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ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ      

                                                                                            Αριθ. Απόθ:  54/2013 
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από ηο 10
ο 
πρακηικό ηης 29-5-2013  

ζσνεδριάζεως ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ  

Γήμοσ Κάζοσ 

 

Θέμα: «Σροποποίηζη Κανονιζμού Ύδρεσζης Γήμοσ Κάζοσ» 
   

Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα  29
ε
  Ματνπ 2013 εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 18:00κ.κ.   

ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην Κάζνπ, κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ 1531/24-05-

2013 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Σπκβνχινπο 

θαζψο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, κε δηθαίσκα 

ςήθνπ  θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 10 κέιε, 

ήηνη: 

 Παρόνηες      Απόνηες 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξφεδξνο    1. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηφο Κάζνπ  

2. Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο          2. Μαξία Φξαγθνχιε αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθε  

3. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 3. Αληψληνο Φαηδεπέηξνπ εθηφο Κάζνπ 

4. Μελάο Ιεξνκφλαρνο Μέινο   

5. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο  

6. Φσηεηλή Αξπαηδή Μέινο 

7. Δκκαλνπήι Σνθίιιαο Μέινο 

8. Δκκαλνπήι Μαλνχζνο Μέινο 

9. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 

10. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 

 

 

Η Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικοφ Συμβουλίου εισηγοφμενος το 3ο θζμα  εξζθεσε ότι  είλαη απαξαίηεηε ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Ύδξεπζεο Γήκνπ Κάζνπ (αξηζκφο απφθαζεο 8/1981) θαη δίλεη ην ιφγν ζηνλ 

ππεχζπλν χδξεπζεο θ. Κνπξηαληάθε Γεψξγην, ν νπνίνο πξνηείλεη: 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΓΡΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΟΤ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ    Η 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 1 

Ανηικείμενο ηοσ κανονιζμού 

 Ο παξψλ θαλνληζκφο πεξηέρεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πδξνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ 

ην Γεκνηηθφ δίθηπν Ύδξεπζεο θαη θαζνξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ χδξεπζε δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

Άξζξν 2 

Νομικό πλαίζιο 

 Ο Παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006) θαη ησλ άξζξσλ 72,73 θαη 76 ηνπ Ν. 3852/2010, 

θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε κε ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ . 

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΕΙ-8Σ5



Σηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: 

- Τνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/2006 

- Τσλ άξζξσλ 19 θαη 82 ηνπ Β.Γ ηεο 24/9-20/10/1958 "Πεξί πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ" 

- Τνπ άξζξνπ 29 ηνπ Α.Ν 344/68 "Πεξί Γηαηάμεσλ ηηλψλ αθνξνπζψλ εηο ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο" 

- Τνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.Γ 318/69 πεξί "Βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ" θαη ηνπ Π.Γ 923/77 "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απν 17/5-15/6/1959 Β.Γ" 

- Τνπ Ν. 1512/85 θαη ηεο 28116/29-3-91 Γηαηαγήο ηνπ Υπνπξγνχ ΠΔΦΩΓΔ 

- Τσλ Υγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

- Τνπ άξζξνπ 18 παξ. 4 ηνπ Ν. 2946/2001. 

Άξζξν 3 

Ηδιοκηηζία ηοσ δικηύοσ ύδρεσζης 

1. Οη αγσγνί δηαλνκήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

 Γήκνπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο θαη 

ηνπνζέηεζεο. 

2. Τα επξηζθφκελα ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ πνπ  

ζπλδένπλ ηνπο αγσγνχο δηαλνκήο κε ηα νηθφπεδα ή ηηο νηθνδνκέο ησλ θαηαλαισηψλ αλήθνπλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ ηειεπηαίσλ. 

3. Τα επξηζθφκελα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ  

αλεμαξηήησλ πξνειεχζεσο ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο πεξηέρνληαη απηνδίθαηα ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ν 

νπνίνο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απηά θαη γηα κειινληηθή πδξνδφηεζε λέσλ θαηαλαισηψλ. Οη 

θαηαλαισηέο παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα δηεθδίθεζεο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ    ΗΗ 

ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ -  

ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

Άξζξν 4 

ύνδεζη ακινήηων με ηο δίκησο ύδρεσζης 

1. Όινη νη θαηαλαισηέο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, έρνπλ δηθαίσκα 

πδξνδφηεζεο απφ ην πιεζηέζηεξν ή απφ άιιν πξνζθνξφηεξν, ιφγσ δηαηνκήο, ζεκείν ηνπ δεκνηηθνχ 

δηθηχνπ χδξεπζεο.  

2. Η πδξνδφηεζε αθηλήησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί ην δεκνηηθφ δίθηπν 

χδξεπζεο, γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηνλ Γήκν. 

3. Σηελ αίηεζε αλαγξάθνληα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο ηδηνθηήηε αθηλήηνπ (φλνκα, επψλπκν, φλνκα 

παηξφο θαη κεηξφο, δηεχζπλζε θαη θπξίσο ΑΦΜ θαη ΓΥΟ, ζηελ νπνία αλήθεη), ην είδνο θαη ε ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ θαζψο θαη ν ζθνπφο ηεο πδξνδφηεζεο θαη ε δηάκεηξνο παξνρήο (γηα νηθηαθέο ή αξδεπηηθέο ή 

θηελνηξνθηθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο). 

4. Σε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην ελ ιφγσ αθίλεην ηεζεί πξνο ελνηθίαζε, ν ηδηνθηήηεο απηνχ κε λέα 

αίηεζε γλσζηνπνηεί ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελνηθηαζηή, ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιιεηαη ν ινγαξηαζκφο. Σε 

πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν ελνηθηαζηήο απνρσξήζεη, δηψθεηαη ν ελνηθηαζηήο.  

5. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο. 

6. Η πδξνδφηεζε ησλ αθηλήησλ πινπνηείηαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη δε 

ηνπ εθάζηνηε ηερλίηε πδξαπιηθνχ πεξηνρήο, ζηελ νπνία αλήθεη ην αθίλεην ηνπ αηηνχληνο.  

7. Γηα ηελ πδξνδφηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρεη επεθηαζεί ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο, 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, καδί κε ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε φηη αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηα 

έμνδα ηεο επέθηαζεο. ζηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ είλαη ηερληθά δπλαηφ, ν Γήκνο ηθαλνπνηεί ην αίηεκα 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ 

ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ν αηηψλ.  

Άξζξν 5 

Αποδοτή παρόνηος κανονιζμού 

 Σηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν αίηεζε, ν αηηψλ αλαγξάθεη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ χδξεπζεο.  

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΕΙ-8Σ5



 

Άξζξν 6 

Γικαίωμα ζύνδεζης 

 Γηα ηελ πδξνδφηεζε ησλ  αθηλήησλ ελ γέλεη  ν ελδηαθεξφκελνο: 

α.  πξνκεζεχεηαη πδξνκεηξεηή ζπκθψλα κε πξνδηαγξαθέο θαη κε δηάκεηξν πνπ πξνβιέπεη ν 

θαλνληζκφο χδξεπζεο  ηνπ Γήκνπ  Κάζνπ,  

β.  ην δε ηέινο ζχλδεζεο  θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηνλ πξψην ινγαξηαζκφ.  

Άξζξν 7 

Ασθαίρεηη ζύνδεζη 

 Σε πεξίπησζε ζχλδεζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ 

θαη ρσξίο ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζε 

βάξνο ηνπ παξαβάηε πξφζηηκν ίζν κε ην εηθνζαπιάζην (20) ηεο αμίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζχλδεζεο 

πνπ ηζρχεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηαπηζησζείζεο παξάβαζεο θαη θηλείηαη ζε βάξνο ηνπ, ε 

δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο θαη αζηηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο, πνπ πξνθάιεζε ζηνλ Γήκν. 

Άξζξν 8 

Δπαναζύνδεζη 

 Σε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο πδξνδφηεζεο πνπ δηαθφπεθε, είηε γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

θαλνληζκνχ, είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πδξνιήπηε ην ηέινο 

επαλαζχλδεζεο πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη εμνθιείηαη 

ηαπηφρξνλα νινζρεξψο ην ρξένο πνπ είρε ηπρφλ δεκηνπξγεζεί θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο 

παξνρήο.  

Άξζξν 9 

Δργαζίες και σλικά ζύνδεζης 

1. Οη  εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ κε ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο 

εθηεινχληαη είηε απφ ηνλ Γήκν, εθφζνλ δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θαηαλαισηή κε ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ. Η ηνπνζέηεζε δε ηνπ πδξνκεηξεηή γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

κφλν απφ ηνπο ηερλίηεο πδξαπιηθνχο ηνπ Γήκνπ.   

Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο ζα έρνπλ δηάκεηξν αλάινγν κε ηελ πεξίπησζε σο εμήο: 

         Ι.  ½ ηεο ίληζαο γηα κνλνθαηνηθίεο 

        ΙΙ. ¾ ηεο ίληζαο γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απφ 5 δσκάηηα έσο 10. 

        ΙΙΙ. 1 ίληζα γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έσο 20 δσκάηηα.         

3. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζχλδεζεο βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε 

ηνλ θαηαλαισηή. Ο θαηαλαισηήο νθείιεη επίζεο λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηηο εξγαζίεο ζχλδεζεο θαζψο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.  

Άξζξν 10 

Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη ηοσ δικηύοσ ύδρεσζης 

1. Η επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε θαζψο θαη επέθηαζε ηνπ  δηθηχνπ χδξεπζεο γίλεηαη απφ ηνλ 

Γήκν, αλάινγα κε ηηο εκθαληδφκελεο θάζε θνξά αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.   

2. Η επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, γίλεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Γήκν, εθφζνλ δηαζέηεη ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο.  

3. Η επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πνπ πξνήιζε απφ δεκηά ηδησηψλ, γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν. Τν θφζηνο ησλ 

εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ δηθηχνπ βαξχλεη  απνθιεηζηηθά ηνπο αίηηνπο πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ 

ζηνλ Γήκν ην ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

Άξζξν 11 

Ασθαίρεηες ενέργειες 

Απαγνξεχεηαη ξεηά: 

1. Η επέκβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ. 

2. Τν άλνηγκα θξεαηίσλ χδξεπζεο θαη δηθιίδσλ αλαθνπήο (βάλεο αζθαιείαο) κε ζθνπφ ηελ παξάλνκε 

δηαλνκή λεξνχ. 

3. Η πξνζέιεπζε αλαξκνδίσλ πξνζψπσλ ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πδαηνδεμακελέο ηνπ Γήκνπ 

ρσξίο άδεηα.  

     Όιεο νη  αλσηέξσ αλαθεξφκελεο απζαίξεηεο ελέξγεηεο ζα  δηψθνληαη πνηληθά.  

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΕΙ-8Σ5



 

 

 

Άξζξν 12 

Σέλη ύδρεσζης 

 Τα ηέιε χδξεπζεο είλαη αληαπνδνηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχπηνπλ ηηο 

δαπάλεο δηνίθεζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο.  

 Τα ηέιε χδξεπζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη βεβαηψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 318/69 θαη ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ ΒΓ/17/5 – 

15/6/1959.  

 Η θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο γίλεηαη αλά ηεηξάκελν. Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η ρξέσζε ησλ θαηαλαισηψλ 

κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε κεραλνγξαθεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

923/77. 

 Τν Διιεληθφ δεκφζην θαη ηα θνηλσθειή λνκηθά ηδξχκαηα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ δελ 

απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε χδξεπζεο. 

Άξζξν 13 

Προθεζμίες καηαβολής ηελών 

1. Οη θαηαλαισηέο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ζην αξκφδην γξαθείν χδξεπζεο ηα εθάζηνηε βεβαησκέλα ηέιε 

εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο. 

2. Με ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη ζηνλ ππφρξεν πξνζαχμεζε 1,5% γηα θάζε κήλα 

θαζπζηέξεζεο.  

3. Αλεμάξηεηεο νθεηιέο πνπ αλαινγνχλ ζε δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2) εκεξνινγηαθά πδξαπιηθψλ 

πεξηφδσλ κέηξεζεο παξαπέκπνπλ ρσξίο δεχηεξε εηδνπνίεζε ζηελ  δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.  

4. Δπαλαζχλδεζε ηνπ θαηαλαισηή κε ην δίθηπν χδξεπζεο ελεξγείηαη κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

νθεηιψλ.  

Άξζξν 14 

Ηεράρτηζη αρδεσηικών αναγκών 

 Οη αλάγθεο γηα θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηεξαξρνχληαη σο εμήο: Mε 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο πδξνδφηεζεο ησλ νηθηψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ, 

ησλ ηνπξηζηηθψλ, θαη νξγαλσκέλσλ θηελνηξνθηθψλ θαη πηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  θαη 

εθφζνλ απνκέλεη πιεφλαζκα δηαηίζεηαη θαηά ζεηξά γηα ην πφηηζκα ησλ δψσλ, ηελ άξδεπζε 

θηεκάησλ, θήπσλ, θιπ.  

Άξζξν 15 

Γιαδοτή καηαναλωηή 

 Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αθηλήηνπ, ν κελ λένο ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ Γήκν γηα ηελ κεηαβνιή θαη λα θαηαβάιεη ηελ θαζνξηζκέλε εγγχεζε, ν δε παιηφο 

ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ακέζσο ηπρφλ αλεμφθιεηεο κέρξη ηφηε νθεηιέο απφ ηελ 

θαηαλάισζε λεξνχ. Δάλ θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβνιήο, είρε δηαθνπεί ε πδξνδφηεζε, απηή δελ 

επαλαιακβάλεηαη πξηλ εμνθιεζνχλ πιήξσο ηα νθεηιφκελα ρξέε.  

Άξζξν 16 

Τποτρεώζεις  καηαναλωηών 

1. Οη πδξνιήπηεο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Γήκν απζεκεξφλ γηα θάζε αλσκαιία ή βιάβε 

πδξνκεηξεηψλ ή δηαξξνή ζσιήλσλ, ζε πεξίπησζε δε παξάιεηςεο ππφθεηληαη ζε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ζα βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζεκεηψζεθε ε βιάβε, ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, πνπ είρε θαηαλαισζεί θαηά ηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν θαηακέηξεζεο. 

2. Απαγνξεχεηαη απφιπηα απφ ηνλ κεηξεηή νπνηνπδήπνηε αθηλήηνπ, πδξνδφηεζε άιινπ αθηλήηνπ ρσξίο 

ηνπνζέηεζε ίδηνπ κεηξεηή θαζψο επίζεο θαη ε κεηαηφπηζε κεηξεηή ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηνπ 

Γήκνπ. Οη παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ δηψθνληαη.  

3. Απαγνξεχεηαη  ε ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ απνρέηεπζεο ή θαπζίκσλ θνληά ζηα θξεάηηα πδαηνπαξνρήο. 

Ο Γήκνο δηαθφπηεη ηελ πδξνδφηεζε εάλ θξίλεη φηη εμαηηίαο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ ππάξρεη θίλδπλνο 

κφιπλζεο ηνπ λεξνχ.   
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Άξζξν 17 

Σιμολόγηζη σλικών εργαζιών και λοιπών ηελών ύδρεσζης 

 Οη ηηκέο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν Γήκνο γηα ινγαξηαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ε 

ηηκνιφγεζε ησλ ηειψλ χδξεπζεο θαη ηειψλ κεηαθνξάο, αληηθαηάζηαζεο θαη επαλαζχλδεζεο 

πδξνκεηξεηψλ (αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν παξνρήο) θαζνξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.  

Άξζξν 18 

Ηδιωηικά δίκησα 

 Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηδησηηθψλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ πδξνδφηεζε αθηλήησλ ζε πεξηνρέο 

φπνπ έρεη επεθηαζεί  ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο. Η ιεηηνπξγία φζσλ ηέηνησλ γεσηξήζεσλ 

πθίζηαηαη λφκηκα, ζα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηνπο.  

Άξζξν 19 

Γιακοπές σδροδόηηζης 

1. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεη σο θχξσζε ν παξψλ  θαλνληζκφο, ν  

Γήκνο κπνξεί επίζεο λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή χδαηνο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

        α) Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

        β) Γηα ηερληθνχο ιφγνπο (επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ή ησλ πδαηνδεμακελψλ ηνπ, θιπ)  

        γ) φηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα χδαηνο 

2. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηδφκελεο δηαθνπέο ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θξνληίδεη  λα 

ελεκεξψλεη έγθαηξα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηνπο θαηαλαισηέο.  

Σε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ν Γήκνο ζε απνδεκίσζε γηα βιάβεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο νη δηαθνπέο χδξεπζεο.  

Άξζξν 20 

Τγειονομικός έλεγτος ηοσ νερού 

 Ο Γήκνο θξνληίδεη  ψζηε ην λεξφ πνπ παξέρεη ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο λα έρεη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ λεξνχ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ    ΗΗΗ 

ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ  

Άξζξν 21 

Τδρόμεηρα 

1. Γηα  θάζε πδξεπφκελν ρψξν (θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θηήκαηα, θιπ) γίλεηαη 

μερσξηζηή παξνρή θαη ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφ πδξφκεηξν. Ξερσξηζηφ πδξφκεηξν δελ απαηηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε πδξνδφηεζεο θήπνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην νηθφπεδν κε ηελ πδξνδνηνχκελε νηθία.  

2.  Τα  πδξφκεηξα ρνξεγνχληαη ζηνπο θαηαλαισηέο κε ππφδεημε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ 

Γήκν.   

3. Πξηλ ην πδξφκεηξν ηνπνζεηείηαη πάληα δηθιίδα αλαθνπήο (βάλα αζθαιείαο).  

4. Οπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην πδξφκεηξν, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ή παξεκπφδηζε ηεο 

θαηακέηξεζεο ηνπ αλαιηζθφκελνπ χδαηνο ή ζηελ δηαγξαθή θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο, ζπλεπάγεηαη ηε 

δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο θαη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ πδξνιήπηε πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην δηπιάζην ηνπ 

κέζνπ φξνπ θαηαλάισζεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ θαηακέηξεζεο. Η επέκβαζε πηζηνπνηείηαη 

πάληνηε εγγξάθσο απφ ηνλ αξκφδην πδξαπιηθφ ηνπ Γήκνπ. Η επαλαζχλδεζε ελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλάινγνπ ηέινπο θαη πάλησο φρη πξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπ 

πξνζηίκνπ.  

Άξζξν 22 

Υώρος σδρομέηρων 

1. Τα  πδξφκεηξα ηνπνζεηνχληαη  ζε εηδηθφ ζεκείν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο νηθίαο θαη φρη κέζα ζε 

απηφλ. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη θσηεηλφο θαη εχθνια πξνζπειάζηκνο γηα λα κπνξεί ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ λα παίξλεη ηηο εθάζηνηε κεηξήζεηο ηνπ πδξνκεηξεηή ρσξίο πξφβιεκα.   

2. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε απφ ηνλ ρψξν ησλ  πδξνκέηξσλ   ζσιελψζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο. 

Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο κεηαηνπίδνληαη  κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ησλ ηδηνθηεηψλ κέζα ζε 
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πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, 

δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε κέρξηο φηνπ ζπκκνξθσζνχλ νη ππφρξενη.  

Άξζξν 23 

Δπιζκεσή - ζσνηήρηζη και έλεγτος σδρομέηρων 

1. Η επζχλε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο  ησλ πδξνκέηξσλ αλήθεη ζηνλ Γήκν, ν νπνίνο επεκβαίλεη είηε 

απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Η δαπάλε βαξχλεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνλ 

δήκν εθφζνλ είλαη ππαηηηφηεηα απηνχ.  

2. Ο Γήκνο ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα πδξφκεηξα φηαλ δηαπηζηψζεη απφθιηζε απφ ηελ ζπλήζε θαηαλάισζε. 

Ο έιεγρνο ζηελ πεξίπησζε απηή επεθηείλεηαη, εάλ είλαη δπλαηφ, ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαλαισηή.  

3. Δάλ δηαπηζησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθδνζεί ν ινγαξηαζκφο χδξεπζεο, ην 

πδξφκεηξν δελ ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά, ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ κέζν φξν θαηαλάισζεο ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ θαηακέηξεζεο. 

4. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ακθηζβεηεζεί θαηαγξαθή κέηξεζεο πδξνκεηξεηή, ν θαηαλαισηήο κπνξεί 

κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη έιεγρν ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπ. Σε πεξίπησζε δηθαίσζεο ηνπ, απηή εγθξίλεηαη 

θαη λνκηκνπνηείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, ην δε πνζφ δελ επηζηξέθεηαη αιιά ζπκςεθίδεηαη θαηά 

ηηο επφκελεο πεξηφδνπο θαηακέηξεζεο.  

Άξζξν 24 

Ανηικαηάζηαζη 

 Τα πδξφκεηξα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ Γήκν, φηαλ έρνπλ θζαξεί ιφγσ καθξνρξφληαο ρξήζεο ή 

παξνπζηάζνπλ κε επηδηνξζψζηκε βιάβε. Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ πδξνιήπηε. 

Άξζξν 25 

Αθαίρεζη σδρομέηρων 

 Τν πδξφκεηξν  αθαηξείηαη απφ ηνλ Γήκν φηαλ ν θαηαλαισηήο δελ εμνθιήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ 

θαηαλάισζεο λεξνχ κέζα ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) εκεξνινγηαθά πδξαπιηθψλ 

πεξηφδσλ κέηξεζεο απφ ηελ έθδνζή ηνπ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ    ΗV 

ΚΤΡΩΔΗ – ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ  

Άξζξν 26 

 Όπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 459 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.  

Άξζξν 27 

 Η επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γεληθά, αλαθνξηθά κε ηελ βεβαίσζε ηνπ εηήζηνπ 

παγίνπ ηέινπο χδξεπζεο θαη ηνπ ηέινπο θαηαλάισζεο χδαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Ν.1468/1984 κε πξνζθπγή ζηελ αξκφδηα επηηξνπή επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 

θαη ακθηζβεηήζεσλ κε ζπκβηβαζκφ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2307/19 

Άξζξν 28 

 Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

     Τν Γ.Σ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ χδξεπζεο θ. 

Κνπξηαληάθε Γεσξγίνπ  θαη είδε ηνλ θαλνληζκφ 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α : 

 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ φπσο έρεη παξαπάλσ  

 

Με ηελ παξαηήξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνχινπ θ. Ισάλλε Μνλδάλνπ φηη «Έπξεπε λα ειεγρζνχλ φια ηα 

ξνιφγηα θαη πξέπεη λα θάλνπκε ηηο γεσηξήζεηο φζν πην ζχληνκα γίλεηαη. Καθψο έρνπλε θνπεί νη παξνρέο απφ 

θάπνηα ρσξάθηα». 

 

Η απφθαζε πήξε α/α 54/2013 

Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 
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        Ο Πρόεδρος   Ο Ανηιδήμαρτος                  
Υπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο          Υπ: Γεψξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέλη 

Ισάλλεο Μνλδάλνο 

Μελάο Ιεξνκφλαρνο  

Κσλζηαληίλνο Μελάο  

Φσηεηλή Αξπαηδή  

Δκκαλνπήι Σνθίιιαο 

Δκκαλνπήι Μαλνχζνο 

Ισάλλεο Νηθνιάνπ  

Δπαγγειία Γεκεηξίνπ  

        

   Ακριβές Απόζπαζμα      

από ηο Βιβλίο Πρακηικών   
 

   Ο Ανηιδήμαρτος Κάζοσ Ζ Διδική Γραμμαηέας 

 

 

 

      Γεψξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο                                  Φσηεηλή Ι. Φηιηππίδε 
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