιο Τδρολθψίασ μεταξφ του καταναλωτι και τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Σο υμβόλαιο Τδρο-

λθψίασ υπογράφεται από τον καταναλωτι και από τον Προϊςτάμενο του τμιματοσ τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

4. το υμβόλαιο Τδρολθψίασ καταχωρείται ο αρικμόσ τθλεφϊνου τθσ κατοικίασ του, το 

Α.Φ.Μ.  και ςε περίπτωςθ που ςτερείται τθλεφϊνου, ο αρικμόσ τθλεφϊνου τθσ εργαςί-

ασ του ι ο αρικμόσ τθλ. υγγενοφσ ι γνωςτοφ με τον οποίο κα είναι δυνατι θ ειδοποίθ-

ςι του. Με τθν αποδοχι του υμβολαίου Τδρολθψίασ, ο καταναλωτισ αποδζχεται ταυ-

τόχρονα όλουσ τουσ όρουσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

5. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςε περίπτωςθσ αποχϊρθςθσ του καταναλωτι από το ακίνθτο, δικαι-

οφται να παρακρατά από τθν εγγφθςθ τισ κάκε είδουσ οφειλζσ αυτοφ, που βεβαιϊνο-

νται εισ βάροσ του. τθν περίπτωςθ που ο καταναλωτισ αποχωριςει από το ακίνθτο, 

του οποίου δεν είναι κφριοσ ι επικαρπωτισ και εγκαταλείψει οποιοδιποτε χρζοσ προσ 

τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ που δεν καλφπτεται από τθν εγγφθςθ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δικαιοφ-

ται να μθν ικανοποιιςει νζα αίτθςθ του για υδροδότθςθ, ι να μεταφζρει τθν οφειλι 

του ςτο λογαριαςμό κατανάλωςθσ νεροφ του υδρομετρθτι τθσ νζασ διεφκυνςισ του.  

Σο υπόλοιπο τθσ οφειλισ κα το καταβάλει ο ιδιοκτιτθσ. 

 

ΑΘΟ17ο 

Λογαριαςμοί – Διακοπή λόγω οφειλήσ 

1. Ο λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ νεροφ περιλαμβάνει τθν αξία του καταναλιςκόμενου νε-

ροφ και τισ διάφορεσ επιβαρφνςεισ που προβλζπονται και επιβάλλονται από το Ν. 
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1069/80. Η τιμι του νεροφ ανά κυβικό μζτρο, θ ελάχιςτθ ανά τρίμθνο κατανάλωςθ κάκε 

υδρομετρθτι (πάγιο), το φψοσ ςυντιρθςθσ του υδρομετρθτι και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ 

και τζλθ του Ν. 1069/80 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κακορίηονται με απόφαςθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, που ελζγχεται ςφμφωνα με το νόμο 

και δθμοςιεφεται ςτον τοπικό τφπο.  

2. Ο λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ νεροφ είναι ζντυποσ και εκδίδεται κάκε τρεισ μινεσ με 

βάςθ τθν ζνδειξθ κατανάλωςθσ του υδρομετρθτι μζςα ςτο τρίμθνο και τισ τιμζσ που 

κακορίηονται με τθν προαναφερόμενθ απόφαςθ και αποςτζλλεται ςτον καταναλωτι, ο 

οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τον εξοφλιςει μζςα ςτθν προκεςμία που αναγράφεται 

ςτο ζντυπο του. 

3. Η πλθρωμι του λογαριαςμοφ γίνεται ςτα ταμεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ι ςε εξουςιοδο-

τθμζνα πρατιρια για είςπραξθ λογαριαςμϊν υπζρ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, ι με θλεκτρονι-

κό τρόπο. ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ, μπορεί να προβαίνει ςτθ διακοπι τθσ παροχι νεροφ χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ και 

χωρίσ να φζρει καμιά ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ που μπορεί να προκφψουν από τθ δια-

κοπι τθσ υδροδότθςθσ. 

4. Από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ πλθρωμισ και μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ 

του λογαριαςμοφ, θ οφειλι μπορεί να επιβαρφνεται με προςαυξιςεισ ι τόκουσ, που 

κακορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

5. Η επαναφορά τθσ υδροδότθςθσ γίνεται μετά τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ, τθν κατα-

βολι των τυχόν προςαυξιςεων και του ποςοφ επαναςφνδεςθσ τθσ παροχισ, που ορίηε-

ται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Σο ποςό επαναςφν-

δεςθσ τθσ παροχισ μπορεί να χρεωκεί ςτον υποκείμενο τθσ διακοπισ καταναλωτι, ζ-

ςτω και αν για λόγουσ τεχνικοφσ δεν κατζςτθ δυνατι θ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ λόγω 

χρζουσ. 

6. Μετά τθν διακοπι λόγω χρζουσ και για όςο χρόνο παραμζνει θ διακοπι αυτι, δεν εκδί-

δεται λογαριαςμόσ κατανάλωςθσ νεροφ. Με απόφαςθ του αρμοδίου Σμιματοσ, μετά 

από περίοδο διακοπισ μεγαλφτερθ από ζξθ μινεσ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να προβεί 

ςε αφαίρεςθ τθσ παροχισ και διαγραφι του υδρολιπτθ από τουσ καταλόγουσ των κα-

ταναλωτϊν. 
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7. τον καταναλωτι που παραβιάηει τθν κλειςμζνθ παροχι, επιβάλλεται πρόςτιμο, το φ-

ψοσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ. Σο ίδιο πρόςτιμο επιβάλλεται ς' εκείνο που κατά τθ διάρκεια διακοπισ τθσ 

υδροδότθςθσ του λόγω χρζουσ υδροδοτείται από άλλο υδρολιπτθ, κακϊσ επίςθσ και 

ςτον τελευταίο, από τον υδρομετρθτι του οποίου ζγινε θ παράνομθ υδροδότθςθ. Η 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί, επίςθσ να προβεί ςτθ διακοπι τθσ παροχισ νεροφ ςτον τελευ-

ταίο καταναλωτι.  

8. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα να ειςπράττει με τουσ λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ 

νεροφ τισ κάκε είδουσ οφειλζσ του καταναλωτι, που αρνείται αδικαιολόγθτα να εξο-

φλιςει. Η χρζωςθ των οφειλϊν ςτουσ λογαριαςμοφσ γίνεται εφάπαξ, ι ςε δόςεισ, ανά-

λογα με το φψοσ τθσ οφειλισ . Η μθ εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ νεροφ 

ζχει ωσ ςυνζπεια τθν διακοπι τθσ παροχισ του νεροφ μζχρι τθν ολοςχερι εξόφλθςι 

του.  

 

ΑΘΟ 18ο 

Στάςιμο Υδρόμετρο 

1. Αν διαπιςτωκεί ότι το υδρόμετρο ζπαψε να λειτουργεί, ι λειτουργεί ελαττωματικά 

(ςτάςιμο υδρόμετρο), ο υδρολιπτθσ χρεϊνεται με τθν κατανάλωςθ τθσ αντίςτοιχθσ πε-

ριόδου του προθγοφμενου ζτουσ και αν αυτό δεν είναι δυνατό με τθν κατανάλωςθ τθσ 

αμζςωσ προθγοφμενθσ κατανάλωςθσ και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει προθγοφμενθ 

κατανάλωςθ, θ χρζωςθ γίνεται κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ και μόνο για μια 

φορά, κακϊσ θ Επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνθ να διαπιςτϊςει το γεγονόσ και να προβεί 

ςτθν αντικατάςταςι του υδρομζτρου. 

2. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτϊνεται ότι με τθν υδροδότθςι του ςτάςιμου υ-

δρομζτρου καταναλϊνεται μεγαλφτερθ, ι μικρότερθ ποςότθτα από τθ ςυνικθ, θ αυξθ-

μζνθ ι μειωμζνθ ποςότθτα προςδιορίηεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον 

αρμόδιο τεχνικό υπάλλθλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, τον υδρολιπτθ, τον Προϊςτάμενο Σμι-

ματοσ Καταναλωτϊν και κεωρείται από τον Δ/ντι Οικ/κϊν Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ και τον Πρόεδρο του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ. 
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ΑΘΟ 19ο 

Διαρροή υδρομζτρου 

1. ε περίπτωςθ διαρροισ μζςα ςτο φρεάτιο υδρολθψίασ και ςυγκεκριμζνα όταν παρου-

ςιάηει διαρροι ο κορμόσ του τυχόν υπάρχοντοσ εκεί υδρομζτρου, ι το ρακόρ προσ το 

μζροσ τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ του υδρευόμενου ακινιτου, θ χρζωςθ γίνεται ό-

πωσ ςε ςτάςιμο υδρόμετρο, δθλαδι με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο 

τεχνικό υπάλλθλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, τον υδρολιπτθ, τον Προϊςτάμενο Σμιματοσ Κα-

ταναλωτϊν και κεωρείται από τον Δ/ντι Οικ/κϊν Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και 

τον Πρόεδρο του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ. 

2. ε κάκε περίπτωςθ θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν μπορεί να προβεί ςε αναμόρφωςθ λογαρια-

ςμϊν για τον ίδιο λόγο (εξαιτίασ διαρροϊν) πριν τθν παρζλευςθ διετίασ. 

 

ΑΘΟ 20ο 

Καλυμμζνο υδρόμετρο 

1. ε περίπτωςθ που το υδρόμετρο καλυφκεί με χϊματα κ.λ.π. ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ 

ανάγνωςθ των ενδείξεων του, χρεϊνεται τεκμαρτι κατανάλωςθ ςφμφωνα με τθν τιμο-

λογιακι πολιτικι τθσ Επιχείρθςθσ, μζχρι να ελευκερωκεί ο μετρθτισ και να λθφκεί θ 

πραγματικι ζνδειξθ. Ο υδρολιπτθσ υποχρεοφται μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν να 

προβεί ςε αποκάλυψθ του υδρομζτρου, διαφορετικά διακόπτεται θ παροχι χωρίσ άλλθ 

ειδοποίθςθ. Αντί τθσ διακοπισ θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να προβεί μόνθ τθσ ςε αποκά-

λυψθ του υδρομζτρου, ι ςτθν αντικατάςταςθ του, με δαπάνθ του υδρολιπτθ που 

χρεϊνεται ςτον επόμενο εκδιδόμενο λογαριαςμό. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν φζρει καμία 

ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία ικελε προκλθκεί από διαρροζσ κατά το χρονικό διάςτθ-

μα που το υδρόμετρο παραμζνει καλυμμζνο, θ δε αξία του νεροφ χρεϊνεται όπωσ κα-

ταγράφθκε. 

 

ΑΘΟ 21ο 
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Διακοπή- Αφαίρεςη παροχϊν - Ακφρωςη υδροληψίασ 

1. Η διακοπι υδροδότθςθσ ενόσ ακινιτου γίνεται με ςφράγιςθ (δθλαδι κλείδωμα) του 

μθχανιςμοφ τθσ παροχισ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ : 

 Εάν οι εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ του ακινιτου είναι ςυνδεδεμζνεσ ςε διαφο-

ρετικζσ παροχζσ, ι με δίκτυο υδροδότθςθσ άλλου φορζα ι και με άλλθ πθγι. 

 ε περίπτωςθ λακραίασ υδρολθψίασ. 

 Εφόςον υπάρχουν πάςθσ φφςεωσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του ακινιτου. Η δια-

κοπι γίνεται 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ εξόφλθ-

ςθσ. 

 Εφόςον υπάρχει κίνδυνοσ μόλυνςθσ του νεροφ τθσ παροχισ από ρυπογόνεσ 

ουςίεσ. 

 Υςτερα από ζγγραφθ αίτθςθ του υδρολιπτθ και τθν καταβολι του δικαιϊματοσ 

διακοπισ. 

 ε περίπτωςθ εμπορίασ νεροφ. 

 ε περίπτωςθ οικοδομισ που ανοικοδομικθκε χωρίσ να τθρθκοφν οι προβλεπό-

μενεσ από τον παρόντα κανονιςμό διαδικαςίεσ. 

 ε περίπτωςθ υδροδότθςθσ οικοδομισ, που ζχει κρικεί οριςτικά με απόφαςθ 

τθσ αρμόδιασ κατά νόμο επιτροπισ, αυκαίρετθ και κατεδαφιςτζα, και εφό-

ςον το ηθτιςει θ αρμόδια Πολεοδομικι Τπθρεςία. 

 ε κάκε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ Κανονι-

ςμοφ Λειτουργίασ του δικτφου υπονόμων ακακάρτων και βρόχινων νερϊν τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

 Επί παρεμπόδιςθσ, κατά οποιανδιποτε τρόπο, τθσ ευχεροφσ ανάγνωςθσ του υ-

δρομζτρου, κατά παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ φδρευςθσ. τθν περίπτω-

ςθ αυτι θ διακοπι γίνεται μετά τθ διαπίςτωςθ ότι δεν ιρκθςαν τα εμπόδια κατά 

τθ λιψθ των ενδείξεων για δεφτερθ φορά, οι δε χρεϊςεισ των λογαριαςμϊν κα-

ταναλϊςεωσ νεροφ, γίνονται κατ’ εκτίμθςθ τθσ υπθρεςίασ, ςτα όρια των προθ-

γοφμενων καταναλϊςεων. 
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 Επί επεμβάςεωσ ςτα υδρόμετρα και φκοράσ των υδρομζτρων, θ οποία προκα-

λείται από τουσ καταναλωτζσ. 

 Όταν διαπιςτωκεί ότι ςυνδρομθτισ που ενεργεί υδρολθψίεσ είναι και οφειλζτθσ 

τθσ επιχείρθςθσ από άλλθ υδρολθψία, θ οποία ζχει καταργθκεί λόγω αρνιςεωσ 

πλθρωμισ λογαριαςμοφ, είτε καταναλϊςεωσ φδατοσ, ι δόςεωσ επεκτάςεωσ α-

γωγοφ, ι δαπάνθσ για εργαςία ςε υδρολθψία του, ι επιςκευισ παροχετευτικοφ 

αγωγοφ, ι άλλθσ αναλόγου αιτίασ, οπότε οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του να εξοφλιςει τθν οφειλι αυτι, διαφορετικά θ 

επιχείρθςθ προβαίνει ςτθν διακοπι τθσ εν ενεργεία υδρολθψίασ του, όπου και 

αν βρίςκεται αυτι, κατοικία, επαγγελματικι ςτζγθ, εργοτάξιο. 

2. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ 

και από τθν ςφμβαςθ μεταξφ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και υδρολιπτθ. Η διακοπι δεν απαλ-

λάςςει τον ιδιοκτιτθ και τον χριςτθ από τθν υποχρζωςθ του για τθν πλιρθ εξόφλθςθ 

τυχόν οφειλϊν προσ τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Προσ τον ςκοπό αυτό θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει 

τθ δυνατότθτα να μεταφζρει τθν οφειλι ςτθ νζα διεφκυνςθ του χριςτθ και να προβεί 

ςε όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειεσ για τθν είςπραξθ του. Η επαναςφνδεςθ γίνεται φςτερα 

από ζγγραφθ αίτθςθ του υδρολιπτθ και τθν καταβολι του ποςοφ δικαιϊματοσ επανα-

ςφνδεςθσ, κακϊσ και του ποςοφ τθσ ανάλογθσ εγγφθςθσ, όπωσ τα ποςά αυτά κακορίηο-

νται κάκε φορά με απόφαςθ του Δ..  

3. Αφαίρεςθ τθσ παροχισ γίνεται : 

 Υςτερα από αίτθςθ του υδρολιπτθ, με τθν ςφμφωνο γνϊμθ του ιδιοκτιτθ και 

τθν καταβολι του δικαιϊματοσ αφαίρεςθσ που κακορίηει το Δ.. 

 Από τθν Τπθρεςία, ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τον παρόντα Κανονι-

ςμό. Κατά τθν αφαίρεςθ απομακρφνονται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μο-

λφβια, το δε πεηοδρόμιο αποκακίςταται αμζςωσ από τον υδρολιπτθ ι τθν 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, εφόςον προκαταβλθκεί ς’ αυτιν θ ςχετικι δαπάνθ. ε περί-

πτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ αποκατάςταςθσ από τον ιδιοκτιτθ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

δεν φζρει ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν τρίτων. 

4. Ακφρωςθ υδρολθψίασ γίνεται ςτισ πιο κάτω περιπτϊςεισ : 
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 Επί μθ εξοφλιςεωσ του λογαριαςμοφ καταναλϊςεωσ νεροφ. τθν περίπτωςθ 

αυτι θ Επιχείρθςθ προβαίνει ςτθν ακφρωςθ τθσ υδρολθψίασ, εφόςον περάςει 

χρονικό διάςτθμα ςαράντα πζντε (45) θμερϊν από τθν αφαίρεςθ του υδρομζ-

τρου. Με τθν ακφρωςθ, οι εγγυιςεισ (υδρομζτρου και καταναλϊςεωσ) εκπί-

πτουν υπζρ τθσ Επιχείρθςθσ, το δε ποςό που δεν καλφπτεται από αυτζσ, ει-

ςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ειςπράξεωσ Δθμοςίων εςόδων ι 

ςφμφωνα με όςα προβλζπει ο παρϊν Κανονιςμόσ. 

 Όταν ζνα ςυμβόλαιο πλθρϊνεται δφο φορζσ (ακυρϊνεται το ζνα ςυμβόλαιο).  

 Όταν διαπιςτωκεί υποτροπι λακραίασ υδρολθψίασ. 

 Προσ ικανοποίθςθ αιτιςεωσ του καταναλωτοφ, οπότε ακυρϊνεται θ υδρολθψία 

και αφαιρείται το υδρόμετρο. 

 Επί κατεδαφίςεωσ τθσ οικοδομισ και ανεγζρςεωσ άλλθσ. 

 Επί ςοβαρϊν παραβάςεων των όρων του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

5. Με τθν ακφρωςθ τθσ υδρολθψίασ και τθν αφαίρεςθ του υδρομζτρου, αφαιροφνται ταυ-

τόχρονα και τα υλικά ςυνδζςεωσ του υδρομζτρου, τα οποία και επιςτρζφονται ςτθν 

αποκικθ τθσ Επιχείρθςθσ, με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων, ςφμφωνα με τα όςα προ-

βλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, ςαν ιδιοκτθςία τθσ Επιχείρθςθσ. 

 

ΑΘΟ 22ο 

Οφειλζσ ςτη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτησ 

1. Για τισ κάκε είδουσ οφειλζσ προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ευκφνονται από κοινοφ και εισ ο-

λόκλθρον, ο εκάςτοτε υδρολιπτθσ και ο ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου. ε πε-

ρίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ, οι ςυνιδιοκτιτεσ ορίηουν από κοινοφ με διλωςθ τουσ προσ τθ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ εκπρόςωπο τουσ για τισ ςχζςεισ τουσ με αυτι, ευκυνόμενοι όμωσ από 

κοινοφ και εισ ολόκλθρον ζκαςτοσ. 

2. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου δθλϊνει με τθν αίτθςθ παροχισ νεροφ επ’ ονόματι του, ι με 

ιδιαίτερθ διλωςθ, ότι αποδζχεται τουσ όρουσ του κανονιςμοφ και κάκε μελλοντικι 

τροποποίθςι του, τισ διατάξεισ του Νόμου και όςουσ άλλουσ όρουσ κζτει το Δ με από-
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φαςθ του. Η διλωςθ αυτι τθρείται ςτα αρχεία τθσ Επιχείρθςθσ μζχρισ ότου αντικατα-

ςτακεί από παρόμοια διλωςθ του νζου ιδιοκτιτθ και αφορά το ενδιάμεςο χρονικό διά-

ςτθμα. Η διλωςθ αυτι απαιτείται και για τθ ςφνδεςθ τθσ παροχισ επ’ ονόματι άλλου, 

εκτόσ του ιδιοκτιτθ. Ο νζοσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου υποχρεοφται να δθ-

λϊςει ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τθν περιζλευςθ τθσ ιδιοκτθςίασ ςτο όνομά του, προςκομίηο-

ντασ το ςχετικό ςυμβόλαιο, ι υπεφκυνθ διλωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Ο νζ-

οσ ιδιοκτιτθσ ευκφνεται και για τα προ τθσ μεταβίβαςθσ χρζθ. Ο δθλωκείσ ωσ ιδιοκτι-

τθσ του υδρευόμενου ακινιτου δεν μπορεί να αντιτάξει ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ελαττϊμα-

τα τθσ κυριότθτασ του ι απϊλειά αυτισ για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ διλωςθ νζου 

ιδιοκτιτθ. 

 

ΑΘΟ 23ο 

Διαγραφή χρεϊν 

1. Κάκε είδουσ χρζθ προσ τθν Τπθρεςία Υδρευςθσ μποροφν να διαγραφοφν ολόκλθρα ι 

κατά ζνα μζροσ τουσ όταν : 

 Οι οφειλζτεσ δεν βρίςκονται ςτθ ηωι και δεν ζχουν αφιςει καμία περιουςία, οι 

δε κλθρονόμοι τουσ αποποιικθκαν τθν κλθρονομιά.  

 Οι οφειλζτεσ δεν ζχουν κακόλου περιουςία και θ επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ δεν ζ-

χει φζρει κανζνα αποτζλεςμα, επί δζκα χρόνια αφότου ζλθξε θ χριςθ κατά τθν 

οποία βεβαιϊκθκαν. 

 Οι οφειλζτεσ δεν ζχουν περιουςία και είναι άγνωςτθσ διαμονισ, εφόςον οι προ-

ςπάκειεσ που ζγιναν για τθν ανεφρεςθ τθσ διαμονισ τουσ επί μία δεκαετία, δεν 

ζφεραν αποτζλεςμα και 

 Η εγγραφι ςτουσ οριςτικοφσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ φδρευςθσ ζγινε κατά 

τρόπο ολοφάνερα λανκαςμζνο, ωσ προσ τθ φορολογθτζα φλθ ι το πρόςωπο του 

φορολογουμζνου, ι ζγινε από λάκοσ πολλαπλι εγγραφι. 

2. Η διαγραφι του χρζουσ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

3. Διαγραφι χρεϊν γίνεται και με απόςβεςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων και ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 2065/92, ΦΕΚ 113/Α’/30-6-92,του Άρκρου 10 § 12 εδάφιο κ’ περίπτω-
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ςθ κ’ τθσ § 1 του Άρκρου 31 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ που κυρϊκθκε με το 

ν. 2238/1994, ΦΕΚ Αϋ 151, Ν. 3888/2010 και με κάκε τροποποίθςθ αυτϊν, με τισ οποίεσ 

διατάξεισ παρζχεται το δικαίωμα ςτθν Επιχείρθςθ να προβεί ςε πρόβλεψθ για απόςβε-

ςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων, χρεϊν δθμοτϊν, εφόςον κακίςταται αδφνατθ θ είςπραξι 

των απαιτιςεων από αυτοφσ. 

 

ΑΘΟ 24ο 

Τιμολόγηςη 

1. Η τιμι ανά κυβικό μζτρο καταναλιςκομζνου νεροφ, κακορίηεται με απόφαςθ του Δ.. 

τθσ Επιχείρθςθσ και εφαρμόηεται χωρίσ ιδιαίτερθ ειδοποίθςθ του υδρολιπτθ. Επιβάλλε-

ται για κάκε μινα υποχρεωτικι κατϊτατθ χρζωςθ ποςότθτασ, ι τιμισ νεροφ (πάγια κα-

τανάλωςθ), που ανεξάρτθτα από τθν κατανάλωςθ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ 

υδρολιπτεσ. Σο φψοσ τθσ υποχρεωτικισ κατανάλωςθσ, κατά κατθγορία τιμολογίου και 

είδοσ παροχισ, κακορίηεται με απόφαςθ του Δ.. 

 

ΑΘΟ 25ο 

Κατηγορίεσ Τιμολογίων 

1. Οι κατθγορίεσ των τιμολογίων ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

Επιχείρθςθσ και εφαρμόηονται μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ ςτα Μ.Μ.Ε, χωρίσ άλλθ ι-

διαίτερθ ειδοποίθςθ των υδρολθπτϊν. 

 

ΑΘΟ 26ο 

Ρληρωμή Λογαριαςμϊν - Διακανονιςμοί 

1. Ο υδρολιπτθσ ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊςει τθν αξία του νεροφ που κατανάλωςε με 

βάςθ τισ ενδείξεισ του υδρομζτρου τθσ παροχισ του - ι ςε περίπτωςθ κατανάλωςθσ μι-

κρότερθσ τθσ ελάχιςτθσ (πάγιασ), με βάςθ τθν αξία τθσ πάγιασ κατανάλωςθσ - κακϊσ και 

κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που αναγράφεται ςτο ζντυπο του λογαριαςμοφ. Η πλθ-
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ρωμι γίνεται μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία και ςτα γραφεία που αναφζρει το ζντυπο αυ-

τό, ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο επιτρζπει θ Επιχείρθςθ.  

2. ε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ, μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ λιξεϊσ τθσ και εφόςον θ 

οφειλι δεν καλφπτεται από τθν υπάρχουςα εγγφθςθ, διακόπτεται θ παροχι νεροφ μετά 

από νζα ειδοποίθςθ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ που 

προκφψουν από τθ διακοπι τθσ υδροδότθςθσ. Από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προκε-

ςμίασ και μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ, θ οφειλι επιβαρφνεται με τον εκάςτοτε νόμιμο 

τόκο. Η προκεςμία πλθρωμισ ορίηεται με απόφαςθ του Δ. για τθν τιμολογιακι πολιτι-

κι τθσ επιχείρθςθσ. 

3. Η επαναφορά τθσ υδροδότθςθσ γίνεται μετά από τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ. 

4. Εφ’ όςον θ οφειλι καλφπτεται από τθν υπάρχουςα εγγφθςθ, προςτίκεται ςτον επόμενο 

λογαριαςμό. Μετά τθν διακοπι λόγω χρζουσ, ο λογαριαςμόσ φδρευςθσ εκδίδεται με 

χρζωςθ τθσ πάγιασ κατανάλωςθσ για χρονικό διάςτθμα που ορίηεται με απόφαςθ του 

Δ.., μετά τθν πάροδο του οποίου θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να προβεί ςε αφαίρεςθ τθσ 

παροχισ και διαγραφι του υδρολιπτθ από τουσ καταλόγουσ των υδρολθπτϊν. Αν ο υ-

δρολιπτθσ παραβιάςει τθν κλειςμζνθ παροχι, χρεϊνεται με το ανάλογο πρόςτιμο, το 

φψοσ του οποίου κακορίηεται από το Δ.. τθν περίπτωςθ αυτι, με τθν ίδια απόφαςθ  

μπορεί να επιβλθκεί και θ άμεςθ αφαίρεςθ τθσ παροχισ. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ πα-

ροχζσ που διακόπθκαν με αίτθςθ του υδρολιπτθ και ςτθ ςυνζχεια επαναςυνδζκθκαν 

παράνομα. 

5. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να προβαίνει ςε διακανονιςμοφσ πλθρωμισ των 

λογαριαςμϊν νεροφ ςφμφωνα με απόφαςθ του Δ.. τθσ Επιχείρθςθσ ςτθν οποία περι-

γράφονται λεπτομερϊσ: α) το ποςό πάνω από το οποίο γίνονται διακανονιςμοί και οι 

κατθγορίεσ κλιμάκωςθσ αυτϊν, β) θ διάρκεια των επιτρεπόμενων δόςεων ανά κατθγο-

ρία και κλίμακα, γ) το ποιοι διενεργοφν και υπογράφουν τουσ διακανονιςμοφσ. Διακα-

νονιςμόσ ςτον ίδιο καταναλωτι επιτρζπεται να γίνει μόνο μετά τθν παρζλευςθ διετίασ 

από τον προθγοφμενο διακανονιςμό του. 
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ΑΘΟ 27ο 

Ενςτάςεισ – Μειϊςεισ λογαριαςμϊν 

1. Ο καταναλωτισ για κάκε αμφιςβιτθςθ τθσ χρζωςθσ του, απευκφνεται ςτο Σμιμα Κατα-

ναλωτϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και εκκζτει τισ απόψεισ του. Σο Σμιμα Καταναλωτϊν διε-

νεργεί αυτοψία και εάν διαπιςτϊςει ότι πράγματι υπάρχει προφανισ λόγοσ που δικαιο-

λογεί μείωςθ τθσ χρζωςθσ, ειςθγείται ςτον Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, ο οποίοσ  

προωκεί τθν αίτθςθ ςτθν 3μελι επιτροπι που ζχει οριςτεί από το Δ..  τθσ ΔΕΤΑ . Ωσ 

προφανείσ λόγοι που δικαιολογοφν μειϊςεισ κεωροφνται κυρίωσ περιπτϊςεισ αφανοφσ 

διαρροισ, ελαττωματικισ λειτουργίασ μετρθτι, λανκαςμζνθσ λιψθσ τθσ ζνδειξθσ και 

λανκαςμζνθσ χρζωςθσ κατά τθν βεβαίωςθ των τελϊν. Ο Διευκυντισ μπορεί ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ να παραπζμψει το κζμα ςτο Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

2. Αν από το Σμιμα Καταναλωτϊν δεν διαπιςτωκεί προφανισ λόγοσ που να δικαιολογεί 

τθν μείωςθ και ο καταναλωτισ δεν αποδζχεται το αποτζλεςμα του ελζγχου, ι δεν είναι 

ικανοποιθμζνοσ από το ποςοςτό μείωςθσ που του ζγινε, δικαιοφται να υποβάλει ζν-

ςταςθ, θ οποία εξετάηεται από το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

3. Οι καταναλωτζσ μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ μόνο για τον τελευταίο λογαριαςμό 

κατανάλωςθσ νεροφ. Για τον ίδιο λογαριαςμό δεν μπορεί να υποβλθκεί νζα ζνςταςθ.  

4. Ο καταναλωτισ που υποβάλλει ζνςταςθ θ οποία απορρίπτεται, δεν επιβαρφνεται με 

τυχόν προςαυξιςεισ, παρά μόνο μετά τθν λιξθ τθσ νζασ προκεςμίασ, που τίκεται για 

τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ του. 

5. ε εξαιρετικζσ και ιδιάηουςεσ περιπτϊςεισ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να προβλεφκεί θ καταβολι ποςοφ, ι ποςοςτοφ του αμφι-

ςβθτοφμενου λογαριαςμοφ, που κα πρζπει να καταβάλλει ο ενιςτάμενοσ άμεςα.  

6. ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ, οι ςυνιδιοκτιτεσ ορίηουν με γραπτι διλωςθ τουσ προσ 

τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ που υπογράφεται από όλουσ, κοινό εκπρόςωπό τουσ για τισ ςχζ-

ςεισ τουσ με αυτι, ευκυνόμενοι όμωσ από κοινοφ και εισ ολόκλθρον ο κακζνασ. 

 

ΑΘΟ28ο 
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Ιδιοκτήτησ 

1. Ιδιοκτιτθσ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ κεωρείται εκείνοσ που κατά τθ 

ςυναλλαγι του με τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δθλϊνει ότι είναι κφριοσ, ψιλόσ κφριοσ, ι επικαρ-

πωτισ του ακινιτου, κακϊσ επίςθσ και εκείνοσ ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ 

άδεια οικοδομισ και υπογράφει τθν αίτθςθ για ςφνδεςθ του ακινιτου με το δίκτυο φ-

δρευςθσ, ι τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ ςχετικά με τθν παροχι του και γενικά 

τθν υδροδότθςθ του ακινιτου. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν 

εξετάηει τίτλουσ ιδιοκτθςίασ και τυχόν διεκδικιςεισ πάνω ςτο ακίνθτο που πρόκειται να 

υδρευτεί, οφτε ι φδρευςθ ακινιτου αποτελεί ςτοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτθςίασ υπζρ 

του αιτοφντοσ. 

2. ε περίπτωςθ αλλαγισ ιδιοκτιτθ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου υπο-

χρεοφται να δθλϊςει ςτθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ τθν αλλαγι τθσ ιδιοκτθςίασ, προςκομίηοντασ 

το ςχετικό ςυμβόλαιο ι υπεφκυνθ διλωςθ. Ο νζοσ ιδιοκτιτθσ οφείλει να ενθμερωκεί 

πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ ακινιτου για τα πικανά χρζθ που ζχει αυτό ςε λογα-

ριαςμοφσ φδρευςθσ και να παραλάβει το ακίνθτο, αφοφ εξοφλθκοφν οι οφειλζσ αυτζσ. 

ε περίπτωςθ παραλαβισ του ακινιτου χωρίσ προθγοφμενθ εκκακάριςθ χρεϊν φδρευ-

ςθσ ι αποχζτευςθσ, ο νζοσ ιδιοκτιτθσ ευκφνεται και για τα προ τθσ μεταβίβαςθσ χρζθ 

και θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να διεκδικιςει από αυτόν με οποιοδιποτε νόμιμο τρόπο 

τθν καταβολι των χρεϊν. 

3. Ο δθλωκείσ ωσ ιδιοκτιτθσ του υδρευόμενου ακινιτου δεν μπορεί να αντιτάξει ςτθν 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ελαττϊματα τθσ κυριότθτασ ι απϊλεια τθσ παροχισ. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρ-

τθσ δεν ζχει τθν υποχρζωςθ ανεφρεςθσ παλιϊν παροχϊν ςτο πεηοδρόμιο, όταν γι’ αυτζσ 

δεν εκδίδεται λογαριαςμόσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) ετϊν. Η ευ-

κφνθ και τα ζξοδα εντοπιςμοφ τθσ παροχισ υδροδότθςθσ ςε περίπτωςθ που ζχει χακεί, 

βαρφνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτιτθ. 

4. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δικαιοφται να αρνθκεί τθν φδρευςθ ακινιτου όταν υπάρχουν ανεξό-

φλθτοι λογαριαςμοί από τθν υδροδότθςθ του, μζχρισ ότου να εξοφλθκοφν μαηί με τισ 

τυχόν προςαυξιςεισ τουσ, ζςτω και εάν ο υδρευόμενοσ ςτο ακίνθτο αυτό ιταν άλλο 

πρόςωπο, διαφορετικό από τον αιτοφντα. 
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5. Ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου, κακίςταται ςυνυπεφκυνοσ απζναντι ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

και ςυνοφειλζτθσ εισ ολόκλθρον με τον καταναλωτι που χρθςιμοποιεί το ακίνθτό του 

με οποιοδιποτε τρόπο, για τισ κάκε είδουσ οφειλζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν υδροδότθ-

ςθ αυτοφ και ωσ εκ τοφτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε κατά τθν 

απόδοςθ του ακινιτου του να μθν εγκαταλείπονται χρζθ προσ τθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Η 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα να ειςπράττει τισ ανωτζρω οφειλζσ από τον ιδιοκτιτθ 

του ακινιτου και θ δυνατότθτα τθσ να μεταφζρει τθν απαίτθςι τθσ ςτο λογαριαςμό κα-

τανάλωςθσ νεροφ τθσ νζασ διεφκυνςθσ του καταναλωτι, δεν απαλλάςςει τον ιδιοκτιτθ 

από τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ του, οφτε του παρζχει το δικαίωμα να αρνθκεί τθν πλθ-

ρωμι με τον ιςχυριςμό ότι θ δικι του υποχρζωςθ ζπεται αυτισ του καταναλωτι. Σο δι-

καίωμα επιλογισ ανικει αποκλειςτικά ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

6. Οι ιδιοκτιτεσ και εκείνοι που χρθςιμοποιοφν το ακίνθτο υποχρεοφνται να επιτρζπουν 

τθν είςοδο των υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςε αυτό προσ ζλεγχο, ι λιψθ ςτοιχείων 

που αφοροφν τθν υδραυλικι τουσ εγκατάςταςθ. ε περίπτωςθ άρνθςθσ τουσ, θ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ δικαιοφται να διακόψει τθν υδροδότθςθ του ακινιτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΘΟ 29ο 

Λήψη Ενδείξεων – Υδρομζτρηςη 

1. Η λιψθ των ενδείξεων των υδρομζτρων γίνεται από τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ υπαλλι-

λουσ τθσ Επιχείρθςθσ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (περιόδουσ κατανάλωςθσ), θ διάρ-

κεια των οποίων κακορίηεται από το Δ.., ι ζκτακτα όταν κρικεί αναγκαίο. 

2. Επίςθσ θ λιψθ των ενδείξεων του υδρομζτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από ζγγρα-

φθ, ι προφορικι αίτθςθ του υδρολιπτθ. 

3. Οι αναφερόμενεσ ςτον μετρθτι ενδείξεισ αποτελοφν τεκμιριο τθσ κατανάλωςθσ που 

πραγματοποιικθκε. Δεν γίνεται δεκτι αμφιςβιτθςθ των αναγραφόμενων ενδείξεων 

οφτε με ζνορκθ βεβαίωςθ. Ο υδρολιπτθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει εργαςτθριακό ζ-

λεγχο καλισ λειτουργίασ του υδρομζτρου του. τθν περίπτωςθ όμωσ που βρεκεί μζςα 

ςτα όρια ανοχϊν, επιβαρφνεται με τθν δαπάνθ ελζγχου. 

4. Η λιψθ των ενδείξεων μπορεί να γίνεται και με θλεκτρονικά μζςα 

 

ΑΘΟ 30ο 

Εμφανήσ Διαρροή Εςωτερικϊν Εγκαταςτάςεων 

1. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ δεν ζχει καμία ευκφνθ αν θ κατανάλωςθ, ι μζροσ αυτισ, οφείλεται 

ςε εμφανι διαρροι, από βλάβθ ι άλλθ αιτία, των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων του υ-

δρευόμενου ακινιτου, ο δε υδρολιπτθσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι τθσ αξίασ του νε-

ροφ που καταγράφθκε από το υδρόμετρο. 
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ΑΘΟ 31ο 

Αφανήσ Διαρροή Εςωτερικϊν Εγκαταςτάςεων 

1. Για κάκε κατανάλωςθ νεροφ που καταγράφεται από το υδρόμετρο λόγω βλάβθσ τθσ 

εςωτερικισ υδραυλικισ εγκαταςτάςεωσ, δθλαδι αυτισ που ξεκινά από τισ ςυνδζςεισ 

του φρεατίου ιδιωτικισ παροχισ, ι τθσ αρχισ του οικοπζδου ςφνδεςθσ, και φκάνει ζωσ 

τα ςθμεία παροχϊν μζςα ςτο ακίνθτο (χϊροσ υδραυλικϊν υποδοχϊν γενικά, πλυςταριά, 

καλοριφζρ, βρφςεσ, καηανάκι κλπ), υπεφκυνοσ γενικά είναι ο καταναλωτισ, μθ αναγνω-

ριηομζνθσ καμιάσ εκπτϊςεωσ επί τθσ αυξθμζνθσ, λόγω καταναλϊςεωσ. 

2. Εξαίρεςθ γίνεται μόνο: 

 ε διαπιςτοφμενεσ υπό τθσ Τπθρεςίασ υπόγειεσ ι επιτοίχιεσ διαρροζσ μθ ορατζσ. 

 ε αποδεδειγμζνουσ απόρουσ ςυνδρομθτζσ. 

3. τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ και εφϋ όςον θ κατανάλωςθ υπερβαίνει το διπλάςιο του μζ-

ςου όρου τθσ προθγθκείςθσ ετθςίασ, ι τυχόν μικρότερθσ περιόδου πραγματικισ κατα-

νάλωςθσ, γίνεται ζκπτωςθ επί του λογαριαςμοφ καταναλϊςεωσ νεροφ όλθσ τθσ επί 

πλζον, λόγω διαρροισ χρεωκείςασ ποςότθτασ νεροφ και ο ςυνδρομθτισ χρεϊνεται μό-

νο με τθν μεγαλφτερθ κατανάλωςθ τθσ προθγθκείςθσ ετθςίασ περιόδου προςαυξθμζ-

νθσ κατά 20%. Οι εκπτϊςεισ αυτζσ γίνονται με απόφαςθ του Δ.. φςτερα από αίτθςθ του 

ςυνδρομθτι και μόνο μια φορά ανά διετία. Αν για τον παραπάνω υπολογιςμό δεν είναι 

δυνατι θ χριςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του προθγοφμενου ζτουσ, 

λαμβάνεται υπόψθ θ ζνδειξθ τθσ προθγοφμενθσ ι επομζνθσ τθσ διαρροισ περιόδου, 

αλλιϊσ θ χρζωςθ γίνεται κατ' εκτίμθςθ από τθν Επιχείρθςθ. 

4. Η ιδιότθτα του απόρου αποδεικνφεται από ςχετικι βεβαίωςθ. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 

φπαρξθσ αφανοφσ διαρροισ ςυντάςςεται πρωτόκολλο που αναγράφεται από τον τεχνι-

κό του τμιματοσ καταναλωτϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και κεωρείται από τον Προϊςτάμενο 

του Σμιματοσ και τον Διευκυντι των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

5. Κάκε κατανάλωςθ νεροφ μετά τθν διαπίςτωςθ τθσ αφανοφσ διαρροισ και τθν ςφνταξθ 

του ςχετικοφ πρωτοκόλλου, βαρφνει ολοκλθρωτικά τον υδρολιπτθ. 

 

ΑΘΟ 32ο 
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Αντικατάςταςη Υδρομετρητϊν 

1. Οι υδρομετρθτζσ αποτελοφν περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Επιχείρθςθσ και ανικουν ςτθ δι-

καιοδοςία τθσ. Απαγορεφεται κάκε επζμβαςθ ςτον υδρομετρθτι από τον χριςτθ. ε 

περίπτωςθ παλαιότθτασ του υδρομζτρου, ι καταςτροφισ του, ι αδυναμίασ επιςκευισ 

του, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ αντικακιςτά αμζςωσ το υδρόμετρο και χρεϊνεται ωσ κατανάλω-

ςθ θ μζςθ κατανάλωςθ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του προθγοφμενου ζτουσ. Αν ο ιδιο-

κτιτθσ ι χριςτθσ αρνείται τθν αντικατάςταςθ του υδρομζτρου μθ επιτρζποντοσ τα ειδι-

κευμζνα για το ςκοπό αυτό ςυνεργεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ να προβοφν ςε αντικατά-

ςταςθ του, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διακόπτει τθν παροχι χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ, χρεϊνει δε 

τον υδρολιπτθ με το δικαίωμα διακοπισ. Αν ο υδρολιπτθσ επαναςυνδζςει μόνοσ του 

τθν παροχι, ι τοποκετιςει νζο υδρόμετρο, τιμωρείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ποινικοφ Κϊδικα και χρεϊνεται με το ανάλογο πρόςτιμο ςφμφωνα με τθν τιμολογιακι 

πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ, επιπλζον δε θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να προβεί ςτθν άμεςθ 

αφαίρεςθ τθσ παροχισ. 
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ΑΘΟ 33ο 

Απαγορεφςεισ 

I. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νεροφ 

1. Ο υδρολιπτθσ που ςυνδζει τθν παροχι (ςτθν οποία δεν ζχει ακόμθ τοποκετθκεί υδρο-

μετρθτισ, ι αυτόσ ζχει αφαιρεκεί), με ενωτικό ςωλινα ι με υδρόμετρο, χωρίσ να τθρθ-

κεί θ νόμιμθ διαδικαςία, διαπράττει κλοπι νεροφ, θ οποία τιμωρείται ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του Ποινικοφ Κϊδικα. Κλοπι αποτελεί επίςθσ :  

 Η ςφνδεςθ τθσ πυροςβεςτικισ παροχισ, ι του εςωτερικοφ πυροςβεςτικοφ δι-

κτφου του ακινιτου, με τισ εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ αυτοφ,  

 Η χριςθ πυροςβεςτικισ παροχισ για οποιοδιποτε άλλο ςκοπό πζραν αυτοφ για 

τον οποίο χορθγικθκε, 

 Η λιψθ μθ καταμετροφμενου νεροφ από κρουνοφσ πυρόςβεςθσ και από παρο-

χζσ ι κρουνοφσ ποτίςματοσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν ι δθμοςίων χϊρων.  

2. Απόδειξθ διάπραξθσ κλοπισ νεροφ κεωρείται και θ πρόκλθςθ βλάβθσ ςτον υδρομετρθ-

τι από τον υδρευόμενο, τζτοιασ ϊςτε να κακίςταται αδφνατθ θ λιψθ ενδείξεων. τθν 

περίπτωςθ αυτι ο υδρευόμενοσ χρεϊνεται επιπλζον και με το πενταπλάςιο τθσ δαπά-

νθσ επιςκευισ τθσ βλάβθσ. 

3. Γενικά απόδειξθ κλοπισ νεροφ αποτελεί κάκε επζμβαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ φω-

λεάσ του εςωτερικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου του ακινιτου, θ οποία αποςκοπεί ςτθ 

λιψθ μθ τιμολογοφμενου νεροφ, ι ςτθ μείωςθ των ποςοτιτων αυτοφ. 

4. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διακόπτει αμζςωσ τθν φδρευςθ, χωρίσ ευκφ-

νθ για οποιαδιποτε ηθμιά προκφψει από τθ διακοπι αυτι ςτισ εγκαταςτάςεισ του λα-

κραίου υδρολιπτθ και χρεϊνει τον υπαίτιο υδρολιπτθ με το δεκαπλάςιο τθσ μεγαλφτε-

ρθσ κατανάλωςθσ τθσ τελευταίασ 10ετίασ, ι το δεκαπλάςιο τθσ τεκμαρτισ λακραίασ κα-

τανάλωςθσ, ι ςε περιπτϊςεισ ανεγειρόμενων οικοδομϊν, με ποςότθτα νεροφ ίςθ προσ 

το 300% του όγκου τθσ οικοδομισ. 

5. Μετά τθ διακοπι θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ αφαιρεί τθν παροχι χωρίσ άλλθ προειδοποίθςθ και 

χωρίσ ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά ικελε προκλθκεί.  
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6. Η τεκμαρτι κατανάλωςθ υπολογίηεται από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

με βάςθ τα ςτοιχεία του φακζλου του χριςτθ, ι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν δια-

κζςιμα ςτοιχεία υπολογίηεται ςτο 300% του όγκου τθσ οικοδομισ, κεωρθμζνθ από Δι-

ευκυντι και Πρόεδρο ΔΕΤΑ. 

7. ε οποιονδιποτε καταναλωτι επιχειριςει λακραία υδρολθψία, διακόπτεται θ υδροδό-

τθςθ του και υποχρεϊνεται ςτθν καταβολι τθσ αξίασ τθσ τεκμαρτισ κατανάλωςθσ ςτο 

δεκαπλάςιο τθσ μεγαλφτερθσ κατανάλωςθσ τθσ τελευταίασ 10ετίασ, ι ςε περιπτϊςεισ 

ανεγειρόμενων οικοδομϊν, με ποςότθτα νεροφ ίςθ προσ το 300% του όγκου τθσ οικο-

δομισ. 

8. τθν ζννοια τθσ λακραίασ υδρολθψίασ εμπίπτει και θ απόλθψθ νεροφ με τθν, εκ προκζ-

ςεωσ, αντίςτροφθ τοποκζτθςθ του υδρομζτρου, θ οποία ζχει ςαν ςυνζπεια τθ διαγρα-

φι τθσ καταναλωκείςθσ ποςότθτασ. Μζτρο για τθν επιβολι προςτίμου ςτθν περίπτωςθ 

αυτι κα λθφκεί θ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ των δζκα (10) τελευταίων ετϊν, ι αν υπάρ-

χει κατανάλωςθ μικρότερθσ χρονικισ περιόδου, λαμβάνεται υπόψθ θ μεγαλφτερθ κα-

τανάλωςθ αυτισ τθσ περιόδου. ε περίπτωςθ υπάρξεωσ υποτροπισ ακυρϊνεται θ υ-

δρολθψία και αφαιρείται το υδρόμετρο. Για τθν επαναςφνδεςθ τθσ υδρολθψίασ κατα-

βάλλονται εκ νζου τα τζλθ αρχικισ ςφνδεςθσ, θ εγγφθςθ και τα ςχετικά τζλθ-πρόςτιμα 

που προβλζπονται από τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ Επιχείρθςθσ. 

9. Οποιοςδιποτε τρίτοσ (μθ καταναλωτισ) επιχειριςει λακραία υδρολθψία, διϊκεται ποι-

νικϊσ για παράβαςθ των ςχετικϊν διατάξεων του Ποινικοφ Νόμου και ευκφνεται για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κετικισ ι αποκετικισ ηθμιάσ που προκάλεςε ςτθν Επιχείρθςθ.  

10. ε περίπτωςθ οικοδομισ που ανοικοδομικθκε χωρίσ να τθρθκοφν οι προβλεπόμενεσ 

από τον παρόντα κανονιςμό διαδικαςίεσ, ο καταςκευαςτισ ι ο εργολάβοσ, ι ο ιδιοκτι-

τθσ προκειμζνου να υδροδοτιςει οριςτικά το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο που ζχει περατωκεί 

υποχρεϊνεται να καταβάλει ςτθν Επιχείρθςθ : 

 Σο τζλοσ αρχικισ ςυνδζςεωσ (πλθν εγγυιςεων καταναλϊςεωσ νεροφ και υδρο-

μζτρου). 

 Σθ δαπάνθ καταςκευισ νζασ διακλαδϊςεωσ. 

11. ε περίπτωςθ που ο εργολάβοσ ι καταςκευαςτισ ι ιδιοκτιτθσ, κατά τθν εκςκαφι του 

οικοπζδου για ανζγερςθ κτίςματοσ, καταςτρζψει ι εξαφανίςει τα υδρόμετρα που υ-
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πιρχαν ςτο ακίνθτο, υποχρεϊνεται ςτθν καταβολι τθσ αξίασ των υδρομζτρων και ςτθν 

αποηθμίωςθ τθσ Επιχείρθςθσ για κάκε υδρόμετρο, όπωσ αυτι ορίηεται με τθν τιμολογι-

ακι πολιτικι τθσ Επιχείρθςθσ. 

12. ε περίπτωςθ καταςκευισ χϊρου υδρομζτρων που δεν πλθροί απολφτωσ τουσ όρουσ 

του παρόντοσ κανονιςμοφ, θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει ςτθν παραλαβι του, εφόςον 

κρίνει ότι οι παρεκκλίςεισ ςτθν καταςκευι του είναι επουςιϊδεισ και με τον όρο να μθ 

παρακωλφεται θ κανονικι του λειτουργία και να διαςφαλίηονται οι αποχετεφςεισ. τθν 

περίπτωςθ που δεν παραλαμβάνεται από τθν υπθρεςία και ο καταςκευαςτισ δεν ςυμ-

μορφϊνεται τότε επιβαρφνεται με τθν αξία 1000μ3 νεροφ για κάκε κζςθ υδρομζτρου. 

II. Ραράνομη χορήγηςη νεροφ, εμπορία νεροφ 

1. Απαγορεφεται ςτουσ υδρευόμενουσ θ δωρεάν, ι θ επί πλθρωμι χοριγθςθ νεροφ ςε τρί-

τουσ. Απαγορεφεται θ εμπορία νεροφ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ειδο-

ποιεί αυτόν που χορθγεί, ι εμπορεφεται το νερό, για τθν διακοπι τθσ χοριγθςθσ ι τθσ 

εμπορίασ. Αν ο υδρευόμενοσ δεν ςυμμορφωκεί μζςα ςε διάςτθμα ενόσ μθνόσ από τθν 

ειδοποίθςθ, θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν υδροδότθςθ του, χω-

ρίσ άλλθ ειδοποίθςθ και χωρίσ ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά προκλθκεί από τθ διακο-

πι αυτι, ςτον υδρευόμενο ι ςτουσ πελάτεσ του και ο καταναλωτισ χρεϊνεται επί πλζον 

με τθν αξία 1000 κ.μ. νεροφ.  

 

 

III. Λοιπζσ απαγορεφςεισ 

1. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ του υδρολιπτθ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ (υδρόμετρα, παροχζσ φρεάτια, αγωγοφσ κ.λ.π.). Η επζμβαςθ τιμωρείται ποινι-

κά, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ποινικοφ Νόμου, θ δε δαπάνθ για τυχόν 

βλάβθ βαρφνει τον υδρολιπτθ. Επζμβαςθ ςτο υδρόμετρο με ςκοπό τθν αλλοίωςθ των 

εγγραφϊν και των ενδείξεων αποτελεί κλοπι και εφαρμόηονται όςα προβλζπονται ςτον 

παρόντα κανονιςμό. 

2. Απαγορεφεται θ γειτνίαςθ εγκαταςτάςεων φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ με ςθπτικοφσ, 

ι απορροφθτικοφσ βόκρουσ, ι δεξαμενζσ χθμικϊν ουςιϊν. τθν περίπτωςθ αυτι θ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ηθτά από τον κφριο των εγκαταςτάςεων αυτϊν τθ διακοπι τθσ λει-
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τουργίασ τουσ και τθν αχριςτευςι τουσ, με φροντίδα και δαπάνθ του. ε περίπτωςθ 

που ο κφριοσ των εγκαταςτάςεων δεν τθριςει τα παραπάνω αναφερόμενα, θ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ διακόπτει πρϊτα τθν παροχι του νεροφ και ςτθ ςυνζχεια τθ ςφνδεςθ του ακι-

νιτου με τον αγωγό αποχζτευςθσ, μετά από προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του κυρίου του 

ακινιτου. Οι ελάχιςτεσ αποςτάςεισ των αγωγϊν φδρευςθσ από τουσ αγωγοφσ αποχζ-

τευςθσ και τισ εγκαταςτάςεισ βόκρων δεξαμενϊν χθμικϊν ουςιϊν ορίηονται από τθν 

ςχετικι νομοκεςία. 

3. Απαγορεφεται θ εντόσ του φρεατίου τθσ ιδιωτικισ παροχισ επζμβαςθ ςτισ εγκαταςτά-

ςεισ που ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Αν, εξαιτίασ τθσ επζμβαςθσ αυ-

τισ, προκλθκεί ηθμία ςτο φρεάτιο τθσ ιδιωτικισ παροχισ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 

επιςκευάηεται αυτι από τθν Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον 

ιδιοκτιτθ του υδρευόμενου ακινιτου. 

4. Απαγορεφεται απόλυτα θ ζνωςθ εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων που τροφοδοτοφνται από 

διαφορετικζσ παροχζσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ζχει το δικαίωμα δια-

κοπισ τθσ υδροδότθςθσ. 

5. Απαγορεφεται θ ςφράγιςθ των υδρομζτρων. τθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλεται πρόςτι-

μο ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ. Αν πα-

ράλλθλα διαπιςτωκεί αλλοίωςθ των ενδείξεων επιβάλλεται πρόςτιμο ίςο με το δεκα-

πλάςιο τθσ μεγαλφτερθσ κατανάλωςθσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. 

6. Απαγορεφεται θ πρόκλθςθ βλαβϊν ςτουσ αγωγοφσ και τισ διακλαδϊςεισ κατά τθν εκτζ-

λεςθ δθμοςίων ι ιδιωτικϊν ζργων. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι φορείσ και οι κατα-

ςκευαςτζσ οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και πρόςφορα τεχνικά μζτρα ε-

ντοπιςμοφ και προςταςίασ των αγωγϊν και διακλαδϊςεων, ςυμβουλευόμενοι τθν αρ-

μόδια Τπθρεςία Δικτφου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ, θ οποία κα τουσ παρζχει τισ ςχετικζσ υ-

ποδείξεισ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο υπαίτιοσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι τθσ ηθμιάσ 

(κετικισ και αποκετικισ) αν πρόκειται για ηθμία ςε αγωγό διανομισ, τα δε υλικά από 

τθν άρςθ τθσ παρανομίασ παραμζνουν προσ όφελοσ τθσ Επιχείρθςθσ. 

7. Απαγορεφεται και αποτελεί κλοπι νεροφ, θ ςφνδεςθ εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων ακι-

νιτου με κρουνοφσ, που ζχουν τοποκετθκεί για τθν φδρευςθ, με δοχεία ι βυτία, περιο-

χϊν που δεν ζχουν φδρευςθ. 
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8. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο υπαίτιοσ τθσ ηθμίασ, εκτόσ από τισ ενδεχόμενεσ ποινικζσ του 

ευκφνεσ, υποχρεϊνεται και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ (κετικισ και αποκετικισ), αν 

δε πρόκειται για ηθμιά ςε αγωγό διανομισ, τότε τα υλικά από τθν άρςθ τθσ παρανομίασ 

παραμζνουν προσ όφελοσ τθσ Επιχείρθςθσ.  

9. Επιπλζον απαγορεφεται ςτουσ καταναλωτζσ ι ςτουσ τρίτουσ: 

 Να ςυνδζουν τισ εςωτερικζσ ςωλθνϊςεισ του ακινιτου που υδροδοτείται από 

τθν επιχείρθςθ, με ςωλινεσ, από τισ οποίεσ διοχετεφεται νερό ξζνθσ προελεφ-

ςεωσ ζςτω και αν μεςολαβοφν ςτθ ςφνδεςθ αυτι βαλβίδα ι διακόπτεσ. τθν πε-

ρίπτωςθ αυτι διακόπτεται θ υδρολθψία και αποκακίςταται μετά τθν αποςφνδε-

ςθ των ξζνων ςωλθνϊςεων. 

 Να τοποκετθκοφν ςωλινεσ αποχετεφςεωσ ι καυςίμων μζςα ι κοντά ςτα φρεά-

τια υδατοπαροχισ. τθν περίπτωςθ αυτι διακόπτεται θ υδρολθψία μζχρι τθν 

απομάκρυνςθ των ανωτζρω ςωλθνϊςεων. 

 Να χορθγοφν με μόνιμεσ παροχζσ (δίκτυο) νερό ςε τρίτουσ και για οποιαδιποτε 

αιτία. τθν περίπτωςθ αυτι διακόπτεται θ υδρολθψία, ο δε καταναλωτισ χρεϊ-

νεται επιπλζον με τθν αξία 1000 μ3 νεροφ. 

ΑΘΟ 34ο 

Διατάξεισ υγειονομικήσ φφςησ 

1. Η Επιχείρθςθ φζρει ευκφνθ για τθν ποιότθτα και γενικϊσ τθν υγιεινι παροχζτευςθ του 

νεροφ μόνο μζχρι το φρεάτιο ιδιωτικισ παροχισ, ι τθν αρχι του οικοπζδου ςφνδεςθσ.  

2. Ο Χθμικόσ, Φυςικόσ και Τγειονομικόσ ζλεγχοσ του χορθγοφμενου φδατοσ, ενεργείται αυ-

τεπάγγελτα από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υ-

γειονομικζσ διατάξεισ. 

3. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί ο καταναλωτισ να ηθτιςει, με γραπτι αίτθςθ του, τθν 

διενζργεια δειγματολθψίασ για χθμικι ι μικροβιολογικι εξζταςθ του νεροφ καταβάλ-

λοντασ για το ςκοπό αυτό το ποςό που κακορίηεται από το ιςχφον τιμολόγιο. 

4. Η επιχείρθςθ δικαιοφται να προβαίνει ςτον ζλεγχο των υδρομζτρων και των εςωτερι-

κϊν Τδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και ςτθ λιψθ δειγμάτων νεροφ από αυτζσ είτε 

αυτεπάγγελτα, είτε φςτερα από ςχετικι αίτθςθ του καταναλωτι, για λόγουσ που αφο-
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ροφν τον υγειονομικό ζλεγχο και τθν υγιεινι παροχζτευςθ του νεροφ. Οι καταναλωτζσ 

ςτθν περίπτωςθ αυτι, οφείλουν να διευκολφνουν τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του ε-

λζγχου. 

5. Απαγορεφεται θ γειτνίαςθ των κάκε είδουσ εγκαταςτάςεων φδρευςθσ με ςυγκροτιματα 

βόκρων, απορροφθτικά ι και ςτεγανά, με το δίκτυο αποχζτευςθσ ι ςωλθνϊςεισ μετα-

φοράσ καυςίμων. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά βεβαιϊςεισ από το 

αρμόδιο Σμιμα Τγείασ και τουσ υδρολιπτεσ ςχετικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά υφι-

ςτάμενων βόκρων. Οι ιδιοκτιτεσ αυτϊν οφείλουν να επιτρζπουν και διευκολφνουν το 

προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ να επιβεβαιϊνει επί τόπου τα χαρακτθριςτικά αυτά, 

προκειμζνου να προχωριςει ςτθν υδροδότθςθ ακινιτων που δεν αποχετεφονται ςτο 

δίκτυο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. 

6. Απαγορεφεται θ διζλευςθ αποχετευτικϊν αγωγϊν πάνω από τισ εγκαταςτάςεισ φδρευ-

ςθσ, χωρίσ να ζχει λθφκεί πρόνοια προςταςίασ τουσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ κζτει εφλογθ προκεςμία για τθν απομάκρυνςθ των αγωγϊν, μετά τθν άπρακτθ 

πάροδο τθσ οποίασ διακόπτει τθν παροχι νεροφ. Η επαναςφνδεςθ με το δίκτυο φδρευ-

ςθσ γίνεται μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ αποχζτευςθσ και με δαπάνεσ του υδρολιπτθ. 

7. Απαγορεφεται θ υδροδότθςθ ακινιτου , ι θ τοποκζτθςθ δεφτερθσ και πλζον παροχισ, 

εάν το ακίνθτο δεν ζχει ςυνδεκεί με το υφιςτάμενο δίκτυο αποχζτευςθσ, που διζρχεται 

μπροςτά από αυτό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

πάρτθσ και τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

8. ε περίπτωςθ βλάβθσ του αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ θ οποία δεν αποκακίςταται εντόσ 

δφο θμερϊν από τθν εκδιλωςθ τθσ, διακόπτεται χωρίσ πρόςκετεσ διατυπϊςεισ θ υδρο-

δότθςθ του εξυπθρετοφμενου από το αποχετευτικό ςφςτθμα ακινιτου. Η διακοπι τθσ 

υδροδότθςθσ μπορεί να ζχει προςωρινό χαρακτιρα, ι και μόνιμο, ανάλογα με τθν ςυμ-

μόρφωςθ ι μθ των υπευκφνων τθσ βλάβθσ. ε περιπτϊςεισ μόνιμου χαρακτιρα διακο-

πισ απαιτείται θ καταβολι δικαιϊματοσ επαναςφνδεςθσ και αίτθςθ των υδρολθπτϊν 

για να αποκαταςτακεί θ κανονικι υδροδότθςθ. 

9. Η Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ μπορεί να αρνθκεί, ι να διακόψει τθν υδροδότθςθ φυςικοφ ι νομι-

κοφ προςϊπου, όταν υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ κινδφνου ρφπανςθσ ι μόλυνςθσ του 

πόςιμου νεροφ. 
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10. Απαγορεφεται θ χριςθ από τουσ καταναλωτζσ οποιουδιποτε είδουσ ςωλινων για τθν 

μεταφορά πόςιμου νεροφ από τθ βρφςθ ςε διάφορουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και α-

ντίςτροφα (βυτία, ντεπόηιτα, δεξαμενζσ κλπ) για τθν αποφυγι τυχόν αναρρόφθςθσ νε-

ροφ ςε περίπτωςθ διακοπισ υδροδότθςθσ. Για τον ίδιο λόγο απαγορεφεται θ μεταφορά 

νεροφ μζςω οιωνδιποτε ςωλθνϊςεων απευκείασ από κοινόχρθςτεσ βρφςεσ, ι παροχζσ, 

ι κρουνοφσ πυρόςβεςθσ, ι ποτίςματοσ δθμοςίων κιπων. 

11. Απαγορεφεται τζλοσ θ ζνωςθ εςωτερικϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων που τροφοδο-

τοφνται από το δίκτυο διανομισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. με κρουνοφσ πυρόςβεςθσ ι με οποιαδιπο-

τε άλλθ πθγι υδρολθψίασ, ζςτω κι αν μεςολαβοφν διακόπτεσ – βαλβίδεσ αντεπιςτρο-

φισ. 

 

ΑΘΟ 35ο 

Τελικζσ Διατάξεισ 

1. Μετά τθ ςφνδεςθ των εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων με τα δίκτυα φδρευςθσ και τθν κα-

ταβολι τθσ εγγφθςθσ χριςθσ υδρομετρθτι από μζρουσ του υδρολιπτθ, καταρτίηεται 

μεταξφ αυτοφ και τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ ςφμβαςθ προςχϊρθςθσ, με τθν οποία ο πελάτθσ 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του παρόντα Κανονιςμοφ, κακϊσ και κάκε τρο-

ποποίθςθ ι ςυμπλιρωςι του με ςχετικζσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

2. Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτον παρόντα κανονιςμό ρυκμίηεται με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ. Οι υδρολιπτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊ-

νονται με τισ αποφάςεισ αυτζσ. Η μθ ςυμμόρφωςθσ τουσ ςυνεπάγεται τθ διακοπι τθσ 

παροχισ νεροφ και τθν επιβολι προςτίμου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του πα-

ρόντοσ κανονιςμοφ.  

3. Διατθροφνται ςε ιςχφ οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ 

που αφοροφν κζματα ςχετικά με τθν φδρευςθ, εφ’ όςον ςτον παρόντα κανονιςμό δεν 

υπάρχει πρόβλεψθ επί των κεμάτων που αυτζσ επιλαμβάνονται και ρυκμίηουν.  

4. Η ιςχφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ αρχίηει από τθν ζγκριςθ τθσ απόφαςθσ του Διοικθτι-

κοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. πάρτθσ από το Δθμοτικό υμβοφλιο πάρτθσ. 
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ΑΘΟ 36ο 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

1. Η Επιχείρθςθ από τθν ψιφιςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν αναγνωρίηει το κακεςτϊσ 

των ιδιόκτθτων υδρομζτρων των καταναλωτϊν. Όλα τα υδρόμετρα που τοποκετικθκαν, 

ι κα τοποκετθκοφν κατά παράβαςθ του παρόντοσ, περιζρχονται ςτθν ιδιοκτθςία και 

τθν δικαιοδοςία τθσ Επιχείρθςθσ και θ αξία τουσ μετατρζπεται ςε εγγφθςθ του υδρομζ-

τρου, θ οποία και δεν επιςτρζφεται κατά τθν ακφρωςθ τθσ υδρολθψίασ. 

2. ε όποια ακίνθτα διατθρείται το κακεςτϊσ τθσ υδροδοτιςεωσ περιςςότερων ανεξάρτθ-

των χϊρων με ζνα υδρόμετρο, (διαμερίςματα, γραφεία, εργαςτιρια κλπ) θ Επιχείρθςθ 

κα χρεϊνει τον κακζνα από τουσ ανεξάρτθτουσ αυτοφσ χϊρουσ, ςφμφωνα με τα οριηό-

μενα ςτθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ. 

3. Ο παρϊν Κανονιςμόσ από τθν ζγκριςι του από το Δθμοτικό υμβοφλιο και τθν ανάρτθ-

ςθ ςτο Διαδίκτυο κατιςχφει κάκε άλλθσ διατάξεωσ προθγοφμενου κανονιςμοφ, κακϊσ 

και κάκε εγκφκλιασ διαταγισ ι απόφαςθσ με τισ οι οποίεσ ρυκμίηονται κατά διαφορετι-

κό τα κιγόμενα κζματα. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 
ΣΧΕΔΙΑΤΥΡΙΚΩΝΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
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