ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 3 του Νόμου 1069/1980.
Καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και της υδροληψίας της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευση και Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) και διαρρυθμίζει τις σχέσεις της
Επιχείρησης με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού, καθώς και τα
παρεπόμενα θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
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1. Γενικοί Όροι.
1.1 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα
προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς
γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο
υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η
Δ.Ε.Υ.Α.Ν., δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που είναι
δυνατό να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση, ή
από τις διακυμάνσεις της ποιότητας αυτού.
1.2 Σε ειδικές περιπτώσεις (βιομηχανίες, αγροκτήματα) και σε περιοχές που δεν διατίθεται
κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση νερό, είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού έπειτα από
γραπτή έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Στην περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει
απόλυτα ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση.
1.3 Είναι δυνατή επίσης έπειτα από έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η χορήγηση ακατέργαστου νερού για
ύδρευση οικισμών, έπειτα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία υπάγονται, εφόσον ο
Δήμος ή η Κοινότητα αναλαμβάνει υπεύθυνα και έπειτα από έγκριση της Περιφέρειας την
κατεργασία του (απολύμανση – διανομή κ.λ.π.) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή
για τεχνικούς λόγους η παροχή πόσιμου νερού.
1.4 Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό διανομής της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται παροχή. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την
ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω κι αν έχει αλλάξει κυριότητα και δεν
μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο έστω κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε
υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται
σ' αυτόν τον Κανονισμό.
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1.5 Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των συνενωμένων Δήμων
Χρυσούπολης και Κεραμωτής.
1.6 Η περιοχή αρμοδιότητας μπορεί να επεκτείνεται και εις την περιφέρεια ομόρων ή μη Δήμων ή
Κοινοτήτων ή τμήματα αυτών μετά γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
1.7 Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί να τροφοδοτεί και άλλους μεγάλους καταναλωτές (κοινότητες στρατιωτικές μονάδες κ.λ.π.) που βρίσκονται εκτός των ορίων αρμοδιότητας της. Στην περίπτωση
αυτή ο υδρομετρητής τοποθετείται μέσα στα όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και ο καταναλωτής
κατασκευάζει με δικές του δαπάνες τον αγωγό από τον υδρομετρητή μέχρι το σημείο χρήσεως του
νερού.
1.8 Ακόμη είναι δυνατή η υδροδότηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στις περιπτώσεις που αναφέρεται
παρακάτω μικρών καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αρκεί
να συμφωνεί ο Δήμος ή η Κοινότητα στην περιοχή της οποίας βρίσκεται ο καταναλωτής.
1.9 Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες
υποχρεώσεις του προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του
κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου). Κατ' εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο
υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του.
1.10 Αιτήσεις υδροδότησης.
Όποιος επιθυμεί να υδροδοτηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν., συμπληρώνει έντυπη δήλωση, που παρέχεται
από την επιχείρηση, συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υπογράφεται δε σύμβαση
παροχής ύδρευσης - αποχέτευσης μεταξύ καταναλωτή και Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Με την δήλωσή του αυτή, που
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8 Ν. 1599/86, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και
συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντικής του τροποποίησης,
τις διατάξεις του Νόμου 1069/80 καθώς και των μεταγενέστερων που τροποποιούν αυτόν κ.λ.π.
καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή ο
Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σχετικά με το θέμα αυτό.
1.11 Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφορά ανύψωση κ.λ.π. γίνονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
από τα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αδυνατεί να
εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει εγγράφως την εκτέλεσή τους ή μέρους
αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
παρόντος κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και μόνο κάτω από την επίβλεψη
της. Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από τεχνικούς της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Απαγορεύεται απόλυτα η οποιαδήποτε
επέμβαση από τρίτους, στους δε παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και
διώκονται ποινικά.
2. Τεχνικοί Όροι.
2.1 Αγωγοί.
Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση
ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι

2

δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου τούτο είναι
αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη
διάμετρο Φ63. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένο οδικό δίκτυο, οι αγωγοί μπορεί να
διέρχονται και μέσα από ιδιοκτησίες-δουλείες οδούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του
Αστικού Κώδικα, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έγκριση του Γενικού Διευθυντή.
Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 63 χιλ. συντηρούνται από την
Δ.Ε.Υ.Α.Ν., δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς
νέες παροχές. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με την
περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός μπροστά από το προς ύδρευση ακίνητο. Εξαίρεση επιτρέπεται
μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έγκριση του Γενικού Διευθυντή.
2.2 Παροχές.
2.2.1 Κατηγορίες παροχών.
Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές. Οι παροχές ύδρευσης είναι κοινές
(διαμέτρου 1/2") και ειδικές (διαμέτρου 3/4" και άνω). Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμεύουν για
την κατάσβεση πυρκαγιάς. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση
και άρδευση. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις
είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης
και συντήρησης υπέργειων υδροστομίων πυρκαγιάς, εφόσον το ζητήσουν οι αρμόδιοι φορείς (π.χ.
Δήμος) σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2.2.2 Τρόπος σύνδεσης των παροχών.
Οι απλές παροχές διαμέτρου 1/2" και οι παροχές των διαμέτρου 3/4" αποτελούνται από
χαλκοσωλήνα και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού συνενώσεως και με το υδρόμετρο
μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για χαλκοσωλήνα είναι δυνατό
κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο
κατάλληλο υλικό, βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με
σιδηροσωλήνες. Αν ο αριθμός των υδρομέτρων του ακινήτου είναι μεγάλος η σύνδεση με τον
αγωγό γίνεται είτε μέσω πολλών παραλλήλων σωλήνων είτε με σωλήνα μεγάλης διαμέτρου. Αν ο
αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω
τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (COLLECTER). Όταν στο ακίνητο
υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη
(collecter) υποχρεωτικά. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές
κατασκευές (υδρόμετρα - φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία
κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (collecter), οι δε υδρολήπτες αρνούνται
αυτήν, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στη μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στον
λογαριασμό ύδρευσης. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν
από τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collecter). Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα,
γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη
χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων
διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το
αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε
αφαίρεση της παροχής, μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το
ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θέση του
συλλέκτη θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Σε περίπτωση που λόγω φόρτου
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εργασίας καθυστερεί η κατασκευή του συλλέκτη από την Τεχνική Υπηρεσία αυτός μπορεί να
κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες αλλά σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
2.2.3 Θέση παροχών.
Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο
υδρόμετρο. Το υδρόμετρο τοποθετείται στον τοίχο της οικοδομής ή σε φρεάτιο στο πεζοδρόμιο. Η
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων ή υδρόμετρα μέσα σε προκήπια, εφ'
όσον αυτά παραμένουν ανοικτά (ανοικτές πρασιές) καθώς και μέσα στις κατά το πρόσωπο των
οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο μπρος στη στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την
εγκατάσταση των φρεατίων ή των υδρομετρητών. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο
τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε
περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπρος στις προσόψεις
στους δύο παράλληλους δρόμους εφ' όσον υπάρχουν είσοδοι κι από τους δύο αυτούς δρόμους.
Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευθεί με συλλέκτη (collecter) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε
δύο χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο,
στις δύο προσόψεις του, τούτο γίνεται δεκτό εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3)
παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επιπλέον δαπάνης. Σε περιπτώσεις
κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μία
θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές , εκτός σχεδίου ή
και εντός, όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε
κοινό συλλέκτη (collecter), εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. Τα έξοδα της μεταφοράς
βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
2.2.4 Διάμετρος παροχών και μετρητών.
α) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνας 1/2'' και συνδέονται με μετρητή 3/4''. Η
εγκατάσταση αυτή με την ελάχιστη συμβατική πίεση του δικτύου εξασφαλίζει κατανάλωση
τουλάχιστον 650 Μ3 το μήνα.
β) Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν διάμετρο τέτοια, ώστε να
καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό.
γ) Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφάλειας του αντίστοιχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το
δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητή με
την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον υδρευόμενο. Επίσης ο
υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τη διαφορά των τελών συνδέσεως.
δ) Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες
απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να επέμβει και να
τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, οι
δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον καταναλωτή.
ε) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων
(σε πολύ περιορισμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο εικοσιτετράωρο).
Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο
υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.
στ) Διευκρινίζεται ότι εφόσον από συλλέκτη που είναι σε χρήση και στον οποίο υπάρχουν κενές
θέσεις, διαπιστωθεί κλοπή νερού με οποιοδήποτε τρόπο από τις θέσεις αυτές, επιβάλλεται πρόστιμο
που ορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και κινείται ποινική διαδικασία.
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2.3 Τρόπος Υδροδότησης.
2.3.1 Ακίνητα Περιοχής Αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
α) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευτούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αφού
προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία τα κατάλληλα δικαιολογητικά που ορίζονται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά.
β) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που
τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους και σε θέση που επιλέγεται από την Τεχνική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., εφόσον η παροχετευτική ικανότητα του αγωγού επαρκεί κατά την
απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για τις νέες παροχές. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον
λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του μετρητού
τότε τοποθετείται αυτός προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοστεί η
εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής και του μετρητή στην οριστική
τους θέση. Η μεταφορά γίνεται με δαπάνες του υδρευόμενου. Η θέση τοποθέτησης των
υδρομέτρων καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και ο καταναλωτής είναι
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στην ανωτέρω κρίση ασχέτως εάν έχει ήδη κατασκευάσει το
εσωτερικό υδραυλικό του δίκτυο και πιθανώς να είναι δυσχερή ή δαπανηρή η προσαρμογή του
δικτύου του με την θέση που επέλεξε η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την τοποθέτηση του υδρομέτρου. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα γίνεται υδροδότηση.
γ) Εάν δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, ή ο
αγωγός είναι ανεπαρκής η ύδρευση του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση παροχών κοινών
(παροχή 1/2" και μετρητές 3/4") μακριά από το ακίνητο που να συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό
διανομής. Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο αγωγό για να
τροφοδοτήσουν ακίνητα μακριά από αυτόν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) και η απόσταση του
αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά κάθε ακινήτου δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα. Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο
κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί και με βάση την
συντομότερη απόσταση. Η θέση αυτή των παροχών μακριά από το ακίνητο είναι προσωρινή, για
την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής και όταν τοποθετηθεί
αγωγός διανομής εμπρός στο ακίνητο οι παροχές μεταφέρονται στο νέο αγωγό. Η δαπάνη
μεταφοράς βαρύνει τον υδρευόμενο και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση
γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου. Ο υδρευόμενος ειδοποιείται από την αρμόδια
υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να
έχει κατά την μεταφορά τον κατάλληλο υδραυλικό για την σύνδεση των εσωτερικών
εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρευόμενου του
προκληθεί στέρηση νερού ή διαρροές. Διευκρινίζεται ότι το έργο σύνδεσης, από το υδρόμετρο μέχρι
το ακίνητο, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του υδρευόμενου, εφόσον εξασφαλιστούν και
προσκομιστούν στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., όλες οι νόμιμες αδειοδοτήσεις. Τα υλικά και
ο τρόπος κατασκευής του έργου, θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η οποία θα προβαίνει σε υποδείξεις, ενώ η τελική σύνδεση θα γίνεται μόνο μετά το
πέρας του έργου από τον ιδιώτη και εφόσον έχουν τηρηθεί όλα όσα αναφέρονται παραπάνω.
δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αγωγός διανομής νερού μπροστά στο ακίνητο ή ο υπάρχων δεν
επαρκεί και οι παροχές που πρέπει να συνδεθούν στον αγωγό είναι περισσότερες από τρεις η
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί να κατασκευάσει κατά προτεραιότητα δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή εφ' όσον η
δαπάνη κατασκευής του δικτύου καλυφθεί από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα
εξυπηρετηθούν.
ε) Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αγροκήπια κ.λ.π.,
εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα) είναι δυνατή στη περίπτωση
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ύπαρξης εμποδίων κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η τοποθέτηση
ειδικής παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 μέτρα.
στ) Γενικά ο μετρητής τοποθετείται κοντά στον αγωγό διανομής σε κατάλληλη θέση, και σε
απόσταση όχι μεγαλύτερη από 15 μέτρα από τον αγωγό.
2.3.2 Ακίνητα εκτός περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υδροδοτηθούν τα ακίνητα αυτά είναι να επαρκούν κατά την
απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. οι εγκαταστάσεις της για την υδροδότησή τους.
α) Τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας υδροδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
υποπαραγράφους α και β της παραγράφου 2.3.1 και υπό τον όρο ότι αυτός που ζητάει την
υδροδότηση θα προσκομίσει προηγουμένως από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην περιφέρεια των
οποίων ανήκει το ακίνητό του, βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:
1) Ο Δήμος ή Κοινότητα όπου ευρίσκεται το ακίνητο αδυνατεί να το υδροδοτήσει.
2) Συμφωνεί ο Δήμος ή η Κοινότητα για την υδροδότηση του καταναλωτή από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
3) Θα κατασκευασθούν με δαπάνες της κοινότητος ή των καταναλωτών τα δευτερεύοντα δίκτυα
διανομής κατ' επέκταση του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της.
β) Στην περίπτωση στρατιωτικών μονάδων με μεγάλες καταναλώσεις ή άλλων μεγάλων
καταναλωτών εκτός από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, για να γίνει η υδροδότησή τους θα πρέπει η
Στρατιωτική μονάδα ή ο καταναλωτής να δηλώσουν ότι θα κατασκευάσουν με δικά τους μέσα και
έξοδα το τμήμα των εγκαταστάσεων που βρίσκεται εκτός αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και σύμφωνα με
τις υποδείξεις της. Το τμήμα των εγκαταστάσεων που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα κατασκευάζεται με δαπάνες της στρατιωτικής μονάδας ή του καταναλωτή είτε από
αυτήν μετά από έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είτε από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. οπότε η στρατιωτική μονάδα ή ο
καταναλωτής θα καταβάλλει την δαπάνη κατασκευής στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Ο μετρητής του νερού θα
τοποθετείται στην αρχή του αγωγού υδροδότησης σε θέση που θα επιλέγεται κατά την απόλυτη
κρίση τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό στα όρια της ζώνης αρμοδιότητας της. Η
συντήρηση του αγωγού υδροδότησης μετά τον μετρητή είναι υποχρέωση του καταναλωτή. Είναι
δυνατό μετά από συμφωνία η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να αναλαμβάνει την επισκευή του αγωγού εφ' όσον στην
συγκεκριμένη περίπτωση επαρκούν τα συνεργεία της και τα μέσα που διαθέτει. Στην περίπτωση
αυτή η δαπάνη επισκευής θα βρίσκεται απολογιστικά και θα καταβάλλεται από τον καταναλωτή.
γ) Στην περίπτωση Δήμων και Κοινοτήτων ισχύουν τα αναφερόμενα για τις στρατιωτικές μονάδες
με την ακόλουθη διαφορά: Εάν εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός αγωγού
προς κάθε Δήμο ή Κοινότητα αλλά από ένα αγωγό που ξεκινάει από τις εγκαταστάσεις της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. υδροδοτούνται πολλοί Δήμοι ή Κοινότητες, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει
κατά την απόλυτη κρίση της οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους χρέωσης του νερού.
1) Θα τοποθετείται κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ένας μετρητής στο σημείο που αναχωρεί ο
αγωγός από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή τα διοικητικά όρια της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και μετρητές στην
είσοδο των Δήμων ή Κοινοτήτων. Οι ενδείξεις των μετρητών των Δήμων ή Κοινοτήτων σε
περίπτωση μικρότερης συνολικής ένδειξης από την ένδειξη του συνολικού μετρητή του κεντρικού
αγωγού, θα προσαυξάνονται αναλογικά για την χρέωση του νερού σε τέτοιο βαθμό ώστε η
συνολική χρέωση να είναι ίση με την ένδειξη που έδειξε ο μετρητής που βρίσκεται στην αρχή του
αγωγού, ή τα διοικητικά όρια της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από τον οποίο υδροδοτούνται οι Δήμοι ή Κοινότητες.
Σε περίπτωση που ενδιάμεσα υδροδοτούνται περιοχές ή καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η κατανάλωσή
τους θα αφαιρείται από την συνολική κατανάλωση αφού προσαυξηθεί κατά το αυτό ποσοστό.
2) Όπου από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. χορηγείται νερό σε μια δεξαμενή από την οποία υδροδοτούνται στην
συνέχεια πολλοί Δήμοι ή Κοινότητες ή καταναλωτές, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί να χρεώνει με τον
ανωτέρω τρόπο ολόκληρη την ποσότητα του νερού στον Δήμο ή Κοινότητα στην Διοικητική
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περιφέρεια του οποίου ή της οποίας υπάρχει η δεξαμενή οπότε αυτός ή αυτή θα μπορεί να χορηγεί
νερό στις υπόλοιπες κοινότητες εισπράττοντας από αυτές το αντίστοιχο αντίτιμο ή μεταβιβάζοντας
τις οφειλές των κοινοτήτων στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αποδέχεται αυτό. Σε
περίπτωση που από την δεξαμενή ή τους αγωγούς μετά από αυτήν υδροδοτούνται και περιοχές της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. τοποθετούνται υδρόμετρα στην αρχή των αγωγών προς αυτές και οι καταναλώσεις των
υδρομέτρων αυτών θα αφαιρούνται από την αντίστοιχη γενική κατανάλωση.
2.3.3 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει αποπερατωθεί η εσωτερική εγκατάσταση του καταναλωτή
παράλληλα με την τοποθέτηση των υδρομετρητών τοποθετούνται από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στην έξοδο
του υδρομετρητή κρουνός σωλήνας μήκους περίπου 2 μέτρων και βρύση 1/2". Η δαπάνη για τα
ανωτέρω επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.
2.3.4 Σε περίπτωση τοποθέτησης υδρομέτρων σε περιοχές που κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το
υδρόμετρο αντιμετωπίζει κινδύνους φθοράς ή καταστροφής από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια η
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί να τοποθετήσει το υδρόμετρο εντός προστατευτικού κιβωτίου το οποίο θα
κατασκευάζει ή θα προμηθεύεται η ίδια. Η δαπάνη του κιβωτίου θα καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη.
2.4 Μεταφορές - Ανυψώσεις - Καταβιβάσεις - Μετατοπίσεις παροχών.
2.4.1 Μεταφορές.
α) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό σύμφωνα με τα
εκτεθειμένα στην παράγραφο 2.3.1γ. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη για την υδροδότηση
ακινήτου οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη με δαπάνες των
υδρευόμενων από αυτές.
β) Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο υδρευόμενο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό.
Εξαίρεση σ' αυτό τον κανόνα αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:
1. Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Είναι δυνατή η μεταφορά της παροχής
μακριά από το ακίνητο αφού το ζητήσει ο υδρευόμενος για να καταστεί δυνατή η ύδρευση του. Η
μεταφορά γίνεται με δαπάνη του υδρευόμενου και με την υποχρέωση επαναφοράς της παροχής
στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Και η επαναφορά βαρύνει επίσης τον
υδρευόμενο. Αν όμως αίτιος της μολύνσεως είναι ο υδρευόμενος, δεν γίνεται μεταφορά, αλλά
διακοπή της ύδρευσης του, μέχρι της τακτοποίησης της ανωμαλίας. Ο αίτιος επιβαρύνεται με την
δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.
2. Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού και με
ανεπαρκή πίεση και επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση σε νέο αγωγό, που όμως
δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την
προβλεπόμενη στο 2.3.1γ, τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη την μεταφορά της παροχής
μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στο νέο αγωγό δηλώνοντας υπεύθυνα, ότι θεωρεί την νέα
αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στο 2.3.1γ. Μεταφορά παροχής, που είναι
μακριά από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο είναι δυνατή αφού ο υδρευόμενος
έχει λόγους βάσιμους για να την ζητήσει και αφού θα δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται την νέα
αυτή θέση ως προσωρινή και αποδέχεται όλα τα αναφερόμενα στην 2.3.1γ η δε δαπάνη μεταφοράς
βαρύνει αυτόν. Επίσης μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται,
όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε
πλησιέστερο σημείο λόγω επέκτασης , που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό
σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός εάν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να
τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό. Η
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δαπάνη της προσωρινής μεταφοράς χρεώνεται στον λογαριασμό Νέων Παροχών. Ο υδρευόμενος
όμως είναι υποχρεωμένος να συνδεθεί στην νέα θέση με ευθύνη του και δική του δαπάνη.
2.4.2 Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις.
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του
φρεατίου στην νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης αυτής ή καταβίβασης βαρύνει τον
υδρευόμενο. Επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στην νέα στάθμη γίνεται με
ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου.
2.4.3 Μετατροπές παροχών.
Αν στις νεοπαραλαμβανόμενες περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συμφωνούν με τον κανονικό
τύπο που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην σχετική μετατροπή, ώστε
να είναι δυνατή η συντήρηση της παροχής και του υδρομέτρου και η κανονική ύδρευση του
ακινήτου. Ο υδρευόμενος βαρύνεται με την δαπάνη της μετατροπής και έχει υποχρέωση επίσης να
συμμορφώσει τις εσωτερικές του εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο επόμενο
κεφάλαιο 2.5.
2.4.4 Μετατοπίσεις παροχών.
α) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει ήδη τοποθετημένη παροχή που έχει εκτεθεί σε
κινδύνους, όταν υπάρχει αδιαμόρφωτη περιοχή, σε θέση περισσότερο ασφαλή. Η μετατόπιση αυτή
γίνεται χωρίς επιβάρυνση του υδρευόμενου, είναι όμως υποχρεωτική για τον υδρευόμενο. Η δαπάνη
σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο.
β) Μετατόπιση παροχής γίνεται πολλές φορές απαραίτητη όταν πρόκειται να διαπλατυνθεί το
οδόστρωμα σε βάρος του πεζοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη βαρύνει τον υδρευόμενο,
εκτός αν αναλαμβάνει την δαπάνη αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (Δήμος, Κοινότητα, Υ.Δ.Ε.).
Υπεύθυνος πάντα για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στην νέα θέση είναι ο
υδρευόμενος.
2.4.5 Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή
καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτή και να τακτοποιήσει
την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου και τη σύνδεση της στην νέα θέση με μέριμνα, ευθύνη
και δαπάνη του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν ευθύνεται αν λόγω αμελείας του προκληθεί διακοπή της ύδρευσης
του.
2.5 Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης.
2.5.1 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το
εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή (προσαρμοστικό προς την πλευρά του ακινήτου) για
μετρητές με προσαρμοστικό ή πέρα από την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή στην
περίπτωση μετρητών με ωτίδες προς την πλευρά του υδρευόμενου ακινήτου. Για την κατασκευή και
συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο υδρευόμενος. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ευθύνεται για
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εσωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του
μετρητή.
2.5.2 Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1" θα συνδέεται με σωλήνα
μήκους τουλάχιστο 0,70 εκ. και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό προκειμένου να εξασφαλίζεται
η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου σε όσες περιπτώσεις
το ζητήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Η εγκατάσταση αυτή πάντως πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις
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για την αφαίρεση και τοποθέτηση του υδρομέτρου. Για βλάβες που είναι δυνατό να προκληθούν
κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα
αποζημίωσης του υδρευόμενου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα είναι ο μόλυβδος και
ο χαλκός. Η χρήση σωλήνων από άλλο υλικό μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
2.5.3 Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη ή
βάνα στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο
εύκολος χειρισμός του.
2.5.4 Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στις
2.5.2. και 2.5.3. η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν προχωρεί στην σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι που αυτά
να τακτοποιηθούν.
2.5.5 Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους
κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και τους Νόμους και Εγκυκλίους που ισχύουν
κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης
του νερού και οπωσδήποτε να αντέχουν σε συνεχή πίεση, λειτουργίας 10 ατμ. Τουλάχιστον ή 12
ατμ στιγμιαία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες
προερχόμενες από πίεση λειτουργίας όταν αυτή στο δίκτυο δεν έχει υπερβεί τις 12 ατμ. στιγμιαία.
2.5.6 Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών μηχανημάτων,
λεβήτων συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.λ.π. Η λειτουργία τους πρέπει να
γίνεται με δοχείο αποθήκευσης (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται μόλυνση του νερού και βλάβη των
εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από ενδεχόμενη επιστροφή του νερού. Η παρεμβολή βαλβίδας
αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με
τους κανονισμούς και με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού, λόγω
π.χ. υπερθέρμανσης, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλεται
σε επιστροφή νερού ζεστού είτε από θερμοσίφωνες είτε από λέβητες χρεώνεται στον υδρευόμενο.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση του συλλέκτη μετά από την δεξαμενή νερού και πιεστικό συγκρότημα
υπό τους όρους ότι όλη η σωλήνα παροχής προς το δοχείο αποθήκευσης που βρίσκεται μέσα στο
κτίριο θα είναι εμφανής και συντηρήσιμη και δεν θα υπάρχουν μόνιμες λήψεις στο δοχείο και στο
τμήμα του σωλήνα μέχρι το συλλέκτη.
2.5.7 Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από
διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το
δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν
βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτης. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διακόπτει αμέσως και
χωρίς ειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου.
2.5.8 Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών
εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν
εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια, δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα τους κατά μεγάλο
ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι
για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της

9

διακοπής της υδροληψίας μέχρι να διαπιστώσει πως έχει αρθεί το άτοπο. Οι ζημιές που είναι
δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. από αυτό τον απαγορευμένο τρόπο
γείωσης βαρύνουν τον υδρευμένο. Η σχετική δαπάνη χρεώνεται σε βάρος του. Επίσης ο
υδρολήπτης είναι υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί
από αυτή την αιτία στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή σε κάθε τρίτο. Τυχόν υφιστάμενες γειώσεις
πρέπει να αποξηλωθούν άμεσα.
2.5.9 Απαγορεύεται η υδροδότηση πλέον του ενός αυτοτελούς διαμερίσματος από τον ίδιο
μετρητή. Σε περίπτωση που γίνεται η ανωτέρω διαπίστωση η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη
όπως προβεί εντός διμήνου στις απαραίτητες εργασίες διαχωρισμού των εσωτερικών
εγκαταστάσεων. Εάν δεν γίνουν οι ανωτέρω εργασίες στο οριζόμενο διάστημα, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής του νερού και της αφαίρεσης του μετρητή μέχρι της
συμμόρφωσης με τα ανωτέρω.
2.6 Μετρητές.
Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις
εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια 2.2.4α έως ε. Ο
μετρητής είναι σύμφωνος με τους επίσημους κανονισμούς (Ε.Ο.Κ., κ.λ.π.) αποτελεί ιδιοκτησία της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και συντηρείται από αυτήν. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν παλαιοί μετρητές ιδιοκτησίας
του καταναλωτή, θα ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία. Οι μετρητές θα παραμείνουν σε
λειτουργία εφ' όσον κατά τους περιοδικούς ελέγχους που θα κάνει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα διαπιστώνεται
ότι αυτοί λειτουργούν καλά. Σε περίπτωση που διαπιστώνετε κατά την απόλυτη κρίση της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ότι ο μετρητής δεν λειτουργεί σωστά ή δεν είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε περίπτωση που θα χαλάσει ο μετρητής αυτός θα αντικαθίσταται με νέο
ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για διάμετρο μέχρι 1" και ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος από το
επόμενο τρίμηνο να πληρώνει το ενοίκιο του υδρομετρητή. Η αντικατάσταση θα γίνεται χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση του καταναλωτή. Οι παλιοί υδρομετρητές παραδίδονται στους ιδιοκτήτες
των ακινήτων ή στους ενοικιαστές αυτών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παράδοσή τους στους
ιδιοκτήτες. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν προσέλθει εντός ενός τετράμηνου από την πρώτη
χρέωση του με ενοίκιο υδρομέτρου για την παραλαβή του παλαιού του υδρομέτρου τότε παύει
πλέον κάθε απαίτηση του καταναλωτή για επιστροφή σε αυτόν του παλαιού του υδρομέτρου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μετρητών διαμέτρου πάνω από 1" απαιτείται χρονικό διάστημα
περίπου ενός μηνός για την προμήθεια του υδρομετρητή. Σε περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1 1/4"
και πάνω θα καταβάλλεται από τον υδρευόμενο η αξία του υδρομέτρου . Επίσης θα καταβάλλεται
το κόστος των κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. περιοδικών ελέγχων και των επισκευών και το κόστος
της αντικατάστασης του μετρητού όταν αυτό χαλάσει. Σε περίπτωση παλαιών μετρητών διαμέτρου
1 1/4" και άνω ιδιοκτησίας των καταναλωτών που δεν λειτουργούν σωστά ή γραμμών που δεν
έχουν μετρητή η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να αντικαταστήσει τον μετρητή ή
να τοποθετεί νέο. Το κόστος της ανωτέρω αντικατάστασης ή τοποθέτησης νέου μετρητή χρεώνεται
στον αμέσως επόμενο λογαριασμό του νερού. Για μετρητές διαμέτρου 1 1/4" και μεγαλύτερους η
προμήθεια του μετρητή μπορεί να γίνει από τον καταναλωτή υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα
είναι από τους εγκεκριμένους και χρησιμοποιούμενους από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μετρητές (για λόγους
τυποποίησης) και θα πληροί τα μετρολογικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Σημειώνεται
ότι θα τοποθετούνται με την ανωτέρω διαδικασία μετρητές και στις πυροσβεστικές παροχές.
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2.7 Πιέσεις του δικτύου.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση τουλάχιστον 1 ατμ. στην θέση της παροχής. Η
πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 10 ατμ. ή 12 ατμ. στιγμιαία.
Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι δυνατό συμπωματικά
και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και
διακοπή της υδροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα ήταν
δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε
υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει
ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο τρόπο.
2.8 Διέλαση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων από ξένα ακίνητα.
Για ακίνητα που η σύνδεση τους με τον αγωγό ύδρευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά
οικόπεδα, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλο ή εν μέρει ύδρευση του
ακινήτου, μετά από α) έγγραφη συμφωνία των ομόρων ιδιοκτητών μέσα από τις ιδιοκτησίες των
οποίων πρέπει απαραίτητα να διέλθει ο αγωγός αποχέτευσης και β) δικαστική απόφαση, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Γενικά όμως η ύπαρξη εσωτερικών ή όχι υδραυλικών εγκαταστάσεων σε
ξένες προς τον υδρευόμενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σε διακοπή της ύδρευσης
του ακινήτου ούτε η ύδρευση σημαίνει αναγνώριση δικαιώματος του υδρευόμενου πάνω στην ξένη
ιδιοκτησία.

3. Οικονομικοί Όροι
3.1 Δαπάνη Εγκατάστασης Παροχής - Μεταφοράς - Μετατροπής - Επέκτασης Αγωγού.
3.1.1 Εκείνος που θέλει να υδρευτεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα συμπληρώνει έντυπο που θα του
δίδεται από τα αρμόδια γραφεία της Εταιρείας και θα προσκομίζει ότι δικαιολογητικό ορίζεται από
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν
εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί,
ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
3.1.2 Αξία των παροχών.
Το κόστος των παροχών ορίζεται με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την
τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία
υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται:
Προκαταβολή για έρευνα ή προμελέτη, εφόσον βέβαια απαιτείται κατά την εκτίμηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Η δαπάνη εκτέλεσης
του έργου: Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να υπολογιστεί μετά από
αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία συντάσσει ενδεικτικό προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός
υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης. Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων
ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το
δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την
επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχισή του. Ο χρόνος καταβολής της δαπάνης
λαμβανομένης υπόψη και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών, καθορίζει την σειρά
προτεραιότητας εκτέλεσης του έργου. Παραβίαση της σειράς προτεραιότητας είναι κατ’ εξαίρεση
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δυνατή με εισήγηση του Τμήματος Ύδρευσης και μετά από απόφαση του Γενικού Διευθυντή της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Επίσης για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλλει.
α) Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί
εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της καταβολής των τελών σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας
του καταναλωτή (μη προσέλευση, εγκαταστάσεις που δεν είναι έτοιμες κ.λ.π.) τότε καθίσταται
άκυρη η σύμβαση υδροδότησης και εάν επιθυμεί ακόμα την σύνδεση πρέπει να υπογράψει νέα
σύμβαση και να καταβάλει την διαφορά των επιπλέον τελών σύνδεσης που τυχόν έχουν επιβληθεί
στο μεταξύ. Εάν η σύνδεση δεν έγινε με υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μέσα στο εξάμηνο, ο
καταναλωτής δικαιούται να υπογράψει νέα σύμβαση με τα ίδια τέλη αλλά μόνο για το επόμενο
εξάμηνο.
β) Όλα τα έξοδα τοποθέτησης της παροχής (εκσκαφές, επιχώσεις, αποκατάσταση ασφαλτικού ή
πεζοδρομίου, υλικά, εργασία τοποθέτησης σωλήνων, μετρητών, κρουνών κ.λ.π.).Τα έξοδα αυτά
καταβάλλονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου (απολογιστικά). Σε περίπτωση
που οι εργασίες αυτές έχουν σημαντική δαπάνη ο αιτών υποχρεώνεται να καταβάλει προκαταβολικά
ποσό ίσο με το 60% των προϋπολογισθέντων δαπανών. Μετά την εκτέλεση των εργασιών γίνεται
απολογισμός της δαπάνης και συμψήφιση του ποσού που προκαταβλήθηκε. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει
πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρευόμενος το δικαίωμα χρήσης για
την ύδρευση του. Οι υδρευόμενοι οφείλουν με δικές τους δαπάνες να διατηρούν τα φρεάτια που
περιέχουν τα υδρόμετρα καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Επίσης πρέπει να ελέγχουν συχνά την
κατάσταση των καλυμμάτων των φρεατίων (αντικατάσταση ραγισμένων ή σπασμένων καλυμμάτων
κ.λ.π.). Ιδιαίτερα επισημαίνεται η απαραίτητη συντήρηση και επισκευή όταν χρειαστεί από τους
υδρευόμενους μεγάλων φρεατίων με πολλά υδρόμετρα που κατασκευάζονται από τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων. Οι υδρευόμενοι είναι υπεύθυνοι αστικά ποινικά για οποιαδήποτε βλάβη που θα
προκληθεί σε τρίτους από παράλειψη των ανωτέρω υποχρεώσεων τους, ήτοι πλημμελή συντήρησή
των ή μη έγκαιρη επισκευή σε περίπτωση βλάβης. Σε περίπτωση αναγκαίας άμεσης επέμβασης της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (λόγω Δημοσίου Κινδύνου ή λόγω καθυστέρησης ή ολιγωρίας του ιδιοκτήτη να λάβει τα
απαιτούμενα μέτρα) προς επισκευή φρεατίου η δαπάνη επισκευής χρεώνεται στον υδρευόμενο σε
επόμενο λογαριασμό.
3.1.3 Δαπάνη επέκτασης.
Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου σύμφωνα με την
παράγραφο 2.3.1.δ, β ο αιτών ή οι αιτούντες προκαταβάλλουν το ποσό του προϋπολογισμού της
εργασίας και μετά την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο απολογισμός της δαπάνης και οι
αιτούντες χρεώνονται ή πιστώνονται με την τυχόν διαφορά που προκύπτει επί πλέον ή επί έλαττον
αντίστοιχα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δικαίωμα να χρεώνει το επιπλέον ποσό στο λογαριασμό ύδρευσης του
αιτούντος και να διακόπτει την ύδρευση αν αυτός δεν το εξοφλήσει μέσα στις οριζόμενες
προθεσμίες. Η αρμόδια Διεύθυνση έχει δικαίωμα να μοιράσει το ποσό σε περισσότερες δόσεις. Στον
προϋπολογισμό και απολογισμό της δαπάνης επέκτασης περιλαμβάνεται κονδύλιο για διοικητικά
έξοδα ίσο με το 20% της δαπάνης. Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω
εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει σημαντική υπέρβαση του
προϋπολογισμού η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση και να καλέσει τον αιτούντα
να καταβάλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχιση του έργου. Στη δαπάνη
επέκτασης συμψηφίζονται τα τέλη σύνδεσης. Το τμήμα του αγωγού που τοποθετήθηκε με αυτό τον
τρόπο ανήκει στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και έχει αυτή το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει
μελλοντικά και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επίσης έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την
εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών ύδρευσης να τοποθετήσει αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερης από
αυτή που απαιτεί η ύδρευση του αιτούντος. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών χρεώνεται μόνο με τον
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αγωγό και τα υλικά που απαιτεί η ύδρευση του ενώ για την διαφορά κόστους διαμέτρου και υλικών
βαρύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Σημειώνεται πως η ελάχιστη διάμετρος των αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι των
90 χιλ.
3.1.4 Αξία μεταφοράς - ανύψωσης και καταβίβασης παροχής.
α) Η δαπάνη καθορίζεται απολογιστικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
β) Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 2.4. ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να
ζητήσει την μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής και να προκαταβάλλει την σχετική
δαπάνη. Σε περίπτωση αδιαφορίας του υδρευόμενου η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. τον ειδοποιεί έγγραφα σχετικά
οπότε έχει το δικαίωμα να εκτελέσει το έργο αυτεπάγγελτα και να χρεώσει τον υδρευόμενο με την
σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν θα εξοφληθεί μέσα σε ένα μήνα, χρεώνεται στον
λογαριασμό ύδρευσης του υδρευόμενου και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλωθέντος
νερού, ενώ ή μη πληρωμή του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται την διακοπή της ύδρευσης κ.λ.π.
γ) Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο (2) παροχές και ζητηθεί και τρίτη, τότε σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2. αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης. Η μεταφορά των παλιών
παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους απ' αυτές και η δαπάνη της
μεταφοράς τους βαρύνει. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δικαίωμα να εισπράττει την δαπάνη με τον λογαριασμό
ύδρευσης (αναγράφοντας τη σ' αυτόν) και να διακόπτει την ύδρευση σε περίπτωση μη εξόφλησης
του.
δ) Γενικά η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει δικαίωμα, κάθε δαπάνη, τέλος, επιβάρυνση, προσαύξηση κ.λ.π. που
βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε λόγο, να την αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης και να
την εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλωμένου νερού. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι
δυνατή η κατανομή τους σε περισσότερες δόσεις κατά την κρίση της αρμόδιας διεύθυνσης. Αν δεν
εξοφληθεί ο λογαριασμός εμπρόθεσμα ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις της παρ. 3.2.4.
3.1.5 Ματαίωση εγκατάστασης παροχής.
Σε περίπτωση που ο αιτών μετά την πληρωμή των τελών σύνδεσης αποφασίσει να ματαιώσει την
εγκατάσταση της παροχής, επιβαρύνεται με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής (έρευνα,
εκσκαφές, επιχώσεις κ.λ.π.) με τις εργασίες τις απαραίτητες για την αποκατάσταση των δρόμων και
πεζοδρομίων και με ποινική ρήτρα ίση με το 1/3 των τελών σύνδεσης. Τυχόν υπόλοιπο από τα
καταβληθέντα τέλη σύνδεσης επιστρέφεται μετά την εκκαθάριση του λογαριασμού. Τα παραπάνω
ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο ετών από την σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που περάσει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών χωρίς να γίνει ή να ματαιωθεί η παροχή τότε
καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ολόκληρο το ποσό των τελών σύνδεσης. Τα
παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια (π.χ.
ύπαρξη αγωγών ακαθάρτων υδάτων).
3.2. Αξία νερού που καταναλώθηκε.
3.2.1 Η τιμή ή τιμές μονάδας (κυβικό μέτρο) του νερού ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρευόμενου. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται και οι λοιπές επιβαρύνσεις στις τιμές καθώς και οι τιμές των λοιπών
υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
3.2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την
κατανάλωση (m3), την περιοχή και τον χρήστη.
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3.2.3 Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε καθώς και
κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση (τέλη αποχέτευσης, εισφορά νέων έργων, τέλη σύνδεσης,
πρόστιμα κ.λ.π.) που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού, που αποστέλλεται. Η πληρωμή
γίνεται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Εάν ο
λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της πληρωμής του υπόκειται σε
προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Η προσαύξηση ορίζεται σε 7,5% για κάθε τετράμηνο
λογαριασμό και δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του συνολικού χρέους που βεβαιώθηκε αρχικά. Η
προσαύξηση αυτή θα υπολογίζεται – βεβαιώνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού
του επόμενου τετράμηνου και εφ' όσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εξοφληθεί το παλαιό
χρέος.
Σε προσαύξηση υπόκεινται το σύνολο της οφειλής αθροιστικά (οφειλές παλαιών τετράμηνων κ.λ.π.)
εάν το ποσό της οφειλής υπερβεί τα 15 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση αυτή η προσαύξηση υπολογίζεται σε
ολόκληρο το ποσό ( και όχι για το άνω την 15 ΕΥΡΩ τμήμα).
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Οι προσαυξήσεις αυτές επιβάλλονται και για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί πριν την ψήφιση του
παρόντος κανονισμού ένα τρίμηνο από την ημερομηνία έγκρισής του. Παράλληλα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής του νερού και αφαίρεσης του μετρητή για κάθε οφειλή του
καταναλωτή προς αυτή. Ακόμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή του
νερού σε όποια όρια θέλει κατά την απόλυτη κρίση της μέχρι την εξόφληση των οφειλών. Η
επαναφορά της υδροληψίας γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την καταβολή
προσθέτου ποσού που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και που καλύπτει τα έξοδα διακοπής - επανάληψης και αφαίρεσης  επανατοποθέτησης
του μετρητή. Το ποσό αυτό εισπράττεται έστω και αν από τεχνικούς λόγους δεν έγινε δυνατή η
διακοπή ή η αφαίρεση του μετρητή. Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει την κλεισμένη παροχή η
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αφαιρεί τον μετρητή χωρίς ειδοποίηση. Η επανασύνδεση γίνεται μετά την εξόφληση του
λογαριασμού και την πληρωμή του διπλάσιου ποσού αφαίρεσης - επανατοποθέτησης.
3.2.4 Οι μετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι όπως αναφέρεται στην 2.6.
σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεων τους
πριν εγκατασταθούν και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.
Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων ούτε και με ένορκο βεβαίωση.
Ο υδρευόμενος εξ' άλλου έχει δικαίωμα να ζητήσει την δοκιμή του μετρητή παρουσία του. Στην
περίπτωση όμως που ο μετρητής βρεθεί μέσα στα όρια των ανοχών επιβαρύνεται με την δαπάνη
δοκιμής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν έχει καμία ευθύνη, αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή
από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων (όλες οι εγκαταστάσεις μετά το υδρόμετρο) ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία που αφορά τις εσωτερικές εγκαταστάσεις. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση
να καταβάλει την αξία της, όπως αναγράφεται από τον μετρητή. Μόνο σε περίπτωση αφανούς
διαρροής, εφόσον αυτό εξακριβωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το
δικαίωμα με απόφασή της να προβαίνει σε μερική μείωση του λογαριασμού. Η μείωση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη από τα 3/4 της διαρροής η οποία διαρροή θα υπολογίζεται με εκτίμηση της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και η οποία θα θεωρείται σαν διαρροή μόνο εάν η κατανάλωση έχει υπερβεί το διπλάσιο
της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
3.2.5 Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, έχει δικαίωμα
η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να υπολογίζει τεκμαρτή κατανάλωση βάσει προηγούμενων καταναλώσεων όπως των
αντίστοιχων χρονικών περιόδων σε συνδυασμό με την καταγραφόμενη από τον νέο μετρητή μετά
την αντικατάσταση του και τα άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (ώρες
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λειτουργίας αντλιών, υπολογισμοί, αντίστοιχες καταναλώσεις κ.λ.π.). Επίσης αν κατά το διάστημα
της λήψης των ενδείξεων βρεθεί το φρεάτιο σκεπασμένο, ή σφραγισμένο χωρίς δική της ευθύνη με
τέτοιο τρόπο που να μην είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του μετρητή, έχει δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
να εισπράξει τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι που να ελευθερωθεί ο μετρητής και να ληφθεί η
πραγματική ένδειξη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να
προκληθεί από διαρροή στο χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο ή
σφραγισμένο κατά τον πιο πάνω τρόπο. Έχει επίσης το δικαίωμα, αν υπαίτιος της κάλυψης του
μετρητή δεν είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να απαιτήσει από τον υδρευόμενο την απομάκρυνση των υλικών ή
να προβεί με δικό της προσωπικό στην απομάκρυνση τους χρεώνοντας τον υδρευόμενο με την
πρόσθετη αυτή δαπάνη.
3.2.6 Αν η κατανάλωση είναι μικρότερη από το όριο που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο
υδρευόμενος πληρώνει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
3.2.7 Ο νέος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. την αλλαγή
ιδιοκτησίας. Η αναγραφή του νέου ιδιοκτήτη της στο έντυπο του λογαριασμού γίνεται βάσει
υπεύθυνης δήλωσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
3.2.8 Όταν ο υδρολήπτης δεν κατοικεί σε σπίτι που υδρεύεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και θέλει να
διακόψει προσωρινά την παροχή του, οφείλει να ειδοποιήσει την Υπηρεσία με αίτηση του για
προσωρινή διακοπή. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μετά την αίτηση προχωρεί στην αφαίρεση του υδρομέτρου και
διακόπτη την παροχή από το φρεάτιο. Όταν ο υδρευόμενος θελήσει να επαναχρησιμοποιήσει την
παροχή αυτή πρέπει να το κάνει γνωστό με αίτηση του στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προσκομίζοντας νέο
υδρόμετρο και καταβάλλοντας εκ νέου το τέλος επανασύνδεσης.
3.2.9 Όταν από τους ελέγχους υδρομέτρου διαπιστωθεί πως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί
κανονικά, τότε η υπηρεσία αναμορφώνει (μεταβάλλει) τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού ως
εξής:
α) Αν στη περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός κατανάλωσης λειτουργούσε
υδρόμετρο το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κανονικό, τότε η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο
όρο των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, στους οποίους το υδρόμετρο λειτουργούσε
κανονικά. Αν οι προηγούμενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν την χρονική διάρκεια τεσσάρων
λογαριασμών, τότε η χρέωση γίνεται με όσους λογαριασμούς έχουν εκδοθεί.
β) Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός καλύπτεται με λειτουργία δυο
υδρομέτρων του μη κανονικού και του κανονικού που το αντικατέστησε τότε η χρέωση γίνεται
αναλογικά, βάση την καταγραφή του κανονικού υδρομέτρου, εφόσον καλύπτει χρονική διάρκεια
λειτουργίας τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών.
γ) Αν η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κανονικού υδρομέτρου είναι μικρότερη των (30) ημερών,
για την χρέωση του λογαριασμού κατανάλωσης λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή του κανονικού
υδρομέτρου για την υπόλοιπη δε περίοδο εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.
δ) Όταν διαπιστωθεί, ότι το υδρόμετρο ανεγειρόμενης οικοδομής δεν λειτουργεί κανονικά, τότε η
χρέωση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού γίνεται με βάση το συνολικό όγκο της οικοδομής με
συντελεστή 10% αυτού του όγκου.
ε) Όταν διαπιστωθεί, εσφαλμένη χρέωση από λάθη της υπηρεσίας ή της μηχανογράφησης, τότε
αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται σ’ αυτόν η κανονική κατανάλωση με την
αντίστοιχη κανονική χρέωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στη
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αχρεωστήτως, με απόφαση του προέδρου επιστρέφεται στους δικαιούχους καταναλωτές.
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3.2.10 Για τους οικισμούς Παραδείσου και Ποντολιβάδου η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα
καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατηγορία Βιομηχανικό –
Βιοτεχνικό κατατάσσονται όλες οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας
καθώς και όλες οι άλλες που βρίσκονται διάσπαρτες εντός των ορίων του Δήμου Νέστου.

4. Λαθραίες υδρεύσεις - παράνομες χορηγήσεις νερού - εμπορία νερού - απαγορεύσεις.
4.1. Λαθραία ύδρευση.
4.1.1 Η σύνδεση παροχής, όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός
για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόμενο είναι κλοπή νερού και τιμωρείται
σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 372).
4.1.2 Κλοπή είναι επίσης και η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης του ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς
ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημόσιων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από
εκείνη για την οποία έχουν εγκατασταθεί και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού
Κώδικα.
4.1.3 Στις περιπτώσεις αυτές έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση, χωρίς
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα ήταν δυνατόν να προκύψει από την διακοπή αυτή στις
εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής
λαθραίας κατανάλωσης. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. βάσει στοιχείων που αυτή θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία
πιθανολογούμενης τοποθέτησης της παροχής ή της πιθανολογούμενης αφαίρεσης του μετρητή εάν
υπάρχει τέτοιος.
4.2. Παράνομη χορήγηση νερού - εμπορία νερού.
4.2.1 Απαγορεύεται στους υδρευόμενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο και η εμπορία
νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό για
την διακοπή χορήγησης ή της εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα στο διάστημα
ενός μήνα από την ειδοποίηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα να διακόψει την ύδρευση του, χωρίς
άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα είναι δυνατόν να προκληθεί από
την διακοπή αυτή στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του.
4.3. Άλλες απαγορεύσεις, δεσμεύσεις.
4.3.1 Απαγορεύεται η επέμβαση του υδρευόμενου στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Αν προκληθεί
βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 στοιχ. α'
του Ποινικού Κώδικα. Η υδροδότηση και ο μετρητής ανήκει κατά κυριότητα στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Ο
υδρευόμενος έχει μόνο το δικαίωμα χρήσεως της για την ύδρευση του. Απαγορεύεται επομένως
κάθε επέμβαση του στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω επέμβασης του σ' αυτή και στον μετρητή
τον βαρύνει. Βλάβη του μετρητή από τον υδρευόμενο τέτοια που να καθιστά αδύνατη την λήψη
ενδείξεων επιφέρει τις συνέπειες όσων αναφέρονται στην 4.1.3. Η δαπάνη επισκευής της βλάβης
στην περίπτωση αυτή χρεώνεται σε βάρος του στο πενταπλάσιο ανεξάρτητη από δόλο ή αμέλεια
του υδρευόμενου. Όποιος από πρόθεση η αμέλεια προξενήσει φθορά ή βλάβη στο δίκτυο
ύδρευσης, Η/Μ εγκαταστάσεις, Τεχνικά έργα, ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είναι υπεύθυνος για φθορά
ξένης ιδιοκτησίας και εφαρμόζονται σε βάρος του τα αντίστοιχα άρθρα του Ποινικού Κώδικα.
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4.3.2 Απαγορεύεται η σύνδεση ακινήτων ή εσωτερικών εγκαταστάσεων αυτών, με κρουνούς που
έχουν τοποθετηθεί για να γεμίζουν από αυτούς δοχεία ή βυτία που μεταφέρουν νερό σε περιοχές
που δεν έχουν ύδρευση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει στην περίπτωση αυτή όσα
αναφέρονται στην 4.2.1.
4.3.3 Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα
βόθρων απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης και με σωληνώσεις μεταφοράς
πετρελαίων.
4.3.4 Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σε
αυτή την περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ζητά από τον αίτιο την απομάκρυνση των αγωγών μέσα σε
εύλογη προθεσμία και αν αυτή περάσει άπρακτη, διακόπτεται η ύδρευση.
4.3.5 Δεδομένου ότι ο μετρητής του νερού είναι τοποθετημένος κοντά στην ιδιοκτησία του
καταναλωτή με την τοποθέτηση του ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει και την
ευθύνη φύλαξης του. Έτσι σε περίπτωση που ο μετρητής κλαπεί ή καταστραφεί αυτός
αντικαθίσταται από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και η δαπάνη του νέου μετρητού και των εξόδων τοποθέτησης
βαρύνουν τον καταναλωτή.
4.3.6 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για ζημιές που προήλθαν από αφανείς ή
ξαφνικές διαρροές του δικτύου της (δεδομένου ότι είναι απρόβλεπτες) και οι οποίες διορθώθηκαν σε
εύλογο χρονικό διάστημα από την στιγμή που έγιναν γνωστές στην αρμόδια Υπηρεσία της, καθώς
και για ζημιές από διαρροές που προήλθαν από γεγονότα ανωτέρας βίας.

5. Καταμέτρηση - βεβαίωση του νερού και λοιπών υπηρεσιών.
5.1. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού γίνεται ανά τετράμηνο από τους υπαλλήλους της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
5.2. Μετά την καταμέτρηση ακολουθεί η μηχανογραφική έκδοση των λογαριασμών από την
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση (εισφορές για τα
έργα, τέλη σύνδεσης, τέλη αποχέτευσης, προσαυξήσεις κ.λ.π.) καθώς και δαπάνες που έγιναν από
την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή και που βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών, Νόμων και
αποφάσεων βαρύνουν τον καταναλωτή.
5.3. Οι λογαριασμοί που εκδίδονται πληρώνονται στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
5.4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μπορεί να αναλάβει την καταμέτρηση κατανάλωσης του νερού, έκδοση
λογαριασμών και είσπραξη των λογαριασμών ή ένα μέρος των ανωτέρω, των διαφόρων Δήμων και
Κοινοτήτων που δεν διαθέτουν δική τους υπηρεσία έναντι ποσοστιαίων αμοιβών που καθορίζονται
με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η ανάληψη των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται μέσα
από αίτηση της Κοινότητας ή του Δήμου.
5.5. Στη περίπτωση αυτή το τιμολόγιο καθορίζεται από την Κοινότητα ή τον Δήμο και βάσει αυτού
εκδίδονται οι λογαριασμοί. Από τα εισπραττόμενα χρήματα παρακρατούνται τα ποσοστά αμοιβών
των παρασχεθέντων υπηρεσιών από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και ποσό αντίστοιχο με τις οφειλές που έχει η
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Κοινότητα ή ο Δήμος προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και το υπόλοιπο αποδίδεται στην κοινότητα ή το Δήμο με
τετραμηνίες εκκαθαρίσεις.
5.6 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί
με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για
οποιαδήποτε αιτία και εργασία καθώς επίσης και οποιοδήποτε πρόστιμο έχει επιβληθεί για
οποιοδήποτε λόγο με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό θα εμφανίζεται με την ένδειξη Έκτακτη Χρέωση,
θεωρείται δε αναπόσπαστο τμήμα του λογαριασμού και ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να
πληροφορηθεί από την Υπηρεσία τα σχετικά με την αναγραφόμενη δαπάνη. Σε περιπτώσεις
μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε δόσεις κατά την κρίση του Δ.Σ.
5.7 Έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης νερού – πληρωμές λογαριασμών.
5.7.1 Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική διάρκεια που καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.7.2 Η τιμή του νερού κατά κυβικό μέτρο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και έγκριση των αρμοδίων Προϊστάμενων Αρχών.
5.7.3 Κάθε καταναλωτής για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού,
ύστερα από την υπογραφή του αίτηση υδροληψίας υποχρεώνεται στην εξόφληση του ανεξάρτητα
αν εκκρεμή απαίτηση του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για οποιαδήποτε αιτία.
5.7.4 Οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού εξοφλούνται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. μέχρι την
ημερομηνία λήξης διαφορετικά ισχύουν οι συνέπειες του παρόντος κανονισμού.
5.7.5 Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από το Περιφερειάρχη,
είναι δυνατό να καθοριστεί το ύψος των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των
λογαριασμών που εκδίδονται και εξοφλούνται μετά την καθορισμένη ημερομηνία εξόφλησης. Το
Συμβούλιο αποφασίζει αν θα ακολουθήσει την εμπορική και αστική Νομοθεσία ή το Λογιστικό των
Δήμων και Κοινοτήτων, περί εισπράξεως δημοτικών προσόδων.
5.7.6 Η εξόφληση των οποιωνδήποτε λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για κατανάλωση νερού ή
εκτέλεση εργασιών, δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αμφισβήτησης της χρέωσης ως κανονικής. Η
ορθότητα της κανονικής χρέωσης μπορεί να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και
μετά την εξόφληση των λογαριασμών, οπότε επιστρέφονται στον δικαιούχο καταναλωτή τα ποσά
που κατέβαλε χωρίς να οφείλει.
5.7.7 Στους λογαριασμούς κατανάλωσης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι λογαριασμοί για
εργασίες και δαπάνες που πραγματοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. υπέρ συγκεκριμένου καταναλωτή.
5.7.8 Ο καθορισμός των τιμολογίων γενικά για προσφορά υπηρεσιών επιβολή προστίμων, διάθεση
υλικών κ.λ.π. καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενης από το Νομάρχη
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980.
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5.8 Επίδοση λογαριασμών.
5.8.1 Η επίδοση των λογαριασμών ύδρευσης γίνεται από εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό όργανα
της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.. Είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την επίδοση των
λογαριασμών να την αναθέτει στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
5.8.2 Οι λογαριασμοί κατανάλωσης παραδίδονται στους υδρευόμενους με τον τρόπο που
λειτουργούν τα ΕΛΤΑ στην περιοχή.
5.8.3 Πάντως σε καμία περίπτωση, όσο και αν είναι το ύψος του λογαριασμού, δεν συντάσσεται
αποδεικτικό επίδοσης ούτε αναγνωρίζεται άρνηση ανάληψης του λογαριασμού. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν
αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή την απώλεια του
λογαριασμού κατανάλωσης, για ν’ ανατρέψει τις τυχόν εις βάρος του συνέπειες που επιβάλλονται
από τη μη κανονική και έγκαιρη εξόφληση του. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής οφείλει να
επιδείξει τη στοιχειώδη επιμέλεια στην αναζήτηση του λογαριασμού ή να αποταθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η
οποία είναι δυνατό να χορηγήσει αντίγραφο του λογαριασμού προσκομίζοντας ένα παλιό απόκομμα
άλλου προηγούμενου λογαριασμού.
5.8.4 Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. δεν αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα του καταναλωτή να επικαλείται τη μη
παραλαβή του λογαριασμού του επειδή αυτός δεν εκδόθηκε στο όνομα του. Στην περίπτωση αυτή
κάθε νέος καταναλωτής, ένοικος υδρευόμενου χώρου οφείλει να δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. το όνομα
και τον υδρευόμενο χώρο που χρησιμοποιεί. Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για τον
καταναλωτή.
5.8.5 Επί νομικών προσώπων ή άλλων ενώσεων προσώπων η επίδοση γίνεται στον κατά νόμο ή
καταστατικό εκπρόσωπο αυτών. Επί του Δημοσίου σ’ αυτούς που κατά το Νόμο εκπροσωπούν
αυτό. Επί περισσοτέρων νομίμων αντιπροσώπων η επίδοση γίνεται σ’ έναν από αυτούς.
5.8.6 Αν ο καταναλωτής λόγω προσωρινής αναχώρησης του επιθυμήσει την προεξόφληση του
λογαριασμού του, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας του από μη έγκαιρη παραλαβή και
εξόφληση η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. υποχρεούται να προεξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης, αρκεί ο
ενδιαφερόμενος να το δηλώσει δύο (2) ημέρες πριν από την αναχώρηση του ώστε έγκαιρα να
προβεί στη λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου και στην έκδοση λογαριασμού.
5.9 Πόροι – Έσοδα – Διάφορες Χρεώσεις.
Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται η καταβολή χρημάτων εκ μέρους των καταναλωτών για
παροχή υπηρεσίας η κατανάλωση νερού είναι όπως αναφέρονται παρακάτω:
5.9.1 Η αξία του καταναλισκόμενου νερού.
5.9.2 Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
υπολογιζόμενο σε 80% επί της αξίας του νερού.
5.9.3 Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης αν η εργασία εκτελεστεί από
την Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
5.9.4 Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
5.9.5 Η συντήρηση του υδρομέτρου.
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5.9.6 Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης, υδρομετρητών ή
άλλων συναφών εργασιών ή απολογιστικών εργασιών.
5.9.7 Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.
5.9.8 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (τόκοι) των λογαριασμών ύδρευσης.
5.9.9 Ο χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος νερού.
5.9.10 Ο έλεγχος του υδρομέτρου.
5.9.11 Το τέλος τοποθέτησης ή αντικατάστασης υδρομέτρου.
5.9.12 Η αξία του υδρομέτρου όταν προμηθεύεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν..
5.9.13 Το τέλος επανασύνδεσης υδρομέτρου λόγω διακοπής από αίτηση ή λόγω χρέους. Οι
ανωτέρω πόροι της επιχείρησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.10 Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων.
1. Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην
αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του και οπωσδήποτε ΠΡΙΝ τη λήξη του.
Είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας
να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.
2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζει ο Γενικός Διευθυντής
με απόφασή του και οι αποφάσεις της επιτροπής θεωρούνται από τον ίδιο.

6. Νομιμοποίηση υπογραφής Συμβολαίων υδροληψίας.
Τα συμβόλαια υδροληψίας δικαιούνται να υπογράφουν:
1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.
2. Οι εξουσιοδοτημένοι συνιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία.
3. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους (Δήλωση Ν.1599/1986).
Για κάθε ακίνητο που για την υδροδότηση του αντιστοιχεί ένας μετρητής υπογράφεται ένα
συμβόλαιο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση αλλαγής και διαδοχής του ακινήτου από
νέο καταναλωτή ο οποίος δεν προσήλθε για την υπογραφή νέου συμβολαίου αυτός ο καταναλωτής
νοείται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού όπως και τις οφειλές του
συγκεκριμένου υδρομέτρου. Όταν θέλει ο ιδιοκτήτης να αναγράφεται στον λογαριασμό
κατανάλωσης νερού το ονοματεπώνυμο του ενοικιαστή θα πρέπει να το δηλώνει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
όπως και τις αλλαγές που θα γίνονται στους ενοικιαστές. Τυχόν οφειλές υδρομέτρου από ενοικιαστή
βαρύνουν το υδρόμετρο και κατά επέκταση τον ιδιοκτήτη του υδρομέτρου.

7. Μεταβατικές διατάξεις.
7.1 Η επιχείρηση διατηρεί προς το παρόν το παλιό καθεστώς των υδρομέτρων όπου οι υδρευόμενοι
μπορούν και να το προμηθευτούν από το ελεύθερο εμπόριο. Την αντικατάσταση την έχει
αποκλειστικά η επιχείρηση του καταστραμμένου υδρομέτρου. Διατηρείται το καθεστώς των
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παροχών όπου οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και εργολάβων
αδειούχων υδραυλικών την εκτέλεση της εργασίας. Στην περίπτωση που θα επιλεγεί ιδιώτης
υδραυλικός οι εργασίες γίνονται πάντα μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
7.2 Ο παρών κανονισμός ισχύει με την έγκριση του από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και των αρμοδίων
οργάνων.
7.3 Όπου οι σημερινές εγκαταστάσεις με τις οποίες γίνεται η υδροδότηση των καταναλωτών δεν
είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, πρέπει να γίνει μετατροπή τους με
δαπάνη των καταναλωτών, όπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι υπόχρεοι.

8. Τελικές διατάξεις.
Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού αναθεωρούνται ή τροποποιούνται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
➢ Η ισχύς της παρούσας απόφασης ορίζεται από την έγκριση της και μέχρι της ανακλήσεως της
με νεότερη απόφαση.
➢ Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Διοικητικό – Οικονομικό Τμήμα, της
Διεύθυνσης Διοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στο Ν. Καβάλας για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 6 παρ. 8 και όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθ. 161 του Ν. 3463/06, όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2011.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Το

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μιχαηλίδης Σάββας

Τα Μέλη
Αποστολίδης Αντώνιος
Γαβριηλίδης Νικόλαος
Γαζγαλίδης Απόστολος
Ζυγούλας Γεώργιος
Καφετζόπουλος Γεώργιος
Κρυστάλλης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Ευστάθιος
Παπαδάκης Αθανάσιος
Μερμελέγκας Γεώργιος
Χατζηαγγέλου Ελένη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Δήμαρχος Νέστου
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