ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ
Αριθ.Αποφ 26/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό17/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ
ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ΔΣ του Δημου Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης έτους 2022.
Στην, Ανδραβίδα σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12/2021 και ώρα 10.00πμ Η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτικη συνεδρίαση στο Κατάστημα
της Κοινότητας Ανδραβίδας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα, δια περιφοράς συνεδρίαση

λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19 (εγκύκλιοι ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678του
ΥΠΕΣ),ύστερα από την με αρ. πρωτ. 16725/6-12-2021. πρόσκληση του Προέδρου του, που
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 ) μελών
παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση εξι(6) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ προεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

4 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κ.Κεκατος Διονύσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

και εισηγούμενος το 1ο θέμα της συνεδρίασης ειπε τα εξης:
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
Εισηγείται προς στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο αποφάσεων ,κανονιστικων
των άρθρων 79 και 82 του .ΚΔΚ
Ο πρόεδρος εν συνέχεια αναφέρθηκε σχετικα με το θεμα:
ΤΗΝ ΑΠΟ 26/11/2021,ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΛΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ο Κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης ψηφίστηκε
με την υπ΄ αρίθ. 104/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στον
κανονισμό αυτό δεν ενιαιοποιήθηκαν οι συντελεστές ύδρευσης και
ισχύουν αυτοί των τέως Δήμων. Μέχρι σήμερα ισχύουν τα εξής:
Η Διεύθυνση οικονομικών του Δήμου μας χορήγησε στοιχεία σχετικά με
ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης έτους 2020 ως εξής:
Έσοδα: 679.099,73 € και έξοδα: 1.039.316,05 €, υπάρχει δηλαδή απόκλιση
360.216,32 €

Δ.Ε Ανδραβίδας:
Κοιν. Ανδραβίδας: Τέλη ύδρευσης με εξάμηνη κατανάλωση: Από
1-80 κυβικά νερού 0,32 €/ Τέλη ύδρευσης με εξάμηνη κατανάλωση:
Από 1-80 κυβικά νερού 0,32 €/m3, από 81και άνω 0,56 €/ m3, από
81και άνω 0,56 €/ m3, πάγιος τέλος: 2,47 € και τέλη αδειών νέων
παροχών: 50 €.
Κοιν. Στρουσίου: Τέλη ύδρευσης με εξάμηνη κατανάλωση: Από 1
κυβικό και άνω 0,29 €/ m3, πάγιο τέλος: 1,55.
Δ.Ε. Βουπρασίας Για εξάμηνη κατανάλωση
Πάγιο τέλος 14,61 €
Για κατοικίες από 01 -100 κυβικά: 0,29 €/ m3. Από 101 και άνω
0,44 €/ m3.
Για καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία: από 01 -100 κυβικά: 0,449
€/ m3. Από 101 και άνω 0,59 €/ m3.
Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και κτηνοτροφικές μονάδες (απλή
χρήση): από 01 -100 κυβικά: 0,44 €/ m3. Από 101 και άνω 0,73 €/
m3.
Δ.Ε. Κάστρου – Κυλλήνης
Από 1-200 κυβικά νερού 0,35 €/, από 201-300 κυβικά νερού 0,44
€/m3, και από 301 και άνω 0,73 €/ m3.
Ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.: 0,73/ m3
Δ.Ε. Λεχαινών:
Πάγιο τέλος 10 €
Τέλος νέας σύνδεσης 75 €
Κλίμακα κατανάλωσης: Από 1-50 κυβικά νερού 0,20 €/, από 51-100
κυβικά νερού 0,30 €/m3, και από 101 και άνω 0,50 €/ m3.
Σύνολο υδρομέτρων του Δήμου: 11.168.

Εισπραχθέντα έσοδα σε €
0321

0322

0323

2112

Πληρωθείσες Δαπάνες σε €

1.160,84 Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 25
Επενδύσεις υπηρεσίας 25
Εκ των οποίων:
-ποσό 7.008,96€ εξοφλήθηκε από
πιστώσεις ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
76,45 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
-ποσό 30.571,63€ εξοφλήθηκε από
πιστώσεις ΣΑΕ 055 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
-ποσό 185.698,72€ από πιστώσεις
ΣΑΤΑ
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που
πληρώθηκαν.
Εκ των οποίων:
0,00 -ποσό 60.294,90€ εξοφλήθηκε από
πιστώσεις ΣΑΕΟ55 ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
-ποσό 16.160,30€ εξοφλήθηκε από
πιστώσεις ΣΑΤΑ
367.598,52

725.054,73

223.279,31

90.982,01

3212

310.263,92

Σύνολο
Εσόδων

679.099,73 Σύνολο Πληρωμών

Απόκλιση

1.039.316,05

360.216,32(Μη συμπεριλαμβανομένου μέρους
του ΚΑ 5119)
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Κοντόγιωργα Μαρία

Για την εύρυθμη λειτουργία, όμως, της υπηρεσίας ύδρευσης χρειάζεται να
υπάρξει ενιαίος συντελεστής τελών για όλη τη διοικητική περιφέρεια του
Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Επίσης, ενιαίος συντελεστής και στα τέλη
σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
Η δημοτική αρχή πρότεινε στην υπηρεσία εσόδων και περιουσίας την
εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του
Δήμου μας, ήτοι: πολύτεκνοι, Α.Μ.Ε.Α. και οικονομικά αδύναμους,
λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην επικράτεια τις οποίες
εντείνει η πανδημία λόγω Covid – 19.
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 περ.Β4 και Γ1 του Ν.3463/06
(οι δήμοι έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού
καθαρισμού και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων
ύδρευσης).
β) Τα τέλη επιβάλλονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο για
την επιβολή του τέλους, δημοσιεύεται εντός 5 ημερών από της ημέρας
λήψεως αυτής, προκειμένου περί Δήμων παρά της εισόδου του
Δημαρχιακού Καταστήματος και εν περιλήψει δια μιας των εν τω Δήμω
εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων προκειμένου δε περί Κοινοτήτων
παρά την είσοδο του Κοινοτικού Καταστήματος και των εκκλησιών της
Κοινότητος και των συνοικισμών αυτής. (άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-101958) και άρθρο 79 του Δ.Κ.Κ., διότι είναι απόφαση κανονιστικού
περιεχομένου.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε και τροποποιούμε εν μέρει τον
κανονισμό ύδρευσης του Δήμου μας ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1: Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις
υδροδότησης των υδροληπτών από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και
καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις
υποχρεώσεις του Δήμου και των υδροληπτών.

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του
Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ
ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
- Των άρθρων 75 παρ.ιγ 170 & 174 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006)
-Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων
των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του άρθρου 29 του Α.Ν. 344/1968 «περί διατάξεων τινών αφορώσιν
εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
-Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» , και του Π.Δ. 923/1977 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ».
- Των
Υγειονομικών
Διατάξεων
με
αριθμούς:
ΔΥΓ2/Γ/Γ1/ΟΙΚ.38295/2007 (Φ.Ε.Κ.-630/τ.Β726.04.07) Κ.Υ.Α., με την
διόρθωση σφαλμάτων (Φ. Η. Κ.986/τ.Β718.06,07), τροποποίηση της
Κ.Υ.Α.- Υ2/ΟΙΚ.2600/01 «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»,
Υ2/ΟΙΚ.2600/2001 Κ.Υ,Α (Φ.Ε.Κ. 892/τ.Β711.07.2001) «για την ποιότητα
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεμβρίου
1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (Φ.Ε.Κ.1082/τ.Β714.08,2001),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
ΔΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007
(Φ.Ε.Κ.630/τ.Β726.04.2007)
Κ.Υ.Α.
Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί (Φ.Ε.Κ.
189/68/τ.Β7988/74/τ.Β’) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις
για τους υπεύθυνους ύδρευσης, καθώς και τις υποχρεώσεις τους,
ΥΜ/5673/57 (Φ.Ε.Κ.-5/58/τ.Β’) Υγ. Διάταξη που αναφέρεται στις
μεθόδους απολύμανσης του νερού της ύδρευσης, Ε1β/221/65 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Β724.02.1965 Υπ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις
ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους λυμάτων. Τα άρθρα 8 έως
17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας
πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.

Άρθρο 3: Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης - Αγωγοί ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του
Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των
δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
Τα τμήματα των σωληνώσεων, εντός των ορίων των οικοπέδων, που
συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τις οικοδομές ή μη των υδροληπτών
ανήκουν στην ευθύνη των τελευταίων για την επισκευή και συντήρηση,
ανεξάρτητα της θέσης τοποθέτησης του υδρομέτρου. Σε περίπτωση
ύπαρξης κρασπεδόρειθρου ή πεζοδρομίου τα τμήματα των αγωγών
ύδρευσης μεταξύ αγωγού διανομής νερού και κρασπεδόρειθρου ή του
ορίου του πεζοδρομίου και προς το μέρος του αγωγού διανομής ανήκουν
στην ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση, του Δήμου. Σε περίπτωση
μη ύπαρξης πεζοδρομίου - κρασπεδόρειθρου το όριο της προηγούμενης
περίπτωσης είναι το όριο του δρόμου.

Τα τμήματα αγωγών ύδρευσης τα οποία διατρέχουν το πεζοδρόμιο ή
εισέρχονται σε ιδιοκτησίες τρίτων και υδροδοτούν ατομικές παροχές,
ανήκουν στην ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των υδροληπτών.
Ειδικά, τα τμήματα των αγωγών που υδροδοτούν ατομικές παροχές οι
οποίες συνδέονται με αγωγούς διανομής οι οποίοι διέρχονται από
ιδιοκτησίες ανήκουν στην ευθύνη επισκευής και συντήρησης των
υδροληπτών.
Σε περίπτωση ύπαρξης φρεατίου πολλαπλής παροχής η ευθύνη για την
επισκευή και συντήρηση του φρεατίου ανήκει στο Δήμο.
Οι αγωγοί ύδρευσης διακρίνονται σε:
- Αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου (χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που
μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές
διανομής).
-Κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς (χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του
δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του μέτρου).
-Αγωγούς διανομής (χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο
μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 4: Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης
ί) Γενικά
1. Η υδροδότηση ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που
εξυπηρετούνται από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, γίνεται ύστερα από
αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο.
Απαγορεύεται η σύνδεση και η υδροδότηση ακινήτων από τις υδρευτικές
γραμμές «εξωτερικού υδραγωγείου» δηλ.: τους αγωγούς ύδρευσης που
τροφοδοτούν τις δεξαμενές ύδρευσης από τις πηγές υδροληψίας. Η
σύνδεση και η υδροδότηση γίνεται από τους αγωγούς διανομής των
οποίων οι διάμετροί τους είναι μικρότερη των 200 mm. Κατ’ εξαίρεση και
κατόπιν έγγραφης άδειας της αρμόδιας Υπηρεσίας μπορεί να γίνει σύνδεση
και υδροδότηση με αγωγούς των οποίων η διάμετρος είναι μεγαλύτερη ή
ίση των 200 mm.
Ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, για την
υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχετική
αίτηση-δήλωση, σε έντυπο της υπηρεσίας, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική
του τροποποίηση, τις διατάξεις των νόμων, των κανονισμών και των
εγκυκλίων καθώς και κάθε άλλου όρου που τυχόν θέσει το Δ.Σ., μαζί με τα
απαιτούμενα, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του
Δ.Σ., δικαιολογητικά.
Επιπλέον των παραπάνω θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/1986 με συνημμένη κατάσταση, στην οποία θα καθορίζεται η
αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες
του ακινήτου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας
του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ' αυτού,
ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας
υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.
ίί) Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
1. Ο Ενδιαφερόμενος προσέρχεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης
ή ΚΕΠ ή Γραφεία Δημοτικής Ενότητας έχοντας μαζί του:
α) Τον ΑΦΜ και τον Α.Δ.Τ. του ιδιοκτήτη
β) Αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, τότε προσκομίζει
εξουσιοδότηση, στην οποία ο ιδιοκτήτης να τον εξουσιοδοτεί για την όλη
διαδικασία
2. Συμπληρώνει την σχετική αίτηση σύνδεσης της οικοδομής ή του
ακινήτου στο δίκτυο ύδρευσης, την οποία την προμηθεύεται ατελώς από το
γραφείο της υπηρεσίας.
3. Ακολουθεί ταυτόχρονα με την κατάθεσή της έλεγχος πληρότητας των
δικαιολογητικών.
4. Αν πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση υδροδότησης, που δεν
καλύπτεται ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, προωθείται στην
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου η οποία εξετάζει την περίπτωση.
5. H αίτηση με τα δικαιολογητικά προωθούνται στην αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου και διενεργείται αυτοψία - έλεγχος από αρμόδιο υπάλληλο
(υδραυλικό, τεχνικό) στο σημείο υδροδότησης. Κατόπιν θετικής
γνωμοδότησης από τον αρμόδιο υπάλληλο (υδραυλικό, τεχνικό) της
Υπηρεσίας ύδρευσης και έγκρισης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,
εκδίδεται βεβαιωτικό σημείωμα προς το Δημοτικό Ταμείο για την
πληρωμή του δικαιώματος (τέλους) σύνδεσης.
Η αίτηση του ιδιοκτήτη θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος η οποία φέρει θεώρηση - έγκριση από
την πολεοδομία για σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας ή λογαριασμό
της ΔΕΗ και φωτογραφία για ακίνητα που υφίστανται πριν από το έτος
1955 με σχετική βεβαίωση παλαιότητας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η
προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδομών μετά από υπεύθυνη δήλωση
του επιβλέποντος μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 28116/29-391 διαταγή του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Αν πρόκειται για οικόπεδο
προσκομίζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου.
β) Σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών, στην περίπτωση που
τοποθετούνται πέραν του ενός υδρομετρητές, συνοδευμένο από αναλυτική
κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των
υδρομετρητών σε σχέση με τους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής,
υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα μηχανικό.
Οποιοδήποτε σφάλμα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης
διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές,

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των
υδρομετρητών, μπορεί σε περίπτωση άρνησης ή ατέλειας των
καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την
υδροδότηση μέχρις ότου να τακτοποιηθεί το θέμα, γ) Υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται:
1)
Ότι άρχισαν και συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής,
προκειμένου για νεοαναγειρόμενες κατοικίες.
2)
Ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού ύδρευσης και κάθε
μελλοντική τροποποίησης του καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θα
θέσει το Δημ. Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό.
3)
Ότι αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης καθώς και τη δαπάνη
της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο
δρόμο.
4)
Ότι αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη δαπάνη σύνδεσης με τον
αγωγό ύδρευσης και αποδέχεται την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
Δεν είναι δυνατή η υδροδότηση ακινήτων μπροστά από τα οποία δεν
διέρχεται αγωγός διανομής.
Δεν επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων εάν δεν έχει εκδοθεί άδεια
οικοδομής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υδροδοτηθούν οικόπεδα μπροστά
από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό του οικοπέδου,
συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του
κατά το χρόνο υδροδότησής του.
β) Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, με την οποία δεσμεύεται
να ενημερώνει τον Δήμο για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του
οικοπέδου.
γ) Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η
κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η
υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν από τον ιδιοκτήτη τα
δικαιολογητικά, που προβλέπονται παραπάνω για την περίπτωσή του.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση υδροδότησης με ακίνητα (κτίσματα) όταν δε
διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από μία όψη τους.
ιιι) Ειδικές περιπτώσεις υδροδότησης
Ειδικές περιπτώσεις υδροδότησης ονομάζονται οι υδροδοτήσεις που
αφορούν ειδικές δραστηριότητες (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες,
εκπαιδευτήρια, συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, ελαιοτριβεία κλπ).
Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει
να συνοδεύεται από: α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει
θεώρηση - έγκριση από την πολεοδομία για σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής
Ωφέλειας.
β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.

γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μεγίστης και της μέσης ανά ημέρα
απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από
το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.
ε) Φωτοαντίγραφο μίας σελίδας του τιμολογίου του επαγγελματία με
σχετική θεώρηση από την εφορία, στ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο
αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η
καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη
αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης
ίν) Για υδροδοτήσεις ακίνητων εκτός σχεδίου πόλης & εκτός ορίων
οικισμών
1. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα
ακίνητα (κτίσματα) που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου του
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου και εκτός ορίων οικισμών,
αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια των οικισμών του Δήμου και σε περιοχές
που νόμιμα (με απόφαση του Δ.Σ.) εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του
Δήμου.
2. Για κάθε κτίσμα ή τμήμα κτίσματος με διακεκριμένη χρήση
(διαμέρισμα, κατάστημα κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης
(κοινή), ενώ τα κτίσματα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις,
βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.
3. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν κτίσματα εκτός
σχεδίου επιλέγεται από το Δήμο ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε
περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο
πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει
τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης, οι
ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των
παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές
εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης
τοπογραφικής διαμόρφωσης, προσωρινές.
4. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το
ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επέκταση του δικτύου
της ύδρευσης, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν
αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής της.
5. Για την επέκταση αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία καθορίζεται και το ύψος
της δαπάνης αυτής, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από
τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο - κτίσμα του υπάρχει
διανοιγμένος δρόμος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα
αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής
μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο, δ) Σε
περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του

ίδιου κτίσματος ή από ιδιοκτήτες διάφορων κτισμάτων, πρέπει να
υποβληθεί κοινή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα
αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν
μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά
συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.
6. Η επέκταση του δικτύου κατασκευάζεται το Δήμο κατά προτεραιότητα,
εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους
αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου, που
έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και
άλλων ακινήτων.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υδροδότηση υφισταμένων κτηρίων των
οποίων άλλαξε η χρήση και μετετράπη σε οικία, εκτός ορίων σχεδίων και
οικισμών. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη η
οποία θα συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά και ύστερα από
έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον Δήμο για να
διαπιστώνεται ότι το εν λόγω κτίριο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος
ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης
του με βάση τον παρόντα κανονισμό.
Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή
κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικής δραστηριότητας, η χορήγηση της
παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού
και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του
δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
Δεν επιτρέπεται η υδροδότηση αγρών και οικοπέδων εκτός σχεδίου πόλης
και εκτός ορίων οικισμών εντός των οποίων δεν υπάρχουν κτίσματα ή δεν
έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής.
Ο Δήμος μπορεί να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε ανύψωση, καταβίβαση.
μεταφορά και μετατόπιση των παροχών ύδρευσης όταν κρίνεται αναγκαίο
για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση
ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
Άρθρο 5: Δικαίωμα σύνδεσης
Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δικαίωμα (τέλος) σύνδεσης που
ανέρχεται στο ποσό των 50,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, δηλ. σύνολο 62 €. Η
έκδοση βεβαιωτικού σημειώματος από την αρμόδια Υπηρεσία προς το
Ταμείο του Δήμου επέχει θέση άδειας σύνδεσης και ισχύει μετά την
εξόφλησή του.
Δεν καταβάλετε τέλος σύνδεσης στην περίπτωση που αντικαθίσταται η
παροχή του ακινήτου λόγω παλαιότητας, βλάβης, μειωμένης παροχής
λόγω έμφραξης κλπ με την προϋπόθεση ότι η παροχή είναι ενεργή.

Άρθρο 6: Αυθαίρετη σύνδεση
Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,
χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος
σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου
Αντιδημάρχου εφόσον έχει εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα, σε βάρος του
παραβάτη πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του τέλους σύνδεσης όπως αυτό
έχει καθορισθεί και ισχύει, με διακοπή της υδροδότησης και κινείται
εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης
της ζημιάς που προκάλεσε στο Δήμο. Αντίστοιχες ευθύνες έχει και ο
τεχνίτης ή υδραυλικός ο οποίος πρόέβη στις εν λόγοι εργασίες.
Για τις παροχές ύδρευσης χωρίς υδρόμετρο ή λόγο) παλαιότητας αυτών
είναι δυσανάγνωστη-αδύνατη η καταγραφή των τυχών ενδείξεων η είναι
κλειδωμένο(παροχή εντός οικίας) κ.λ.π. ορίζεται ως ετήσια κατανάλωση
για το αντίστοιχο έτος τα 80 κυβικά με τον αναλογούντα ΦΠΑ και τα
αντίστοιχα πάγια με τον ΦΠΑ.
Άρθρο 7: Διακοπές σύνδεσης υδροδότησης - ΕπανασύνδεσηΓενικές διακοπές υδροδότησης- Επιτροπή Επίλυσης Θεμάτων Κανονισμού
Οι διακοπές σύνδεσης υδροδότησης ίος κυρώσεις για παράβαση του
παρόντος Κανονισμού γίνονται με γραπτή εντολή του αρμοδίου
αντιδημάρχου της Υπηρεσίας ύδρευσης κατόπιν εισήγησης της Αρμόδιας
επιτροπής της Υπηρεσίας Ύδρευσης εκτός από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται σε άλλα άρθρα, και στις παρακάτω περιπτώσεις:
•
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού
και χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ο Δήμος να φέρει καμιά ευθύνη για
τυχόν ζημιές που μπορεί να προκόψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.
Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την
πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με
προσαυξήσεις ή τόκους, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση
του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού
επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου . Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί
στον υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους
τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.
•
Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και καταβολή
του τέλους διακοπής. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη
εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς τον Δήμο. Η
επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και
καταβολή του τέλους επανασύνδεσης. Τα ποσά των τελών διακοπής και
επανασύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
• Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με
την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το
υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση του Δήμου, η οποία
μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον πελάτη ή για να
τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου.
•
Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο

ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οφείλει να ζητήσει
νέα σύνδεση υδροδότησης.
•
Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις σοβαρών
παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Επίλυσης Θεμάτων Κανονισμού και με απόφαση του αρμοδίου
Αντιδημάρχου.
Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε, για
παράβαση των διατάξεων του κανονισμού Ύδρευσης, καταβάλλεται από
τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξοφλείται ταυτόχρονα
ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο
λειτουργίας της παροχής.
Γενικές διακοπές υδροδότησης γίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
β) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του
υδραγωγείου κ.λ.π.)
γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους
υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση
για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές
ύδρευσης. Η αρμόδια επιτροπή του παρόντος αποτελείται από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο για θέματα ύδρευσης, έναν Δημ. Σύμβουλο και έναν
υδραυλικό του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Ο ορισμός των μελών της
επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8: Εργασία και υλικά σύνδεσης - Προδιαγραφές παροχών - Είδη
Παροχών
1. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το
Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται από τον αιτούντα υδρολήπτη και
από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό), με την επίβλεψη του Δήμου. Ο αϊτών
υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου την ημερομηνία και την ώρα έναρξης των εργασιών
σύνδεσης, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την έναρξή τους. Ο υδρολήπτης
οφείλει να τηρεί τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας, κατά το στάδιο της
εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης, για την πρόληψη οποιουδήποτε
ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και
ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα και βλάβες σε δίκτυα Κοινωφελών ή
ιδιωτικών Έργων που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του
εργατοτεχνικού του προσωπικού.
Σε ειδικές περιπτώσεις, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να δώσει
οδηγίες γραπτώς για τον τρόπο σύνδεσης, το βάθος εκσκαφής, το μήκος
της διακλάδωσης και, γενικά, οποιαδήποτε άλλη οδηγία απαιτείται για τη
σύνδεση.
2. Οι σωλήνες σύνδεσης, κατά κανόνα, θα έχουν διάμετρο παροχής 1/2

της ίντσας για σιδηροσωλήνα πράσινης ετικέτας ή Φ18/ΡΕ-10 atm, η δε
λήψη θα γίνεται πάντοτε από το άνω μέρος του αγωγού και ποτέ από το
κάτω μέρος ή τις παρειές του αγωγού. Μ σύνδεση με τον αγωγό διανομής
θα γίνεται με σέλλα ή ταυ (για σωλήνες ΡΕ) ή ζωστήρα (για σωλήνες
ΡVC) ή χαλύβδινη μούφα (με ηλεκτροσυγκόλληση για χαλ/σωλήνες) η
διάμετρος των οποίων θα είναι ίση με τη διάμετρο του αγωγού διανομής
και με έξοδο ½.
Σε περίπτωση που απαιτείται από το είδος του κτιρίου, της χρήσης,
απόστασης κλπ μεγαλύτερη διάμετρος παροχής τότε απαιτείται ειδική
γραπτή άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου
υδραυλικού της Υπηρεσίας.
3. Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών
σύνδεσης ή επισκευής και συντήρησης των σωληνώσεων οι οποίες
ανήκουν στην ευθύνη του υδρολήπτη καταπώς αναφέρονται στο αρθ.:3,
βαρύνουν τον υδρολήπτη. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον
υδρολήπτη για τη σύνδεση του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο
ελέγχονται από την Υπηρεσία και τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεώς της.
Ο υδρολήπτης είναι απολύτως υπεύθυνος για τις εργασίες απομάκρυνσης
προϊόντων εκσκαφής, επίχωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος ή
του κοινοχρήστου χώρου, εν γένει. Η αποκατάσταση γίνεται καθ' όμοιον
τρόπο με την οδοστρωσία της οδού ή της κατάστασης του κοινοχρήστου
χώρου. Στην περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο τότε η αποκατάσταση
γίνεται με άλλον τρόπο κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί από αρμόδιο υδραυλικό ή τεχνικό της
αρμόδιας Υπηρεσίας ανεπαρκής ή πλημμελής αποκατάσταση του
οδοστρώματος ή του κοινοχρήστου χώρου, ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης για
άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος ή του κοινοχρήστου χοίρου εντός
προθεσμίας 5 ημερών από την έκδοση της σχετικής ειδοποίησης. Εάν ο
υδρολήπτης ακόμα και μετά την ειδοποίηση αρνηθεί ή καθυστερεί την
αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος ή του κοινοχρήστου
χώρου εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Δήμος κατόπιν σχετικής
εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας, προβαίνει στην αποκατάσταση της
οδού ή του κοινοχρήστου χώρου, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στον
υδρολήπτη. Ο υπολογισμός της δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο αρθ.: 15 του παρόντος.
4. Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1½ ιντσών, που
χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία,
καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1½ ιντσών,
που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία,
στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα
κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες
παρόμοιες εγκαταστάσεις.
γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50

χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και
τις ανάγκες του Δήμου .Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής
παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές
εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική
πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας
με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη
χρήση,
δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση
εργοταξίου κατασκευής κτιρίων.
Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή
οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία. Οι
εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του
ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό
αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου
είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο
οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της
οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής.
Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν
διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την
αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, ο Δήμος μπορεί να
διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9: Επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης - Υποχρεώσεις
υδροληπτών
1. Η επισκευή, η συντήρηση, η αντικατάσταση καθώς και η επέκταση των
δικτύων ύδρευσης με τις επιφυλάξεις του παρόντος Κανονισμού γίνεται
από τον Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις
οικονομικές δυνατότητες, με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του
δικτύου όπως ορίζονται στο άρθ.:3 που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του
Δήμου, γίνεται από τους υδρολήπτες με την επίβλεψη του Δήμου. Για τα
μέτρα ασφαλείας εκ μέρους του ιδιοκτήτη στις εργασίες συντήρησης
ισχύουν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο.
3. Εκείνοι που προξενούν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του Δήμου είναι υποχρεωμένοι να
αποκαταστήσουν τη βλάβη άμεσα και με δικές τους δαπάνες ή να
αποζημιώσουν το Δήμο, για την επισκευή της φθοράς. Στη δεύτερη
περίπτωση η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το
Δήμο. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και
λογαριασμός του κόστους της, που υπογράφονται από τους αρμόδιους
υπαλλήλους του Δήμου και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζημιάς για
εξόφληση. Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω

λογαριασμό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζημιών από τους αρμόδιους
τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου, που εγκρίνεται με απόφαση του
αρμόδιου Αντιδημάρχου και επιδίδεται νόμιμα σ' αυτόν. Μετά την
άπρακτη πάροδο προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση, ή
την απόρριψη της προβλεπόμενης από το νόμο ανακοπής με δικαστική
απόφαση, η σχετική απαίτηση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης μπορεί
να χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η μη
εξόφληση του λογαριασμού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του νερού.
Εάν στο όνομα του υπόχρεου δεν εκδίδεται λογαριασμός ύδρευσης ο
Δήμος προβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του
λογαριασμού.
Άρθρο 10: Τέλη ύδρευσης- Ενστάσεις- Μειώσεις Λογαριασμών
Α. Τέλη ύδρευσης
Ι. Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που
προορίζονται να καλύψουν: α) Τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και
λειτουργίας Δημοτικών δικτύων ύδρευσης και β) Τις δαπάνες απόσβεσης
των επενδεδυμένων κεφαλαίων.
Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Π του Ν.Δ.
318/1969 και των άρθρων 3 και 4 του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ/τος. Η
καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανά έτος όπως προσδιορισθεί με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Καθορίζονται μειωμένα τέλη (αφορά μόνο την κατανάλωση) κατά 50%
ως εξής:
α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται:
γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των
προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και
λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ
182/31.10,1994/τ. Α’ - 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
I. Ν. 860/5-1-1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη
διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο,
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος
για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και
δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70%
και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός
των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από
οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον
τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των
ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:
Α. Σε ύλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να
είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί
ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
i i i ) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές
τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα
πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο
περιπτώσεις.
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να
είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. I του Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21 ο έτος.
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3
Ν. 1329/1983).
II. Ν. 3454/7-4-2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3 ) τέκνα ο οποίος έχει τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για
τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο
έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67%
και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας,
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ
οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω
ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον
δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα
ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των
διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν
βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και
απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την
πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και
απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν.
3454/2006).
β) Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες από 67% και άνω (αφορά μόνο
κατανάλωση 50%)
1.
2.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο (όταν δεν υποβάλλεται
φορολογική δήλωση ή όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση).
3.
πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε
ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και
πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από
την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το
οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και
πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Γ) Άποροι (με εισόδημα έως 8.000,00 €) - Δικαιούχοι ΚΕΑ – Πάροχοι
κοινωνικού τιμολογίου – Μακροχρόνια άνεργοι (αφορά μόνο
κατανάλωση 50%)
1.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο (όταν δεν υποβάλλεται
φορολογική δήλωση ή όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση).
3.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους
ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν
υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
4.
Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία και τα
συμπληρωματικά αυτού.
5.
Σε περίπτωση επιδότησης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας,
βεβαίωση από την αρμόδια Πρόνοια και το ύψος αυτής για τον ίδιο και την
οικογένεια του.
6.
Σε περίπτωση επιδόματος τρίτου παιδιού ή πολυτεκνικού επιδόματος
ή σύνταξη, βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α (προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2459/1997).

Η τιμή του καταναλισκόμενου νερού (τέλος κατανάλωσης), καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλη τη διοικητική περιφέρεια του
Δήμου κατά κυβικό μέτρο και ανά έτος ως εξής:
Από 01 κυβικό έως 100, τιμή 0,50 ευρώ
Από 101 έως 300, τιμή 0,60 €
Από 301 και άνω: 1,00 €.
Το πάγιο τέλος καθορίζεται στην τιμή των 16,00 € πλέον Φ.Π.Α. (σύνολο
19,84 €).
και ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.
Συμπερασματικά τα ποσά που προκύπτουν από τα τέλη ύδρευσης είναι
υπολογισμένα και για τη μείωση που θα προκύψει από τις ευπαθείς
ομάδες:
Ι.- Έσοδα από το πάγιο τέλος ετησίως: 221.573,12 €.
ΙΙ.- Έσοδα από παροχές που καταναλώνουν από 01- 100 κυβικά: (6.500
παροχές) Χ (80 κυβικά κατά μέσο όρο) Χ (0,50 €) = 260.000,00 € ετησίως.
ΙΙΙ.- Έσοδα από παροχές ευπαθών ομάδων πληθυσμού που καταναλώνουν

από 01 -100 κυβικά νερού (834 παροχές) Χ (80 κυβικά κατά μέσο όρο) Χ
(0,25) = 16.680,00 € ετησίως.
ΙV.- Έσοδα από παροχές που καταναλώνουν κυβικά από 101 – 300: (3.000
παροχές) Χ (165 κυβικά επιπλέον κατά μέσο όρο) Χ (0,60 €) = 297.000,00
€ ετησίως.
V.- Έσοδα από παροχές ευπαθών ομάδων πληθυσμού που καταναλώνουν
από 101 -300 κυβικά νερού (239 παροχές) Χ (165 κυβικά κατά μέσο όρο)
Χ (0,30) = 11.830,50 € ετησίως.
VI.- Έσοδα από παροχές που καταναλώνουν κυβικά από 301 και άνω:
(540 παροχές) Χ (300 κυβικά επιπλέον κατά μέσο όρο) Χ (1,00 €) =
162.000,00 € ετησίως.
VII.- Έσοδα από παροχές ευπαθών ομάδων πληθυσμού που καταναλώνουν
από 101 -300 κυβικά νερού (55 παροχές) Χ (300 κυβικά κατά μέσο όρο)
Χ (0,50) = 8.250,00 € ετησίως.
Γενικό σύνολο εσόδων ύδρευσης: 977.333,12
Σε περίπτωση προφανούς αδυναμίας καταμέτρησης της κατανάλωσης
περιόδου από την αρμόδια Υπηρεσία, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να
καθορίσει άλλον τρόπο χρέωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο
κατανάλωσης ή και για επόμενες περιόδους, κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του
καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται
τουλάχιστον άπαξ ανά έτος με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του
υδρομετρητή μέσα στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και τις τιμές που
καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον
καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην
προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο του. Στο λογαριασμό νερού
μπορούν να συμπεριληφθούν και να εισπραχθούν μέσου αυτού, οι οφειλές
ύδρευσης του καταναλωτή που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει.
Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους
λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 923/1977 Π.Δ/τος.
Όταν σε υδρευτική παροχή δεν υπάρχει δυνατότητα σωστής καταμέτρησης
εξαιτίας βλάβης του υδρομέτρου, μη δυνατότητα ανάγνωσης της ένδειξης
κλπ τότε η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο (μ.ο.) των ενδείξεων των
τριών τελευταίων καταναλώσεων.
2. Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο στην έδρα
του Δήμου ή στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.
3. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η
διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με
απόφαση του Δημάρχου, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από 6

μήνες, ο Δήμος μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή
του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.

Β. Ενστάσεις - Μειώσεις λογαριασμών
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει γενικά, σύμφωνα με εισήγηση της
υπηρεσίας ή επιτροπής και ανάλογα με τα υδατικά αποθέματα, για την
πολιτική μείωσης λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν άπαξ
αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως ζητούν μείωση
λογαριασμού. Η λογική μείωσης του λογαριασμού πρέπει να είναι
ποσοστιαία και σε αναλογία με τις αντίστοιχες προηγούμενες
καταναλώσεις.
2. καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο
Δήμο και εκθέτει τις απόψεις του. Η υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και εάν
διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση
της χρέωσης εισηγείται στον Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο διενεργεί την
μείωση. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται
κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής, ελαττωματικής λειτουργίας
μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά
την βεβαίωση των τελών.
3. Αν από την υπηρεσία ύδρευσης δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που
να δικαιολογεί την μείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το
αποτέλεσμα του ελέγχου ή δεν είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό
μείωσης, δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο .
4. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον
τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν
μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.
5. καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν
επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά την λήξη της νέας
προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.
6. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του
αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο
ενιστάμενος άμεσα,
7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή
δήλωση τους προς το Δήμο που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό
τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις
ολόκληρον ο καθένας.
Διαγραφή χρεών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.
Το προσωπικό του Δήμου που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των
ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την
εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται
ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του
υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να 7ΐαρέχει κάθε διευκόλυνση στο
προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ' αυτό έργου, σε
περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του

αρμοδίου Αντιδημάρχου.
Άρθρο 11:Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών
Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης
ιεραρχούνται ως εξής: Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι
ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον απομένει
πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την
υδροδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων,
την άρδευση ανθοκήπων, καλλωπιστικών και οπωροφόρων δένδρων μέχρι
του αριθμού (7), εντός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Απαγορεύεται η χρήση του νερού του δικτύου υδροδότησης, για την
άρδευση κηπευτικών και λαχανοκομικών ειδών και η λήψη νερού με
υδροφόρα (βυτία) όπως και η αποθήκευση νερού σε χωμάτινες ή άλλες
επίγειες δεξαμενές από τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, για τις ανάγκες
κτηνοτροφικών μονάδων και την άρδευση δενδρυλλίων και κηπευτικών
στους αγρούς. Επίσης, απαγορεύεται η αλόγιστη χρήση νερού για το
κατάβρεγμα των δρόμων, πλύσιμο αυτοκινήτων και άλλων συναφών
χρήσεων σε περίοδο αυξημένης ζήτησης νερού.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων
στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα
στο εικοσιτετράωρο. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να
εξασφαλίζει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω της
δεξαμενής του. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση
λειτουργίας τουλάχιστον 1 ατμόσφαιρα στη θέση του υδρομετρητή. Σε
περιπτώσεις βλάβης, υπερκατανάλωσης, ή επισκευής των εγκαταστάσεων
του Δήμου είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό
διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και
διακοπή της υδροδότησης, Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν
βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες
εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν
για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή
υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελάχιστης,
πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε
δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο με την επιφύλαξη
του αρθ.:6 του παρόντος κανονισμού.
Ομοίως, οφείλει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση
νερού με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του σε περίπτωση πτώσης
πίεσης λόγω υπερκατανάλωσης, βλάβης κ.α.
Ο Δήμος στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης και εξυπηρέτησης των
λουσμένων φροντίζει να παρέχει νερό σε ντους σε παραλίες κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Διατηρεί όμως, το δικαίωμα να
διακόπτει τις παροχές αυτές σε περίπτωση μη επάρκειας νερού στο δίκτυο
ύδρευσης ή παράνομης και αλόγιστης χρήσης νερού.
Άρθρο 12: Πυροσβεστικοί κρουνοί
Οι πυροσβεστικοί κρουνοί - υδροστόμια, εξυπηρετούν τις ανάγκες
πυρόσβεσης και ως εκ τούτου απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση
τους πλην της κατάσβεσης πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών
οχημάτων.
Για την τοποθέτησή τους λαμβάνεται, προηγουμένως γνωμοδότηση -

έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Άρθρο 13: Ιδιοκτήτης - Διαδοχή καταναλωτή
Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος
που κατά τη συναλλαγή του με τον Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός
κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα
του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για
σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση
οποιοσδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την
υδροδότηση του ακινήτου.
Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου, ο μεν νέος
ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
για την μεταβολή και να καταβάλει ο παλαιός ιδιοκτήτης τυχόν
ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές. Στην περίπτωση που κατά την
ημερομηνία αλλαγής ιδιοκτησίας δεν εξοφληθούν οι οφειλές από τον
παλαιό ιδιοκτήτη, αυτές βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη με τις τυχόν
προσαυξήσεις. Εάν κατά τον χρόνο της μεταβολής, είχε διακοπεί η
υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα
οφειλόμενα χρέη.
Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να
αντιτάξει στην Δήμο ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής,
Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο
πεζοδρόμιο, όταν γι΄ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 3 ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της
παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον
ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
Ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν
ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να
εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο
υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον
αιτούντα.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στο Δήμο
και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το
ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν
σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην
εγκαταλείπονται χρέη προς το Δήμο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να
εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η
δυνατότητα του να μεταφέρει την απαίτησή του στο λογαριασμό
κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν
απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του
παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική
του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής

ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου οφείλει, με την εκμίσθωση- ενοικίαση,
παραχώρηση για χρήση κλπ του ακινήτου, να ενημερώνει με δήλωσή του
την Υπηρεσία Ύδρευσης προσκομίζοντας παράλληλα το μισθωτήριο ή το
παραχωρητήριο προκειμένου να γίνει η μεταβολή των στοιχείων
καταναλωτή. Σε περίπτωση μη δήλωσης από τον ιδιοκτήτη των πλήρη
στοιχείων του μισθωτή-ενοικιαστή ή χρήστη του ακινήτου όπως
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο οι χρεώσεις εξακολουθούν να
βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Για τη μεταβολή των στοιχείων καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη το τέλος
μεταβολής στοιχείων υδρολήπτη το ύψος του οποίου καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 14: Υποχρεώσεις υδροληπτών
Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος
οι υδρολήπτες έχουν και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Γ Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή
σωλήνων.
2. Απαγορεύεται απόλυτα η χωρίς υδρομετρητή παροχή οποιουδήποτε
ακινήτου, υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ίδιου
υδρομετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση υδρομετρητή χωρίς την
άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.
3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων
κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν
κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης
του νερού.
4. Απαγορεύεται η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης πιεστικών αντλιών
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της υπηρεσίας, η οποία δεν
μπορεί να δοθεί χωρίς την γραπτή εισήγηση αρμόδιου υδραυλικού της
Υπηρεσίας. Στους παραβάτες της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο
με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου εφόσον έχει
εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή, ισόποσο με το διπλάσιο του τέλους
σύνδεσης.
Άρθρο 15: Τιμολόγηση υλικών και εργασιών
Οι τιμές των υλικών και εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό
των υδροληπτών, καθορίζονται με τεχνική περιγραφή και ενδεικτικό
προϋπολογισμό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
Άρθρο 16: Ιδιωτικά δίκτυα
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση
ακινήτων, σε περιοχές όπου έχουν επεκταθεί τα Δημοτικά δίκτυα
ύδρευσης.
Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί
αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών
τους.

Άρθρο 17: Υγειονομικός έλεγχος του νερού
Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχουν τα Δημοτικά δίκτυα
ύδρευσης, να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Για το σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας
και ελέγχου της ποιότητας του νερού.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αναρτά στο διαδίκτυο, σε τακτά χρονικά
διαστήματα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων ποιότητας του νερού,
χημικών και μικροβιολογικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ Άρθρο 18: Υδρόμετρα (Γενικά)

1. Για κάθε υδρευόμενο χώρο ( διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα,
κ.λ.π.) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό
υδρόμετρο. Ξεχωριστό υδρόμετρο δεν απαιτείται στην περίπτωση
υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενη
οικία.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστή παροχή για κάθε υδρευόμενο
χώρο και από ένα υδρόμετρο υδρεύονται πάνα} από ένα διαμέρισμα,
κατάστημα κ.λ.π,, τότε τα τέλη ύδρευσης του άρθρου 10 του παρόντος θα
επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του υδρομέτρου.
2. Τα υδρόμετρα προμηθεύονται από τους υδρολήτετες και τοποθετούνται
από τους ιδίους με την επίβλεψη υδραυλικού του Δήμου. Εάν υπάρχει
δυνατότητα εκ μέρους του Δήμου, το υδρόμετρο παρέχεται και
τοποθετείτε από το Δήμο αφού καταβληθεί από τον υδρολήπτη το ποσό
που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό
ταμείο. Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τον αριθμό
υδρομέτρου στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
3. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα διακοπής.
4. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή
ή την παρεμπόδιση της καταμέτρησης κατανάλωσης νερού ή στην
διαγραφή ποσότητας που έχει καταναλωθεί, συνεπάγεται τη διακοπή της
υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου, ίσου με
το διπλάσιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων
καταμέτρησης.
5. Ο τύπος των υδρομέτρων είναι απολύτως σύμφωνος με τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
Άρθρο 19: Χώρος υδρομέτρων
1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της
οικοδομής που διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε
ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
2 Τα υδρόμετρα πρέπει να τοποθετούνται σε μέρος που να είναι εύκολη η
πρόσβαση τους από τους καταμετρητές(συνήθως εκτός της οικίας του
κατ/τος κ.λ.π.) Ο χοίρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα
προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής. Η
επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων
ακινήτων γίνεται κατά την κρίση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
3. Απαγορεύεται η διέλευση από τον χώρο των υδρομέτρων, σωληνώσεων
ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις,

μετατοπίζονται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις
ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.
4 Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών
θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί
από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μολύνσεως του
νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία Οι υδρομετρητές παροχών που
υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση
και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
5. Κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις κυπριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή
η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την
ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
6. Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του
ακινήτου, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους
χώρους των πολυκατοικιών ή σε pilotis με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού
και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων
του Δήμου στο χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη
του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι
τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των
υδρομετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των
υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει
των τεχνικών οδηγιών του Δήμου, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία
υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες,
οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί
την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι
δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η
τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν
να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές.
Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό
χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή
επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από το Δήμο φέρουν οι
ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
Άρθρο 20: Έλεγχος, επισκευή, αντικατάσταση και συντήρηση
υδρομέτρων
1. II ευθύνη επισκευής, συντήρησης ή αντικατάστασης των υδρομέτρων
ανήκει στον υδρολήπτη ο οποίος επεμβαίνει μετά από σχετική αίτησή του
προς τον Δήμο. Η δαπάνη βαρύνει τον υδρολήπτη.
2. Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει
απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή
επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις
του υδρολήπτη. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία
πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν
λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο
κατανάλωσης των τριών τελευταίων περιόδων καταμέτρησης.
3. Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από τον υδρολήπτη ο οποίος
υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια καινούργιου υδρομέτρου με δική

του δαπάνη, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή
παρουσιάσουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη. Η επίβλεψη γίνεται από αρμόδιο
υδραυλικό του Δήμου. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να δηλώσει στο Δήμο
τον νέο αριθμό υδρομέτρου. Αν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί ή καθυστερεί την
αλλαγή υδρομέτρου μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου τότε η
χρέωση γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο αρθ,: 10 του παρόντος
κανονισμού προσαυξημένη κατά 40%.
Σε περίπτωση που η παροχή ύδρευσης του ακινήτου στερείται υδρομέτρου
ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος με δική του μέριμνα να τοποθετήσει
υδρόμετρο.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να αντικαθιστά υδρόμετρα στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Όταν αποφασιστεί από το Δημ. Συμβούλιο η τοποθέτηση ενιαίου τύπου
υδρομέτρων.
Β) Σε περίπτωση απώλειας υδρομετρητή.
Γ) Σε περίπτωση παρέμβασης τρίτων η οποία επηρεάζει την σωστή
λειτουργία του υδρομετρητή.
Ό καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τον Δήμο τον
έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση
στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου
κάθε μετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος του υδρομέτρου γίνεται στο
δοκιμαστήριο του Δήμου ή σε άλλο έγκυρο δοκιμαστήριο με την παρουσία
του και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο
υπογράφεται από αυτόν και τον τεχνίτη που διενήργησε τον έλεγχο. Το
πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή του καταναλωτή. Μετά
τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με
προσέγγιση +- -3% ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν.
αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό
μεγαλύτερο από + - 3% τα έξοδα βαρύνουν τον Δήμο Το προσωπικό του
Δήμου όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση
μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να
προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της
διαπίστωσης και της διακοπής
Άρθρο 21: Αφαίρεση υδρομέτρων
Εναπόκειται στην ευχέρεια του Δήμου να αφαιρεθεί το υδρόμετρο από τον
Δήμο, όταν ο υδρολήπτης δεν εξοφλήσει το λογαριασμό τελών ύδρευσης,
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοσή του.

Άρθρο 22: Διατάξεις υγιεινολογικής φύσης
1. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης
με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο

αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και τους
υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων.
Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το
προσωπικό του Δήμου να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά,
προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν
αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης εφόσον
υπάρχει τέτοιο δίκτυο σε λειτουργία.
2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις
εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους.
Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος θέτει εύλογη προθεσμία για την
απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
διακόπτει την παροχή νερού.
3. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την
αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.
4. Σε περίπτωση σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης, η σύνδεση θα γίνεται
σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς της Τέχνης, του
Κανονισμού Αποχέτευσης και των Υγειονομικών Διατάξεων.
5. Ο Δήμος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή
νερού στο δίκτυο και στα σημεία ευθύνης του όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθ.:3 του παρόντος Κανονισμού.
6. Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή
νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης
ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.
7. Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους
σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους
αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία , ντεπόζιτα , δεξαμενές
κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής
υδροδότησης. 1 ’ια τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω
οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή
κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοσίων κήπων .
8. Απαγορεύεται τέλος η ένωση υδραυλικών εγκαταστάσεων των
υδροληπτών που τροφοδοτούνται από
το δίκτυο διανομής του Δήμου με οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας,
έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες - βαλβίδες αντεπιστροφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23: Κυρώσεις - Επίλυση οικονομικών διαφορών

Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Η επίλυση των διαφορών
και αμφισβητήσεων γενικά, αναφορικά με την βεβαίωση του τέλους
κατανάλωσης ύδατος γίνεται με προσφυγή στην αρμόδια επιτροπή
επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό της
παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2307/1995.

Άρθρο 24: Ισχύς Κανονισμού
Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντα Κανονισμού Ύδρευσης αποτελούν όλες
οι μελλοντικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν
αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα και ρυθμίζουν περιπτώσεις που δεν
περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό ή τροποποιούν άρθρα αυτού.
Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσής τους μπορεί να τους επιβληθούν διακοπές
υδροδότησης ή πρόστιμα με νέες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή
του Δημάρχου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου εφόσον έχει εκχωρηθεί η
αρμοδιότητα αυτή.
Ο Παρών κανονισμός επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού και για τούτο
ισχύει η υπογραφή του αιτούντα που τίθεται στην αίτηση υδροδότησης και
στην Υ/Δ στο σώμα της οποίας γίνεται σαφή αναφορά ότι ο αϊτών έλαβε
γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ισχύοντα Κανονισμού
Ύδρευσης του Δήμου.
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται όλοι οι
προηγούμενοι κανονισμοί που ίσχυαν στους τέως Δήμους, τα τέλη
διατηρούνται σε ισχύ, έως τον επανακαθορισμό τους από την Οικονομική
Επιτροπή, σύμφωνα με το αρ.72 του Ν.3852/2010).

Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε σχετικα
με το θεμα της σημερινής συνεδρίασης.
Η Επιτροπή μετα από διαλογική συζήτηση και αφου ο κυριος Σοφιανός Αντώνιος
διαφώνησε λέγοντας τα εξης

Η πρόταση μου έχει ως εξής:
Ο Δήμος προς το δημότη, πρεπει να παρέχει νερό κατάλληλο για
πόση ,σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές
και νομοθεσίες.

Ενιαιο πάγιο και ενιαία κλιμακωτή τιμολόγηση του νερού σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα .
Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου επιτέλους θα πρέπει να βρει
τρόπους είσπραξης του νερού κυρίως από τους μεγαλοφειλετες.
Εκπτωση 50% στις ευπαθείς ομάδες (
πολύτεκνοι,Α.Μ.Ε.Α.,άποροι,μακροχρόνια άνεργοι κλπ)
Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε αύξηση των τελών ύδρευσης ,
διότι πάλι τα συνήθη υποζύγια θα πληρώσουν τη «λυπητερή»
Αναγνωρίζω τη δυσκολία είσπραξης των ανταποδοτικών τελών
ύδρευσης, αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα χρέη των πολιτών δε δημιουργήθηκαν
κατά της δικής σας θητεία, θα πρέπει εσείς να βρείτε τον τρόπο
είσπραξης αυτών.

Αυτό που εγώ λέω και όχι με ιδιαίτερη χαρά αλλά με πολύ έντονο
προβληματισμό και ως ύστατο μέτρο είσπραξης είναι η στέρηση της
φορολογικής ενημερότητας όλων όσων οφείλουν πάνω από 1.000 ευρώ
και η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών όσων οφείλουν πάνω από
1.500 ευρώ.
Προτρέπω δε τους οφειλέτες να εκμεταλλευτούν τις κατά καιρούς
ευεργετικές ρυθμίσεις δόσεων και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες
τους, αλλά κυρίως να τηρούν το πρόγραμμα των δόσεων.
Οι εποχές είναι δύσκολες το κατανοώ, αλλά η άρνηση των πολλών να
πληρώσουν έχει αρνητικό αντίκτυπο σε αυτούς που είναι συνεπείς.
Άποψη μου είναι να εισπράττουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από
λίγους.

Αποφασίζει κατα πλειοψηφια,
Εισηγείται προς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑνδραβίδαςΚυλληνης, ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΕΛΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συμφωνα με την εισηγηση του αρμοδιου τμηματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

