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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ OΡOΙ 
 

Άρθρο 1 
Ορισµός 

 
Ο κανονισµός αυτός εκδίδεται σε εφαρµογή του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, καθορίζει 
τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και υδροληψίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης) ενώ επίσης ρυθµίζει τις σχέσεις της 
Επιχείρησης µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν στη χορήγηση πόσιµου νερού, 
καθώς και τα παρεπόµενα θέµατα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές. 
 

Άρθρο 2    
Παροχή πόσιµου νερού 

 
1. Η ∆.Ε.Υ.Α.. Θέρµης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις 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 ειδικές συσκευές 
στην επιθυµητή βελτίωσή του. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν έχει καµία ευθύνη ούτε υποχρέωση 
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία που είναι δυνατόν να προκύψει από την 
ακαταλληλότητα του παρεχόµενου νερού για την ειδική αυτή χρήση. 
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 έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Στην περίπτωση αυτή 
ο υδρολήπτης δηλώνει ρητά, ότι γνωρίζει απόλυτα, ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση. 
3. Η χορήγηση του νερού γίνεται µε τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό 
διανοµής της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Η εγκατάσταση αυτή ονοµάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή ανήκει 
µόνιµα στο ακίνητο, για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξ’ αρχής, έστω κι αν αλλάξει 
η κυριότητα και δεν µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, 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. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 3   
Αγωγοί  

 
Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής. Παροχές για την 
εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται µόνο από τους αγωγούς διανοµής. Από τους 
τροφοδοτικούς αγωγούς δεν είναι δυνατή η δηµιουργία δικτύου ύδρευσης. Οι αγωγοί 
διανοµής τοποθετούνται µόνο σε εγκεκριµένους δρόµους και έχουν ελάχιστη διάµετρο Φ 63. 
 

Άρθρο 4   
Παροχές 

 
1. Οι αγωγοί διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές. Οι παροχές ύδρευσης 
είναι κοινές (διαµέτρου ½ ΄΄) και ειδικές  (διαµέτρου ¾΄΄ και άνω). Οι πυροσβεστικές παροχές 
είναι τουλάχιστον 2 χιλ. και χρησιµεύουν µόνο για κατάσβεση πυρκαγιάς. Η σύνδεση της 
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πυροσβεστικής παροχής µε εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνοµη και 
απόδειξη κλοπής νερού. 
2. Οι απλές παροχές και οι παροχές αποτελούνται από αγωγούς σύνδεσης πολυαιθυλενίου 
διαφόρων διατοµών (τουµποράµατα),  συνδέονται µε τον αγωγό µέσω κρουνού συνένωσης 
και µε τον υδροµετρητή µέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρµοστικού (µεταλλικός 
λυόµενος σύνδεσµος - ρακόρ). Αντί για σωλήνα χαλκού είναι δυνατόν κατά την κρίση των 
αρµοδίων του Τµήµατος Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης να χρησιµοποιηθούν σωλήνες από 
άλλο υλικό, βάσει των νεώτερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση µε 
σωλήνες σιδήρου. 
3. Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) θα χρεώνεται και αρχική 
σύνδεση οικοδοµής, και η σύνδεση µε αγωγό γίνεται µέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος 
αυτός λέγεται στήλη υδροµετρητών (COLLECTORS). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και 
χρειάζεται και άλλες, η παλιά µεταφέρεται στη στήλη των υδροµετρητών υποχρεωτικά, τα δε 
έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Σε παλιές κατασκευές (υδροµετρητές – φρεάτια 
τοποθετηµένα σε πεζοδρόµια) εφόσον το Τµήµα Ύδρευσης κρίνει απαραίτητη τη µεταφορά 
των παροχών  σε στήλη υδροµετρητών έχει το δικαίωµα η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης αν οι ιδιοκτήτες 
δεν θέλουν τη µεταφορά αυτή, να προβεί σ΄ αυτή τη µεταφορά και να χρεώσει τα έξοδα 
στους λογαριασµούς της ύδρευσης. Εάν οι λογαριασµοί αυτοί δεν πληρωθούν µέσα σε ένα 
τρίµηνο, µπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής. Είναι προφανές, ότι δεν επιτρέπεται 
πριν από τους υδροµετρητές που βρίσκονται στη στήλη η παρεµβολή άλλου υδροµετρητή. 
Επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις π.χ παρακολούθηση άλλων υδροµετρητών για 
διασταύρωση και έλεγχο µετρήσεων. Σε κάθε διαµέρισµα, µονοκατοικία  ή κατάστηµα ή 
κοινόχρηστο χώρο αντιστοιχεί ένας (1) υδροµετρητής και δεν µπορεί ο ιδιοκτήτης ή άλλο 
πρόσωπο να αντικαταστήσει τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και να προβαίνει σε αυθαίρετες 
κατασκευές. Η σύνδεση αυτή θεωρείται παράνοµη και το Τµήµα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή και να χρεώσει το ανάλογο πρόστιµο, που 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ορίζει µε σχετική απόφασή του. 

 
Άρθρο 5   

Θέση παροχών 
 
Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο 
φρεάτιο του υδροµετρητή. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόµιο ή στα όρια της 
περίφραξης του καταναλωτή. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει το δικαίωµα να τοποθετεί φρεάτια 
υδροµετρητών ή στήλη υδροµετρητών µέσα σε προκήπια, εφόσον αυτά παραµένουν 
ανοιχτά, καθώς και µέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδοµών στοές και σε κάποιο υπόγειο 
κοινόχρηστο χώρο, αν στο πεζοδρόµιο υπάρχουν εµπόδια  και αποκλείουν την εγκατάστασή 
τους. Επίσης, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει το δικαίωµα σε αραιοκατοικηµένες περιοχές (εκτός 
σχεδίου) να µεταφέρει παροχές γειτονικών κατοικιών και να τις τοποθετεί σε κάποια στήλη 
υδροµετρητών όλες µαζί, αφού το Τµήµα Ύδρευσης το κρίνει σκόπιµο για λόγους 
προστασίας των υδροµετρητών. Τα έξοδα αυτά της µεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη όταν 
η µεταφορά αυτή γίνεται µετά από αίτηµά του. 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 
µπροστά στις προσόψεις των δύο παράλληλων δρόµων εφόσον υπάρχουν είσοδοι και από 
τους δύο αυτούς δρόµους. ‘Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί µε στήλη υδροµετρητών 
και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί αυτό σε χωριστά τµήµατα και σε δύο θέσεις στην ίδια 
πρόσοψη προκειµένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις, αυτό µπορεί να γίνει 
εφόσον το κάθε τµήµα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την 
καταβολή της επιπλέον δαπάνης. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτηµάτων είναι δυνατή η 
τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από µια θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση 
των κτιρίων. 

 
Άρθρο 6   

Υδροµετρητές 
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1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον υδροµετρητή ο οποίος συνδέει την 
παροχή µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου . 
2. Ο υδροµετρητής είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς, τοποθετείται από την ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης µετά από  την αίτηση υδροληψίας του καταναλωτή, αποτελεί περιουσία της και η 
δαπάνη το ποσό της οποίας είναι καθορισµένο πληρώνεται από τον υδρευόµενο. 
3. Πριν από οποιαδήποτε χρήση του ο υδροµετρητής ελέγχεται για την καλή και ασφαλή 
τοποθέτηση και σφραγίζεται από την Υπηρεσία. 
4. Απαγορεύεται ρητά κάθε υδροληψία χωρίς µετρητή. Οι παραβάτες υπόκεινται σε πρόστιµο 
καθοριζόµενο από το ∆.Σ. και διακοπή της παροχής. 
5. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης είναι 
δυνατόν συµπτωµατικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα να προκληθεί πτώση της πίεσης 
κάτω του ελαχίστου ή και διακοπή της υδροδότησης. 
6. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 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 ο 
υδρευόµενος πρέπει να εξασφαλίζει την αποθήκευση νερού σε δεξαµενές του µε 
οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. 
Οι υδροµετρητές της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
1. Σε συνήθεις υδροµετρητές µικρής διαµέτρου Φ.13 (1/2")  
2. Σε υδροµετρητές διατοµής διαµέτρου Φ. 20 (3/4") 
3. Σε υδροµετρητές µεγάλης διατοµής Φ 32 (1") και άνω. 
 
Με τους συνήθεις υδροµετρητές υδρεύονται διαµερίσµατα πολυκατοικιών, καταστήµατα, 
κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π., όπου η µέση ωριαία κατανάλωση δεν ξεπερνά το 1 ½ m3. Με 
τους υδροµετρητές µεγάλης διατοµής υδρεύονται οι µεγάλοι καταναλωτές. (Βιοµηχανίες, 
Εργοτάξια, Στρατόπεδα, Νοσοκοµεία κλπ.) µε κριτήριο τη µέση ωριαία κατανάλωση που 
ξεπερνά τα 1 ½ m3  . 

 
Άρθρο 7  

Στήλη και χώρος υδροµετρητών 
 
Στήλη των υδροµετρητών. 
Η στήλη των υδροµετρητών είναι ένας συνδυασµός σωληνώσεων και ειδικών εξαρτηµάτων, 
για τη δηµιουργία των κατάλληλων υποδοχών προς την τοποθέτηση των υδροµετρητών. 
Κατασκευάζεται από γαλβανισµένο σωλήνα διατοµής Φ 60 (2"), σε κάθε δε υποδοχή 
ενσωµατώνονται έξι (6) δίδυµες παροχές κατ' ανώτατο όριο και σε απόλυτη αντιστοιχία. Στις 
πολυκατοικίες που υπάρχει ανυψωτική στήλη για κάθε διαµέρισµα είναι υποχρεωτική και η 
τοποθέτηση αvτίστοιχου υδροµετρητή. Ειδικότερα και στην περίπτωση ανέγερσης κτιριακών 
συγκροτηµάτων που προορίζονται για επαγγελµατικές στέγες λ.χ. γραφεία, εργαστήρια κλπ. 
κατασκευάζεται υποχρεωτικά µια τουλάχιστον ανυψωτική στήλη κατά όροφο, µε την οποία 
και συνδέεται αντίστοιχος υδροµετρητής .   Κατά τα λοιπά και για την κατηγορία των 
κτισµάτων αυτών ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Οι σωλήνες της 
στήλης των υδροµετρητών καθώς και τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι γαλβανισµένα. Κάθε 
παροχή δίνεται µε συστολικά ταφ 2"Χ ¾" ή 2" Χ ½ " τα οποία αξονικά απέχουν 0,23 µ., οι δε 
αποστάσεις των αναµονών είναι 0,24 µ. και σε απόλυτα οριζόντια θέση (συνολικά 0,60 µ.). 
Στην αρχή κάθε στήλης τοποθετείται ορειχάλκινη δικλείδα Φ.50 (2"). Σε ειδικές περιπτώσεις 
όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν λιγότερα από 5 υδρόµετρα επιτρέπεται αντί της στήλης 
η κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού κιβωτίου διαστάσεων 0,90 µ. Χ1,80 µ. Χ 0,40 µ. Το 
κιβώτιο αυτό τοποθετείται σε φωτιζόµενο χώρο, δεξιά ή αριστερά από την κύρια είσοδο και 
σε βάθος µέχρι το κλιµακοστάσιο και πάντα σε απόσταση 1,20-2 µ. από τους µετρητές της 
∆.Ε.Η. Οποιαδήποτε επέµβαση στους υδροµετρητές γίνεται µόνο από εντεταλµένα όργανα 
της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης.  
 
Χώρος των υδροµετρητών 
Το δάπεδο του χώρου στον οποίο τοποθετούνται οι υδροµετρητές, δεν πρέπει να υπόκειται 
από τη στάθµη του πεζοδροµίου, στη θέση της εισόδου της οικοδοµής, περισσότερο από 
0,60 µ., ούτε να βρίσκεται πάνω από την πλάκα επικάλυψης καταστήµατος, µε τον όρο να µη 
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παρεµποδίζεται η οµαλή ροή προς το δίκτυο αποχέτευσης των νερών, που προέρχονται από 
τον πίνακα (υδροµετρητές-συνδέσεις) και από τις σωληνώσεις των εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων. Ο χώρος αυτός πρέπει να διαθέτει φωτιστικό σώµα και να βρίσκεται κοντά 
στην πρόσοψη του κτιρίου, η δε προσπέλαση σ' αυτόν δια των κοινοχρήστων χώρων, να 
είναι εύκολη. Οι διαστάσεις κάτοψης θα είναι ανάλογες µε τον αριθµό των υδροµετρητών 
τουλάχιστον 1 ,20 Χ 1,20 µ. και µε ελάχιστο ύψος εσωτερικά 2,00 µ. Ο εργολάβος ή 
κατασκευαστής υποχρεώνεται να ειδοποιήσει στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης για την κατ' αρχήν 
παραλαβή του χώρου της στήλης των µέτρων. Πρέπει επίσης ο χώρος αυτός να βρίσκεται 
στο ισόγειο ή στο ανώγειο της οικοδοµής, για να αποφεύγεται η πλήρωση του από λύµατα 
των υπονόµων µε κίνδυνο µόλυνσης του νερού. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η οριζόντια ή 
κάθετη διέλευση από το χώρο των υδροµετρητών οποιονδήποτε σωληνώσεων ή 
εγκαταστάσεων αποχετεύσεων. Τυχόν ύπαρξη τέτοιων αποχετευτικών αγωγών ή 
εγκαταστάσεων µετατοπίζονται µε δαπάνες των ιδιοκτητών, σε εύλογη προθεσµία 30 
ηµερών, από τη σχετική ειδοποίηση, µετά την παρέλευση της οποίας η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
διακόπτει την υδροληψία για λόγους δηµόσιας υγείας. Η αποκατάσταση της υδροληψίας στη 
συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται αµέσως µετά την άρση των αιτιών της διακοπής της. Οι 
εσωτερικοί τοίχοι του χώρου των υδροµετρητών κατασκευάζονται µε πατητή ή τριφτή 
τσιµεντοκoνία των 450 χγρ. τσιµέντου. Ο χώρος των υδροµετρητών πρέπει να είναι 
ανεξάρτητος, χωρίς δυνατότητα προσπέλασης µέσω αυτού σε άλλους χώρους, 
απαγορεύεται δε η τοποθέτηση µέσα σ' αυτόν ατοµικού ή γενικού πιεστικού µηχανήµατος ή 
άλλων αντικειµένων. Η πόρτα της εισόδου στο χώρο αυτόν δεν πρέπει να είναι µικρότερη 
από 0,70 µ. Χ 1,80 µ.,  η δε αποχέτευση θα έχει σιφόν δαπέδου πλαστικό και σωληνώσεις 
πλαστικές Φ 0,10 µ. 

 
Άρθρο 8   

∆ιάµετρος παροχών και µετρητών 
 
1. Οι κοινές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα ½ ΄΄ και συνδέονται µε µετρητή ½΄΄. Για 
µεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι µετρητές θα έχουν διάµετρο τέτοια, ώστε να 
καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό και θα εκτιµούνται από το 
Τµήµα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.. Θέρµης, όταν πρόκειται για βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, 
νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές. Αυξηµένες ανάγκες που θα εκτιµούνται από τον 
υδρολήπτη για το προσεχές µέλλον θα αντιµετωπίζονται µε ειδική κατασκευή στη στήλη 
υδροµετρητών έτσι ώστε να µπορεί να προστεθεί ένα κοµµάτι ακόµη αργότερα για την 
εξυπηρέτηση του υδρολήπτη. Απαγορεύεται πάνω σε στήλη υδροµετρητή που είναι σε 
χρήση να υπάρχουν νεκρές θέσεις εφόσον δεν έχουν πληρωθεί ως παροχές. 
2. Η ∆.Ε.Υ.Α.. Θέρµης δεν είναι υποχρεωµένη να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων στιγµιαίων 
καταναλώσεων (σε πολύ περιορισµένα χρονικά διαστήµατα µέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις 
περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέµεται οµοιόµορφα µέσα στο εικοσιτετράωρο και ο 
υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ποσότητα αιχµής µέσω δεξαµενής του. 
 
 

Άρθρο 9   
Υδροστόµια πυρκαγιάς 

 
Υδροστόµια πυρκαγιάς τοποθετούνται ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων, οι 
οποίοι και καθορίζουν των αριθµό των πυροσβεστικών φωλεών προσκοµίζοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µε την αρµόδια 
Υπηρεσία δικτύου, επιλαµβάνεται της σχετικής αίτησης, πραγµατοποιεί αυτοψία και 
συντάσσει τον προϋπολογισµό της αναγκαίας δαπάνης. Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται εν 
συνεχεία στο Τµήµα Καταναλωτών και υπογράφει το σχετικό συµβόλαιο τοποθέτησης 
υδροστοµίου πυρκαγιάς, καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη. Η σύνδεση των υδροστοµίων 
πυρκαγιάς είναι ανεξάρτητη από τη σύνδεση των υδροµετρητών κανονικής υδροληψίας, γι' 
αυτό και κατασκευάζεται ξεχωριστή διακλάδωση απευθείας από τον αγωγό διανοµής. Καµιά 
αίτηση τοποθέτησης υδροστοµίου πυρκαγιάς δεν ικανοποιείται αν προηγουµένως ο αιτών 
δεν έχει εξασφαλισµένη κανονική υδροληψία για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών 
του συγκεκριµένου ακινήτου. Η διακλάδωση αυτή γίνεται σαν εξωτερική διακλάδωση. Στο 
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σηµείο όπου συνδέεται η διακλάδωση µε την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση (οικοδοµική 
γραµµή), τοποθετείται ένας υδροµετρητής ανάλογης διαµέτρου µε µεταλλικό φρεάτιο. 
Αµέσως µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ο καταναλωτής ειδοποιεί αµέσως και εγγράφως 
τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης για την χρησιµοποίηση του υδροστοµίου πυρκαγιάς. Η χρέωση της 
δαπάνης θα γίνει ανάλογα µε την ποσότητα του νερού που καταναλώθηκε. Η ποσότητα αυτή 
καταχωρείται από το Τµήµα Βεβαίωσης και Έκδοσης λογαριασµών στον πρώτο λογαριασµό 
που αφορά το συγκεκριµένο υδροστόµιο. Οι λογαριασµοί των υδροστοµίων εκδίδονται µαζί 
µε τους λοιπούς λογαριασµούς κατανάλωσης. Η καταγραφή κατανάλωσης πέρα από τρία (3) 
Μ3 το τρίµηνο χωρίς την ύπαρξη σοβαρού λόγου (δοκιµή λειτουργίας πυρόσβεσης, απειλή 
πυρκαγιάς ή πυρκαγιά η οποία θα αποδεικνύεται ύστερα από βεβαίωση της πυροσβεστικής 
υπηρεσίας) απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισµό προστίµου στον καταναλωτή 
που την προκάλεσε, ίσου µε το αντίτιµο πενήντα (50) Μ3. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής 
των καταλογιζοµένων χρηµατικών ποσών η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της δικαιούται να διακόψει την παροχή νερού στο συγκεκριµένο υδροστόµιο 
πυρκαγιάς, µε τον όρο της ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Γενικής 
Ασφάλειας 15 ηµέρες πριν από κάθε σχετική ενέργειά της. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης αναλαµβάνει 
την υποχρέωση τοποθέτησης και συντήρησης των υπέργειων υδροστοµίων πυρκαγιάς, 
εφόσον ζητήσουν τούτο οι αρµόδιοι φορείς (∆ήµοι) σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Η υποχρέωση για την προµήθεια των υδροστοµίων πυρκαγιάς ανήκει στους 
ενδιαφερόµενους φορείς. Η τοποθέτηση των υπόψη υδροστοµίων γίνεται εφόσον το δίκτυο 
διανοµής κρίνεται κατάλληλο και η διατοµή του είναι Φ.80 και άνω. Απαγορεύεται η µε κάθε 
τρόπο παρεµπόδιση της χρήσης των υδροστοµίων πυρκαγιάς µε την απόθεση πλησίον ή 
πάνω σ' αυτά χωµάτων και άλλων υλικών εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η χρήση 
υδροστοµίων αυτών. Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τα άρθρα  του Ποινικού 
Κώδικα  για παράβαση διοικητικών διατάξεων. 

 
Άρθρο 10   

∆ιακλαδώσεις 
 
1. Οι διακλαδώσεις είναι τµήµατα σωληνώσεων, µε προορισµό να συνδέσουν τις εσωτερικές 
υδραυλικές εγκαταστάσεις (που κατασκευάζονται από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη) µε τον 
αγωγό διανοµής. 
Οι διακλαδώσεις διακρίνονται σε : 
α) Εξωτερικές, που αρχίζουν από τον κεντρικό αγωγό διανοµής και φτάνουν µέχρι την 
οικοδοµική γραµµή (όταν πρόκειται για κτίσµατα στα οποία τοποθετείται πίνακας 
υδροµετρητών) ή µέχρι τη θέση του υδροµετρητή (όταν πρόκειται για κτίσµατα στα οποία δεν 
τοποθετείται πίνακας υδροµετρητών) και την οποία θέση του υδροµετρητή υποδεικνύει η 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
β) Εσωτερικές, που αρχίζουν από το τέρµα της εξωτερικής διακλάδωσης (οικοδοµική 
γραµµή) ή από τη θέση του υδροµετρητή µέχρι του πίνακα των υδροµετρητών ή των 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (αναλόγως αν υπάρχει ή όχι πίνακας). 
Από τις διακλαδώσεις αυτές, οι εξωτερικές κατασκευάζονται µετά από υπόδειξη και επίβλεψη 
της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης σε διάµετρο ανάλογη µε την περίπτωση, δηλαδή: 

1. Φ.22 (3/4") για µονοκατοικία. 
2. Για κατοικίες από 2 ως 4  διαµερίσµατα Φ32 (1’’). 
3. Για κατοικίες από 5 ως 10 διαµερίσµατα Φ50 (11/2). 
4. Για κατοικίες από 11 ως 20 διαµερίσµατα και δύο διακλαδώσεις  Φ.50 (11/2)    και για 

κατοικίες που έχουν παραπάνω από 30 διαµερίσµατα  Φ 63 (2’’). 
γ) Φ.80 (3") και µέχρι Φ.200 (8") για ειδικές περιπτώσεις. 
1. Σε περίπτωση που τα κτίσµατα δεν διαθέτουν διαµερίσµατα, αλλά επαγγελµατικά γραφεία 
ή εργαστήρια, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης καθορίζει ανάλογα µε τη συγκεκριµένη περίπτωση τη 
διάµετρο της διακλάδωσης. Οι υδρευόµενοι χώροι δυνατόν να είναι επίσης γήπεδα, οικισµοί 
κλπ. . 
2. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου καταναλωτή (εργολάβου ή ιδιοκτήτη), ο οποίος και καταβάλλει τη σχετική 
δαπάνη σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο. Η διακλάδωση αυτή αποτελεί ιδιοκτησία των 
καταναλωτών, σαν αναπόσπαστο τµήµα του ακινήτου, µε σκοπό την προσωρινή ή οριστική 
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υδροδότηση του ακινήτου. Το τέλος (δαπάνη) της αρχικής διακλάδωσης καθορίζεται από το 
ισχύον τιµολόγιο ανάλογα µε το µήκος και τη διάµετρό της. 
3. Σε περίπτωση που λόγω προσθήκης ορόφων ή κτισµάτων δηµιουργείται η ανάγκη 
αντικατάστασης της διακλάδωσης µε άλλη µεγαλύτερης διατοµής, τότε ο ιδιοκτήτης ή οι 
ιδιοκτήτες των προστιθέµενων ορόφων ή κτισµάτων επιβαρύνονται µε τη δαπάνη αρχικής 
διακλάδωσης, επιπλέον δε υποχρεώνονται στην κατασκευή χώρου υδροµετρητών σύµφωνα 
µε το 7ο  του παρόντος Κανονισµού. 
4. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης παρεµβαίνει αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων 
στις εν ενεργεία διακλαδώσεις σε περίπτωση:  

1. Αντικατάστασης ή επισκευής της εξωτερικής διακλάδωσης λόγω µερικής ή ολικής 
φθοράς της. 

2. Aντικατάστασης της διακλάδωσης από άλλη µεγαλύτερης διατοµής. Και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις το ύψος της δαπάνης προσδιορίζεται απολογιστικά και ο 
επιµερισµός της γίνεται ισόποσα στους ιδιοκτήτες. 

3. Αντικατάστασης του αγωγού ή τοποθέτησης νέου παράλληλου προς τον υπάρχοντα. 
Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται ανάγκη κατασκευής νέας διακλάδωσης, η 
δαπάνη της οποίας καθορίζεται απολογιστικά, επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες ισόποσα 
και µε έκπτωση 50%. 

4. Μετατόπισης ή υποβιβασµού αγωγών διανοµής λόγω κατασκευής έργων από άλλους 
φορείς. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης των 
διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα που 
εκτελεί το έργο, στον οποίο στέλνεται ο λογαριασµός βάσει απολογιστικών στοιχείων. 

5. Μετατόπισης ή υποβιβασµού των αγωγών διανοµής που περνάνε από ξένες 
ιδιοκτησίες, οι οποίες πρόκειται να οικοδοµηθούν µε εγκεκριµένη οικοδοµική άδεια. 
Και στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης των 
διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, οπότε η σχετική δαπάνη επιβαρύνει εξολοκλήρου 
τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 

6. Πρόκλησης ζηµιάς σε διακλαδώσεις από οποιουσδήποτε τρίτους (φορείς εκτέλεσης 
έργων ή ιδιώτες).  Στην   περίπτωση αυτή δηµιουργείται η ανάγκη αποκατάστασης 
της ζηµιάς, η  σχετική δαπάνη επιβαρύνει το φορέα ή τους ιδιώτες που προκάλεσαν 
τη ζηµιά, στους οποίους στέλνεται ο λογαριασµός βάσει απολογιστικών στοιχείων. 

5. Τα τυχόν υλικά έξαρσης της εξωτερικής διακλάδωσης περιέρχονται στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
6.  Σε περίπτωση που οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται για λογαριασµό του φορέα από 
αναδόχους εργολήπτες ∆ηµ. Έργων, κατασκευαστές αγωγών ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης αυτοί σε συνεργασία µε την επιβλέπουσα υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
καταρτίζουν πίνακα εις διπλούν των γενοµένων διακλαδώσεων (µε ακριβείς διευθύνσεις των 
καταναλωτών και δύο τουλάχιστον ονοµατεπώνυµα από αυτούς, καταγραφή των υλικών και 
εργατικών), τον οποίο υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση στην αρµόδια διεύθυνση για την 
τιµολόγηση και τον επιµερισµό της δαπάνης διακλάδωσης στους ιδιοκτήτες του ακινήτου. 
7. Ο σχετικός λογαριασµός στέλνεται στη διαχειριστική επιτροπή, η οποία µεριµνά για την 
εξόφλησή της σε εύλογη προθεσµία και όχι µεγαλύτερη από ένα (1) µήνα από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Είναι δυνατή η εξόφληση του λογαριασµού σε δόσεις, 
πάντως όχι περισσότερες από τέσσερις. Αν ο λογαριασµός αυτός δεν εξοφληθεί, διακόπτεται 
η υδροληψία, αρχικά µεν από δικλείδα, µετά πάροδο δε δέκα (10) ηµερών από τη 
διακλάδωση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταλογίζεται η σχετική δαπάνη σύµφωνα µε 
το ισχύον τιµολόγιο. Η υδροληψία αποκαθίσταται µετά την εξόφληση των λογαριασµών. Η 
εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται για την υδροδότηση ενός µόνο συγκεκριµένου 
ακινήτου, εκτός αν πρόκειται για χώρους του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. οι οποίοι εξαιτίας 
της έλλειψης αγωγών διανοµής δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν από ανεξάρτητες 
διακλαδώσεις. Σε κάθε εξωτερική διακλάδωση τοποθετείται υποχρεωτικά µια δικλείδα 
διακοπής σε διάµετρο ανάλογη της διακλάδωσης. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται σε σηµείο 
πριν από τη σύνδεση µε τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και κοντά 
στον κεντρικό αγωγό διανοµής. 
Σε οικοδοµές που δεν υπάρχει η δικλείδα αυτή υποχρεωτικά τοποθετείται από τη ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης, η σχετική δε δαπάνη καταλογίζεται στους ιδιοκτήτες. Οι εσωτερικές διακλαδώσεις 
κατασκευάζονται µε ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου ή του ιδιοκτήτη, την ευθύνη δε της 
συντήρησής της έχουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου. 
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9. Αν για  οποιοδήποτε  λόγο ο κατασκευαστής εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης ζητήσει τη 
µετατόπιση της διακλάδωσης σε άλλο σηµείο από εκείνο που αρχικά υπέδειξε και 
κατασκεύασε η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης υποβάλλεται στη δαπάνη της νέας διακλάδωσης όπως αυτή 
θα προκύψει απολογιστικά. 
 10. Σε περίπτωση που για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους αποφεύγεται η τοµή του 
οδοστρώµατος προκειµένου να υδροδοτηθεί ένα ακίνητο, είναι δυνατή η υδροδότηση του 
ακινήτου αυτού, όχι από τον αγωγό του απέναντι πεζοδροµίου, αλλά από τον πλησιέστερο 
αγωγό που µπορεί να το υδροδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση της διακλάδωσης θα 
γίνει µόνο µε τη δαπάνη που θα προέκυπτε (σύµφωνα µε τα ισχύοντα ) από την κατασκευή 
διακλάδωσης από τον αγωγό του απέναντι πεζοδροµίου. Η τυχόν επιπλέον δαπάνη λόγω 
επέκτασης (µέχρι το ακίνητο) του πλησιέστερου αγωγού, βαραίνει τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
Είναι δυνατή η κατασκευή δύο διακλαδώσεων σε κτίριο µε δύο εισόδους, εφόσον αυτό 
εξυπηρετεί καλύτερα τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες 
επιβαρύνονται µε ένα τέλος αρχικής διακλάδωσης, ενώ το ύψος της δαπάνης της δεύτερης 
διακλάδωσης καθορίζεται απολογιστικά. 

 
Άρθρο 11   

Ακίνητα ΕΝΤΟΣ εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή οικισµού 
 
1. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισµούς εκτός 
σχεδίου. Επίσης περιλαµβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές σε σχέδιο εγκεκριµένο από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όλα τα ακίνητα αυτά µπορούν 
να υδρευτούν από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης εφόσον προσκοµίσουν στην Υπηρεσία και 
πληρώσουν όλα αυτά που κατά καιρούς θα τους ζητηθούν και που θα ορίζονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής. 
2. Τα ακίνητα µπροστά από τα οποία περνά ο αγωγός διανοµής υδρεύονται µε παροχές που 
τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης τους ή σε θέσεις που επιλέγονται από το 
Τµήµα Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Αν η ρυµοτοµία δεν έχει εφαρµοσθεί και για το λόγο 
αυτό δεν υπάρχει χώρος µπροστά ή µέσα στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του 
φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη 
θέση. Όταν όµως εφαρµοσθεί η εγκεκριµένη ρυµοτοµία είναι υποχρεωτική η µεταφορά της 
παροχής στην οριστική της θέση και τα έξοδα της µεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 
3. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα, την 
οριστική θέση των παροχών θα ορίζει το αρµόδιο τεχνικό τµήµα ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης. 
4. Θεωρείται πως περνά µπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόµα κι αν αυτός βρίσκεται 
τοποθετηµένος στην απέναντι πλευρά του δρόµου αφού: 
α) Το πλάτος του δρόµου (απόσταση ρυµοτοµικών γραµµών) δεν ξεπερνά τα είκοσι (20) 
µέτρα. 
β) Ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραµµές και είναι δυνατή η 
έκδοση άδειας τοµής του οδοστρώµατος. 
γ) Ο δρόµος δεν διαθέτει διαχωριστική νησίδα. Αφού δεν περνά, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, 
αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο η ύδρευσή του µπορεί να γίνει µε την τοποθέτηση 
παροχών κοινών (παροχή ½΄΄ µετρητής ½ ΄΄) µακριά από αυτό που να συνδέονται στον πιο 
κοντινό αγωγό διανοµής. 
5. Ο αριθµός των κοινών παροχών που µπορούν να τοποθετηθούν µακριά από το ακίνητο 
που θα υδρεύσουν δεν µπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) παροχές εφόσον είναι σε φρεάτιο και 
τις δέκα (10) εφόσον αυτές βρίσκονται πάνω σε στήλη υδροµετρητή. Η απόσταση του 
αγωγού διανοµής στον οποίο συνδέονται από την κοντινότερη πλευρά των ακινήτων δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την εκάστοτε µέγιστη, όπως αυτή καθορίζεται µε απόφαση 
του διοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης (Με τη Υπουργική απόφαση 7/2673/11-06-
1981 ως µέγιστη απόσταση έχουν οριστεί τα 200 µ. – η απόφαση αυτή ισχύει και κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος). Η µέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο 
κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ρυµοτοµία που έχει εγκριθεί µε βάση τη 
συντοµότερη απόσταση. 
6. Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άµεση εξυπηρέτηση των περιοχών 
που δεν έχουν δίκτυο διανοµής και όταν τοποθετηθεί αγωγός µπροστά στο ακίνητο, ο 
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υδρευόµενος πρέπει να ζητήσει από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τη µεταφορά του στο πεζοδρόµιο 
της πρόσοψης του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή που ο υδρευόµενος δεν ζητήσει τη 
µεταφορά του, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει το δικαίωµα να µεταφέρει αυτεπάγγελτα την παροχή 
και τα έξοδα µεταφοράς και υλικών να τα συµπεριλάβει στο λογαριασµό του νερού. Η 
δαπάνη µεταφοράς βαρύνει τον υδρευόµενο και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων 
στη νέα βάση γίνεται µε ευθύνη  και δαπάνη του υδρευόµενου. Ο υδρευόµενος ειδοποιείται 
από τη αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά τη µεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη 
σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν έχει καµία ευθύνη αν 
λόγω αµέλειας του υδρευόµενου του προκληθεί στέρηση νερού. 
7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετηµένος στην απέναντι πλευρά της 
οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 4α, 4β, 4γ που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 
παροχές τοποθετούνται στη γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου, αφού 
εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός τοποθετείται από τη 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης εγκάρσιο τµήµα στη γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασµό των 
νέων παροχών της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. ∆εύτερο εγκάρσιο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στη 
µέση της οδού αφού το µήκος του τετραγώνου θα υπερβαίνει τα εκατό (100) µέτρα και αφού 
δεν υπάρχουν άλλα εµπόδια υποδοµής  (π.χ. αποχετευτικοί αγωγοί κλπ.). 

 
Άρθρο 12   

Επεκτάσεις αγωγών 
 
1. Αν η απόσταση του ακινήτου σύµφωνα µε τα οριζόµενα, όπως παραπάνω, είναι 
µεγαλύτερη από την ορισµένη µεγίστη εκτελείται προέκταση του αγωγού διανοµής ώστε 
αφενός µεν η απόσταση αυτή να γίνει ίση ή µικρότερη από αυτή, αφετέρου δε να είναι 
δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση. 
2. Αν οι ζητούµενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή ειδικές παροχές, 
πραγµατοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής στην πρόσοψη του 
ακινήτου, ώστε τα φρεάτια ή η στήλη υδροµετρητή να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στο 
πεζοδρόµιό του. Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανοµής τουλάχιστον 
Φ63 και µε επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, 
πραγµατοποιείται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαµέτρου 60 χιλ. µε την 
κατάλληλη πίεση. Η δαπάνη για όλες αυτές τις προεκτάσεις βαρύνει τον αιτούντα. Στην 
περίπτωση αγωγού τοποθετηµένου στην απέναντι πλευρά του δρόµου χωρίς να συντρέχουν 
οι περιπτώσεις του άρθρου 11,  παρ. 1-3, 4α ,4β, η δαπάνη προεκτάσεως βαρύνει τον 
αιτούντα για το τµήµα του εγκάρσιου ως τη θέση των παροχών. 
3. Οι προεκτάσεις για την ύδρευση των ακινήτων πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε 
περιοχές εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και µόνο σε δρόµους εγκεκριµένους και 
διαµορφωµένους οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. Σε ενάντια περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι 
αναθέτουν σε κάποιον αρµόδιο µηχανικό την κατασκευή και έγκριση από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες οριζοντιογραφίας υψοµετρικής του ή τω δρόµων που τους ενδιαφέρουν. Αφού 
υπάρχουν ρείθρα κρασπέδων βάσει της ερυθράς, ανωµαλίες του οδοστρώµατος µικρότερες 
των 30 εκ. δεν αποτελούν εµπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού. 
4. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εµποδίων η απαιτούµενη προέκταση πραγµατοποιείται σε 
όσο µήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρµα της, σε απόσταση κατ’ 
εξαίρεση µεγαλύτερη από τη µεγίστη από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου. Εµπόδιο 
θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος. 
5. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισµού (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, αγροκήπια, 
εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύµατα κλπ. ) είναι δυνατή στην 
περίπτωση ύπαρξης εµποδίων κατ’ εξαίρεση και µετά από έγκριση του αρµόδιου τµήµατος η 
τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση µακριά από το υδρευόµενο ακίνητο. 
 

Άρθρο 13   
Ακίνητα ΕΚΤΟΣ εγκεκριµένου σχεδίου αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
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1. Με κοινές παροχές µπορούν να υδρευτούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται µέσα 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Θέρµης ή όσα πρόκειται να ενταχθούν στο µέλλον σε αυτόν.  
α)  Όταν υπάρχει κατοικία  β) Όταν υπάρχει θεωρηµένη άδεια οικοδόµησης  γ) Όταν υπάρχει 
έναρξη επιτηδεύµατος από την ∆.Ο.Υ. Για κάθε ακίνητο εκτός σχεδίου χορηγείται µια παροχή 
οικιακής χρήσης (κοινή). 
2. Παροχές ειδικής χρήσης χορηγούνται εφόσον κριθεί εφικτό από το Τεχνικό Τµήµα 
Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Σε αντίθετη περίπτωση εξετάζεται  το ενδεχόµενο  
χορήγησης βεβαίωσης αδυναµίας υδροδότησης. 
3. Αφού δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση µικρότερη ή ίση 
των 200 µ. γίνεται προέκταση  του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανοµής ώστε να γίνει 
αυτό εφικτό. Η επέκταση γίνεται µε δαπάνη του αιτούντος και η τυχόν ύπαρξη εµποδίων που 
αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόµενα όρια βεβαιώνεται από τον αρµόδιο µηχανικό 
του Τµήµατος Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
4. Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής ύδρευσης κατάλληλης διαµέτρου στα διοικητικά όρια 
όµορων ∆ήµων, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υδρολήπτη και την έγγραφη άδεια 
του όµορου ∆ήµου. Ο υδρολήπτης σε αυτή τη περίπτωση αποδέχεται τους όρους και τους 
κανόνες του παρόντος Κανονισµού.  
5. Οι επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης, που πραγµατοποιούνται µετά από   σχετική 
αίτηση, πραγµατοποιούνται έως και το τέλος της πρόσοψης του αγροτεµαχίου και 
κατασκευάζεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτού φρεάτιο µε βάνα καθαρισµού. Τα έξοδα 
βαρύνουν τον αιτούντα.      
      

Άρθρο 14  
Μεταφορές 

 
1. Παροχές τοποθετηµένες µακριά από το ακίνητο µεταφέρονται µπροστά σε αυτό, αν αυτό 
είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης στήλης υδροµετρητή για την υδροδότηση του 
ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές µεταφέρονται υποχρεωτικά στη στήλη υδροµετρητή µε 
δαπάνες των υδρευόµενων από αυτές. 
2. Παροχή τοποθετηµένη µπροστά στο υδρευόµενο ακίνητο δεν µεταφέρεται µακριά από 
αυτό. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: 
α. Αποµόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύµατα. Είναι δυνατή η µεταφορά της 
παροχής µακριά από το ακίνητο αφού θα το ζητήσει ο υδρευόµενος για να καταστεί δυνατή η 
ύδρευσή του. Η µεταφορά γίνεται µε δαπάνη του υδρευόµενου και µε υποχρέωση 
επαναφοράς της παροχής στην πρώτη θέση της µόλις εκλείψει ο κίνδυνος της µόλυνσης. Και 
η επαναφορά βαρύνει επίσης τον υδρευόµενο. Αν όµως αίτιος της µόλυνσης είναι ο 
υδρευόµενος, δε γίνεται µεταφορά, αλλά διακοπή της ύδρευσής του µέχρι τακτοποίησης της 
ανωµαλίας. Ο αίτιος  επιβαρύνεται µε τη δαπάνη αποµόνωσης και επανασύνδεσης του 
αγωγού καθώς και προστίµου το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
β.  Αν ο υδρευόµενος είναι συνδεδεµένος σε αγωγό διαµέτρου µικρότερου του κανονικού ( σε 
δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισµούς) και µε ανεπαρκή πίεση και επιθυµεί τη 
βελτίωση της ύδρευσής του µε σύνδεσή του σε νέο αγωγό, που όµως δεν περνά µπροστά 
από το ακίνητο, αλλά τερµατίζει σε απόσταση µικρότερη από την προβλεπόµενη στην παρ. 5 
του 11ου τότε µπορεί να ζητήσει µε δική του δαπάνη τη µεταφορά της παροχής µακριά από 
το ακίνητο για να συνδεθεί στο νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί τη νέα αυτή 
θέση προσωρινή .Μεταφορά παροχής από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι µακριά από το 
ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή του, η οποία 
πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σηµείο λόγω προέκτασης, που πραγµατοποιήθηκε 
στο µεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σηµείο µεταφέρονται και οι παλιές παροχές , εκτός αν ο 
υδρευόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σηµείο και 
δεν υπάρχει τεχνικό εµπόδιο γι αυτό. Η δαπάνη της προσωρινής παροχής µεταφοράς είτε 
εξοφλείται κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου είτε συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό 
ύδρευσης.  
 

Άρθρο 15  
Ανυψώσεις – καταβιβάσεις 
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Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής του 
φρεατίου στη νέα στάθµη. Η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρευόµενο, αν το 
επιθυµεί ή είναι υπεύθυνος αυτός. Επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη 
νέα στάθµη γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του υδρευόµενου. 

 
Άρθρο 16  

Μετατοπίσεις παροχών 
 

1. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει το δικαίωµα να µεταφέρει ήδη τοποθετηµένη παροχή που έχει 
εκτεθεί σε κινδύνους, όταν υπάρχει αδιαµόρφωτη περιοχή σε θέση περισσότερο ασφαλή. Η 
µετατόπιση αυτή γίνεται µε επιβάρυνση του υδρευόµενου και είναι υποχρεωτική γι αυτόν. Η 
δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόµενο. 
2. Μετατόπιση παροχής γίνεται πολλές φορές απαραίτητη όταν πρόκειται να διαπλατυνθεί 
το οδόστρωµα σε βάρος του πεζοδροµίου. Τη δαπάνη αναλαµβάνει αυτός που εκτελεί τη 
διαπλάτυνση. Υπεύθυνος πάντα για τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι ο 
υδρευόµενος. 
3. 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 σύνδεσή της στη νέα θέση µε 
µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν ευθύνεται αν λόγω αµέλειάς του 
προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του. 

 
 

Άρθρο 17   
Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης 

 
1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από τον 
εσωτερικό προσαρµοστικό του µετρητή (προσαρµοστικό προς την πλευρά του ακινήτου) για 
µετρητές διαµέτρου 1΄΄. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών 
υπεύθυνος είναι ο υδρευόµενος. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ευθύνεται για την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων ως το εξωτερικό προσαρµοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του µετρητή. Η 
εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε γενικό διακόπτη στο 
πλησιέστερο δυνατό σηµείο προς τον µετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο 
εύκολος χειρισµός του. 
2. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασµένη µε τα προβλεπόµενα 
στην παρ. 1, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν προχωρεί στη σύνδεση της παροχής µε µετρητή µέχρι 
που αυτά να τακτοποιηθούν. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου ακινήτου πρέπει 
να περνά µέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όµως η ύπαρξη υδραυλικών 
εγκαταστάσεων µε ξένες προς τον υδρευόµενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την ∆.Ε.Υ.Α. σε 
διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου ούτε η ύδρευση σηµαίνει αναγνώριση δικαιώµατος του 
υδρευόµενου πάνω σε ξένη ιδιοκτησία. 
3. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους 
κανονισµούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. 
Οπωσδήποτε όµως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δηµιουργεί κίνδυνο µόλυνσης του 
νερού και οπωσδήποτε να αντέχει σε συνεχή πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών τουλάχιστον. 
4. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών µηχανηµάτων, 
λεβήτων, συσκευών καθαρισµού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η λειτουργία τους πρέπει 
να γίνεται µε δοχείο αποθήκευσης  (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται η µόλυνση του νερού. Η 
παρεµβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις 
εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης από πιθανές βλάβες. Οι θερµοσίφωνες πρέπει να είναι 
σύµφωνοι µε τους κανονισµούς και τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε να αποφεύγεται 
επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρµανσης στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Η 
δαπάνη επιστροφής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από 
θερµοσίφωνες είτε από λέβητες χρεώνεται στον υδρευόµενο. 
5. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από 
διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει δικαίωµα διακοπής της 
υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που 
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τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µε παροχή από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή έστω κι αν µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση 
αυτή η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης διακόπτει αµέσως και χωρίς ειδοποίηση την ύδρευση από την 
παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του δικτύου. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση όπου 
υφίσταται ιδιωτική γεώτρηση και συνδέεται απευθείας µε το δίκτυο του καταναλωτή. 
6. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω κι αν γεφυρώνεται  η θέση του µετρητή. Το δίκτυο της 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν εξασφαλίζει µεταλλική συνέχεια δεδοµένου ότι οι αγωγοί και άλλα 
εξαρτήµατά τους κατά µεγάλο ποσοστό δεν είναι αγώγιµο. Οι υδρευόµενοι είναι αποκλειστικά 
και προσωπικά υπεύθυνοι για τη µη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα διακοπής της υδροληψίας µέχρι να διαπιστωθεί πως έχει αρθεί 
το άτοπο. Επίσης, ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που είναι δυνατόν να 
προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ή σε κάθε τρίτο. Οι 
ζηµίες που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης από αυτόν 
τον απαγορευµένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον υδρευόµενο. Η σχετική δαπάνη επισκευής 
χρεώνεται σε βάρος του. 
 

Άρθρο 18  
Επεκτάσεις αγωγών διανοµής – µετατόπιση ή υποβιβασµός αγωγών 

 
1. Η επέκταση των αγωγών διανοµής γίνεται µε δαπάνες της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης βάση 
εγκεκριµένου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προγράµµατος έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
2. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή, η επέκταση αγωγού ύστερα από αίτηση οικονοµικής 
συµµετοχής των ενδιαφεροµένων καταναλωτών (ατοµικά και οµαδικά) και εφόσον δεν 
υπάρχουν τεχνικά και οικονοµικά εµπόδια. Στην περίπτωση της επέκτασης αγωγού µε 
συµµετοχή του καταναλωτή, αν µεν αυτός που ζητάει την επέκταση είναι ιδιοκτήτης του 
ακινήτου δικαιούται να εξοφλήσει τη σχετική δαπάνη σε έξη (6) µηνιαίες δόσεις, αν όµως 
πρόκειται για εργολάβο, τότε αυτός υποχρεώνεται να την εξοφλήσει εφάπαξ. Τα σχετικά 
χρηµατικά ποσά συµµετοχής καθορίζονται από το ισχύον τιµολόγιο.  
3. Όταν ένας αγωγός κατασκευάζεται µε συµµετοχή των καταναλωτών, τότε σε µια 
πενταετία από την τοποθέτησή του, οι νέοι καταναλωτές που θα συνδεθούν µε τον αγωγό 
αυτό, θα καταβάλουν δαπάνη ανάλογη των µέτρων επέκτασης που κατασκευάσθηκε για δική 
τους χρήση. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και οι 
Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ∆ηµοσίου χαρακτήρα.  
       Η ηµεροµηνία καταβολής της δαπάνης συµµετοχής και της καταχώρησης σε ειδικό 
βιβλίο επεκτάσεων δικτύου, θεωρείται ηµεροµηνία έναρξης της πενταετίας, στη διάρκεια της 
οποίας κάθε σύνδεση µε το συγκεκριµένο αγωγό υπόκειται στη δαπάνη συµµετοχής (τέλος 
επέκτασης δικτύου).Το αντίτιµο της δαπάνης συµµετοχής της επέκτασης του δικτύου του 
κάθε νέου καταναλωτή, αφού καταβληθεί στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, επιστρέφεται µετά από 
αίτηση των ενδιαφεροµένων, κατ αναλογία στους προϋπάρχοντες συνδεδεµένους µε το 
δίκτυο καταναλωτές οι οποίοι έχουν εκπληρώσει προς τη ∆.Ε.Υ.Α. τις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις (δαπάνης συµµετοχής στην κατασκευή επέκτασης δικτύου). Σε καµία 
περίπτωση η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν υποχρεούται στην ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων προς 
σύνδεση καταναλωτών. Η δαπάνη συµµετοχής καθορίζεται κατά περίπτωση από το ισχύον 
τιµολόγιο. 
4.  Μετά την παρέλευση των πέντε ετών το δίκτυο αποτελεί  περιουσία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
και ουδεµία οικονοµική ή άλλη υποχρέωση υφίσταται από τη ∆.Ε.Υ.Α. προς τους 
συµµετέχοντες καταναλωτές στο δίκτυο. 
5. Η διατοµή του αγωγού διανοµής σε κάποιες  περιπτώσεις  µπορεί και να  είναι µικρότερη 
από 2" (Φ.63). Οι υπάρχοντες αγωγοί σε µικρότερη διατοµή καταργούνται προοδευτικά, 
ανάλογα µε τις δυνατότητες της υπηρεσίας και την ιεράρχηση των υπηρεσιακών αναγκών. 
Για την επέκταση του αγωγού απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 
Ο ενδιαφερόµενος καταναλωτής προσέρχεται στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης (Τµήµα Καταναλωτών) 
και συµπληρώνει το σχετικό έντυπο. Η Τεχνική Υπηρεσία στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση 
αυτή, πραγµατοποιεί αυτοψία και εφόσον την εγκρίνει µε θεώρησή της, συντάσσει τον 
προϋπολογισµό της δαπάνης, σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο. Στη συνέχεια η αίτηση αυτή 
διαβιβάζεται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών, όπου προσέρχεται ο ενδιαφερόµενος 
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καταναλωτής και καταβάλλει τη δαπάνη συµµετοχής του.  
Σε περίπτωση: 
Α)  µη έγκαιρης καταβολής της δαπάνης επέκτασης το έργο δεν εκτελείται. 
Β) µη καταβολής των σχετικών δόσεων της δαπάνης συµµετοχής στο δίκτυο επέκτασης, τότε 

διακόπτεται η υδροληψία από τη διακλάδωση, η οποία και αποκαθίσταται µετά την 
καταβολή της δόσης. 

 
Άρθρο 19   

∆απάνη επέκτασης 
 
Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου σύµφωνα µε το 
άρθρο 12ο του παρόντος κανονισµού ,εντός και εκτός σχεδίου πόλης, η εργασία εκτελείται 
απολογιστικά ή µε εργολαβία από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και η δαπάνη της κατανέµεται 
ισοµερώς (και ανάλογα µε το µέγεθος της παροχής), στους εξυπηρετούµενους ιδιοκτήτες. 
Στην κάλυψη της ως άνω δαπάνης δύναται η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης να καλύπτει µέρος αυτής 
κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε µερικές περιπτώσεις δύναται το τµήµα 
ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης να αποδέχεται  από τους εξυπηρετούµενους σε µια επέκταση 
να κάνουν τµήµα της ως άνω εργασίας (π.χ. την εκσκαφή). Σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µπορεί να ζητήσει ποσό σαν προκαταβολή οριζόµενο από 
το τµήµα ύδρευσης . Το τµήµα του αγωγού που τοποθετείται µε αυτούς τους τρόπους ανήκει 
στην κυριότητα της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και έχει αυτή το δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει 
µελλοντικά και για την ύδρευση άλλων ακινήτων. 
 

Άρθρο 20  
Μετατόπιση ή υποβιβασµός αγωγών 

 
Στην περίπτωση που εκτελούνται έργα (εκσκαφές κ.λ.π.) από άλλους οργανισµούς ή από το 
∆ηµόσιο και θίγονται τα δίκτυα ύδρευσης, επιβάλλεται η µετατόπιση ή ο υποβιβασµός τους 
(εφόσον αυτό τεχνικώς είναι δυνατό να γίνει), τότε σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, η 
οποία προβλέπει ότι η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις των έργων ένεκα των 
οποίων εκτελούνται οι µετατοπίσεις, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µπορεί να διακανονίζει παρόµοια 
εργασία µικρού αντικειµένου, µε τον εκάστοτε φορέα εκτέλεσής της, όπου οι χωµατουργικές 
εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις πεζοδροµίων κ.λ.π.), θα εκτελούνται από το 
φορέα που εκτελεί το έργο, οι υδραυλικές δε από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης (χορήγηση υλικών, 
τοποθετήσεις σωλήνων κ.λ.π.).Οι οποίες µετά την κατασκευή θα χρεώνεται στους αρµόδιους 
φορείς. 
 

Άρθρο 21 
Αντικατάσταση υδροµετρητών - µετατόπιση 

 
1. Η αντικατάσταση των υδροµετρητών γίνεται όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 

I. Μακροχρόνια χρήση. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης όταν για λόγους τεχνικούς κρίνει αναγκαίο, 
δικαιούται να αντικαταστήσει τους υδροµετρητές που χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο 
από είκοσι (20) χρόνια. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται µε καινούργιους υδροµετρητές από 
τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης . 
II.  Βλάβη του υδροµετρητή που διαπιστώνεται από την αρµόδια υπηρεσία 
υδροµετρητών  
III. ∆ιαφοροποίηση της ποσότητας που καταναλώνει ο καταναλωτής σε σχέση µε την 
αρχική πρόβλεψη (∆ήλωση). Στην περίπτωση αυτή η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης αντικαθιστά τον 
υδροµετρητή που τοποθετήθηκε αρχικά, µε υδροµετρητή άλλης διατοµής, ανάλογης µε το 
νερό που πραγµατικά καταναλώνεται. 
IV. Η δαπάνη αντικατάστασης του υδροµετρητή  βαρύνει τον καταναλωτή.  

 
2.  Η µετατόπιση των υδροµετρητών σε καταλληλότερη θέση γίνεται: 

I. Με αίτηση του καταναλωτή ο οποίος προσέρχεται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών και υποβάλλει σχετική αίτηση η οποία και ικανοποιείται ύστερα από 
αυτοψία της αρµόδιας υπηρεσίας, καταβάλλοντας και τη σχετική δαπάνη σύµφωνα µε το 
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ισχύον τιµολόγιο. Είναι αυτονόητο, ότι η µεταφορά αυτή είναι δυνατή µόνο εφόσον δεν 
παρουσιάζονται τεχνικές δυσχέρειες. 
II. Αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, η οποία κρίνει ότι η θέση του υδροµετρητή είναι 
ακατάλληλη, η δε σχετική δαπάνη καταλογίζεται απολογιστικά στον καταναλωτή και 
συνεισπράττεται µε το λογαριασµό κατανάλωσης νερού.  

 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
Άρθρο 22   
Υδροληψία 

 
Η χορήγηση νερού γίνεται 

• σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφεροµένων φυσικών ή νοµικών προσώπων (καταναλωτών).  

• Σε οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεµάχια εκτός σχεδίου για τα οποία αν δεν έχει 
προσκοµισθεί άδεια ανέγερσης οικοδοµής ή έναρξη επιτηδεύµατος δεν 
υδροδοτούνται.   

 Για την υδροδότηση ακινήτου οι ενδιαφερόµενοι καταναλωτές προσέρχονται στη ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης (Γραφείο καταναλωτών), όπου και συµπληρώνεται για λογαριασµό τους, έντυπη 
αίτηση για συγκεκριµένη υδροληψία, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. Η αίτηση αυτή καλύπτει µια από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 
1. Προσωρινή υδροληψία.  
2. Κανονική (οριστική) υδροληψία. 
 

Άρθρο 23   
Κόστος έρευνας ή προµελέτης 

 
Μαζί µε την αίτηση για νέα παροχή ή για τακτοποίηση µιας παλιάς ή για οποιαδήποτε 
εργασία, ο αιτών προκαταβάλλει και ένα ορισµένο ποσό χρηµάτων, όταν για την εκτέλεση 
της εργασίας απαιτείται έρευνα ή προµελέτη. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δαπάνες έρευνας 
και προµελέτης και συµψηφίζεται στη συνολική δαπάνη του έργου, αφού αυτή θα καταβληθεί 
µέσα σε οριζόµενες προθεσµίες. Το ύψος  της προκαταβολής ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Αν το έργο δεν εκτελεστεί, όχι από υπαιτιότητα της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης ή η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν καταβληθεί εµπρόθεσµα τότε το ποσό αυτό 
(Προκαταβολή έρευνας) εκπίπτεται υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και δεν επιστρέφεται στον 
αιτούντα. Αν η καταβολή της προϋπολογισµένης δαπάνης δεν γίνει εµπρόθεσµα ο 
προϋπολογισµός υπόκειται σε αναθεώρηση. Από τη στιγµή που προκαταβάλλεται η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας για την εκτέλεση. 
 

Άρθρο 24   
Προσωρινή υδροληψία 

 
Προσωρινή υδροληψία γίνεται στις εξής περιπτώσεις : 
1. Όταν απαιτείται υδροδότηση εργοταξίου για ανέγερση κτίσµατος, και 
2. Όταν απαιτείται υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση συγκεκριµένης ανάγκης 
προσωρινού χαρακτήρα. 

 
Άρθρο 25   

Ανέγερση κτισµάτων σε οικόπεδο που υπάρχει υδροληψία 
 
Σε περίπτωση ανέγερσης κτίσµατος από εργολάβο µε αντιπαροχή σε οικόπεδο που υπάρχει 
υδροληψία, τότε ακυρώνεται η υδροληψία αυτή από τη διακλάδωση και αφαιρείται ο 
υδροµετρητής.  
Στην περίπτωση που η ανέγερση αυτή γίνει από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και η 
υδροληψία είναι στο όνοµά του, την διατηρεί και κατά την  αίτηση οριστικής σύνδεσης της 
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οικοδοµής µε το δίκτυο διανοµής, δικαιούται να ζητήσει την τοποθέτηση του υδροµετρητή 
στον επιθυµητό χώρο των υδροµετρητών, εφόσον προηγουµένως τακτοποιήσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις προς την ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Η ιδιότητα του εργολάβου ή 
ιδιοκτήτη αποδεικνύεται από την άδεια ανέγερσης οικοδοµής. 
 

Άρθρο 26   
∆ιαδικασία παροχής νερού για προσωρινή υδροληψία 

 
 Όταν πρόκειται για ικανοποίηση αιτήµατος προσωρινής υδροληψίας, ο ενδιαφερόµενος 
καταναλωτής προσέρχεται στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης (Τµήµα Καταναλωτών), όπου υπογράφει 
σχετική έντυπη αίτηση. Η αίτηση αυτή µαζί µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του παρόντος 
κανονισµού διαβιβάζεται στην τεχνική υπηρεσία για τον έλεγχο (αυτοψία) και τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού της δαπάνης διακλάδωσης. Μετά την αυτοψία και τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού της δαπάνης ελέγχεται ο χώρος και η στήλη των υδροµετρητών. Αν ο 
έλεγχος αυτός διαπιστώσει πληρότητα των κατασκευών και συµµόρφωση µε τις σχετικές 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εγκρίνεται η αίτηση και χωρίς καθυστέρηση στέλνεται 
στο Τµήµα καταναλωτών, όπου ο καταναλωτής προσέρχεται εκ νέου και καταβάλλει το τέλος 
σύνδεσης, υπογράφοντας ταυτόχρονα το συµβόλαιο υδροληψίας.   
 
Περίπτωση Α΄: Υδροδότηση εργοταξίου για ανέγερση κτίσµατος 
Για να γίνει δεκτή αίτηση προσωρινής υδροληψίας εργοταξίου, ο ενδιαφερόµενος 
καταναλωτής οφείλει να προσκοµίσει στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση: 
 
1. Κτίσµα στο οποίο δεν τοποθετείται στήλη (πίνακας) υδροµετρητών (Μονοκατοικία ή 
∆ιώροφο έως δύο (2) κατοικίες.) 
Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: 1) Τοπογραφικό διάγραµµα 2) Αντίγραφο άδειας 
ανέγερσης οικοδοµής 3) Αστυνοµική Ταυτότητα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή 
καταστατικό όταν αφορά εταιρείες και 4) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθµός 
Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.) . 
Αν στο συγκεκριµένο οικόπεδο του εργοταξίου υπήρχε παλιά υδροληψία, ο ενδιαφερόµενος 
καταναλωτής, εφόσον δεν είναι ιδιοκτήτης αυτού του οικοπέδου, οφείλει να προσκοµίσει 
εκτός από τα παραπάνω δύο (2) δικαιολογητικά και απόδειξη κατανάλωσης νερού του τέως 
καταναλωτή για το διακανονισµό (πληρωµή) των τυχόν χρεών. Αν το συγκεκριµένο οικόπεδο 
προέρχεται από οικοδοµή που κατεδαφίστηκε, τότε ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης που 
προτίθεται να ανοικοδοµήσει, υποχρεώνεται στο διακανονισµό (εξόφληση) των τυχόν χρεών 
των τέως καταναλωτών της παλιάς οικοδοµής. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί εκ των 
υστέρων, ότι στην οικοδοµή που κατεδαφίστηκε υπάρχουν και άλλες υδροληψίες που δεν 
τακτοποιήθηκαν µε πληρωµή από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
δικαιούται να επιδιώξει την πληρωµή αυτών των λογαριασµών και να διακόψει την 
προσωρινή υδροληψία του οφειλέτη εργολάβου ή ιδιοκτήτη.  
 
2. Κτίσµατα στα οποία τοποθετείται στήλη (πίνακας) υδροµετρητών. Κτίσµα το οποίο 
περιλαµβάνει πάνω από δύο (2) κατοικίες 
Στην περίπτωση αυτή εκτός από την προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών και το 
διακανονισµό των τυχόν χρεών της περίπτωσης 1, ο ενδιαφερόµενος καταναλωτής οφείλει 
να προσκοµίσει και δύο (2) κατόψεις του ισογείου ή ανωγείου, όπου θα φαίνεται καθαρά η 
θέση, σε σχέση µε την κύρια είσοδο της οικοδοµής, καθώς και δύο τοµές της οικοδοµής στη 
θέση του χώρου των υδροµετρητών. Στα σχέδια που θα είναι υπογεγραµµένα από τον 
Μηχανικό και τον εργολάβο, θα καταχωρηθούν επίσης: α) Το εµβαδόν κάλυψης του 
κτίσµατος, β) Το ύψος της οικοδοµής, γ) Ο αριθµός των υδροµετρητών που θα 
τοποθετηθούν και δ) Η τοµή του χώρου των υδροµετρητώv. 
Μετά την προσκόµιση των ανωτέρω η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, δίνει σκαρίφηµα στον εργολάβο ή 
ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο πρέπει να προσαρµόσει τη στήλη (πίνακας) υδροµετρητών. 
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Περίπτωση Β΄: Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση συγκεκριµένης ανάγκης 
προσωρινού χαρακτήρα  
Στην περίπτωση αυτή, η υδροδότηση έχει εντελώς προσωρινό χαρακτήρα (λ.χ. υδροδότηση 
ενός υπαίθριου θεάτρου, τσίρκο κ.λ.π.) η σχετική δε αίτηση ικανοποιείται µε την προσκόµιση 
ενός τοπογραφικού διαγράµµατος για τον εντοπισµό του σηµείου που θα γίνει η παροχή µε 
διακλάδωση και τον καθορισµό της σχετικής δαπάνης σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο. Στη 
συνέχεια ο ενδιαφερόµενος καταναλωτής καταβάλλει τη σχετική δαπάνη διακλάδωσης και το 
τέλος σύνδεσης. Είναι αυτονόητο πως δεν απαιτείται η προσκόµιση τοπογραφικού 
διαγράµµατος, όταν στον υπό υδροδότηση χώρο υπάρχει παλιά διακλάδωση ακινήτου, η 
οποία µπορεί να εξυπηρετήσει τη συγκεκριµένη ανάγκη.  

 
 

Άρθρο 27   
Οριστική υδροληψία 

 
Η οριστική υδροληψία αντιµετωπίζεται όταν επιδιώκεται: α) Οριστική σύνδεση µε το δίκτυο 
διανοµής της οικοδοµής που έχει περατωθεί (µεταφορά προσωρινής υδροληψίας από τον 
αγωγό διανοµής ως την οικοδοµική γραµµή)  και β) για την υδροδότηση των επί µέρους 
χώρων της οικοδοµής που έχει περατωθεί. 
 
1 . Παροχή νερού για οριστική υδροληψία 
Η περίπτωση οριστικής υδροληψίας περνάει από δύο φάσεις: 
1. την οριστική σύνδεση του κτίσµατος που έχει περατωθεί µε το δίκτυο διανοµής και 
2. την οριστική σύνδεση των λοιπών επί µέρους υδρευόµενων χώρων του παραπάνω 
κτίσµατος µε το δίκτυο διανοµής. 
 
2. Οριστική σύνδεση κτίσµατος µε το δίκτυο διανοµής  
Για να γίνει η οριστική σύνδεση του κτίσµατος που έχει περατωθεί, µε το δίκτυο διανοµής, 
µέσω διακλάδωσης, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής, οφείλει να προσκοµίσει στη 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Για να συνδεθεί οριστικά µε το δίκτυο διανοµής ένα κτίσµα που έχει περατωθεί, ο 
εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής προσέρχεται στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης (Τµήµα 
Καταναλωτών) και υπογράφει τη σχετική έντυπη αίτηση για το σκοπό αυτό. Η αίτηση αυτή 
µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά του παρόντος Κανονισµού στέλνεται στο Τµήµα Ύδρευσης 
το οποίο συντάσσει τον προϋπολογισµό της απαιτούµενης δαπάνης, για την κατασκευή της 
διακλάδωσης(αρχική σύνδεση) από τον αγωγό διανοµής ή από το σηµείο της προσωρινής 
παροχής µέχρι το σηµείο της οικοδοµικής γραµµής, συµπεριλαµβανόµενης και της δαπάνης 
σύνδεσης. Στη συνέχεια το Τµήµα Ύδρευσης πραγµατοποιεί αυτοψία του χώρου των 
υδροµετρητών και υπογράφει την αίτηση εφόσον το αποτέλεσµα της αυτοψίας κρίνεται θετικό 
(εγκριτικό). 
2. Η διακλάδωση αυτή παραµένει ιδιοκτησία της οικοδοµής, πλην όµως η συντήρησή της 
καθώς και οποιαδήποτε επέµβαση σ' αυτήν, γίνεται από τα εντεταλµένα όργανα της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης, η οποία ανάλογα µε την περίπτωση καταλογίζει στους ιδιοκτήτες τη σχετική δαπάνη. 
Η σύνδεση της οικοδοµής (κτίσµατος) από το τέρµα της εξωτερικής διακλάδωσης µε την 
αφετηρία της εσωτερικής διακλάδωσης, γίνεται µε ευθύνη της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
3.  ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση της υδροληψίας που χρησιµοποιήθηκε για ανέγερση 
κτίσµατος, στην ικανοποίηση άλλων αναγκών (λ.χ. µόνιµη υδροληψία διαµερίσµατος ή άλλου 
χώρου) µόνο και όταν πρόκειται για ιδιοκτήτη οικοδοµής (όχι εργολάβο). Για το λόγο αυτό ο 
κατασκευαστής εργολάβος, οφείλει µετά την αποπεράτωση των οικοδοµικών εργασιών, να 
ζητήσει ακύρωση της υδροληψίας. Σε αντίθετη περίπτωση η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν προχωρά 
σε οριστική υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλει πρόστιµο µε απόφαση ∆.Σ. στον 
εργολάβο.  

∆ικαιολογητικά 
1. Σχέδιο του χώρου των υδροµετρητών σε δύο (2) αντίγραφα, στο οποίο καταχωρείται 
επεξηγηµατικός πίνακας που προσδιορίζει µε ακρίβεια την αρίθµηση της θέσης των 
υδροµετρητών, σε συσχετισµό µε τους αντίστοιχους υδρευόµενους χώρους του κτίσµατος 
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(οικοδοµής). Το σχέδιο αυτό υπογράφεται από τον κατασκευαστή της οικοδοµής και τον 
υδραυλικό και θεωρείται από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό. Σε περίπτωση που η 
αρίθµηση αυτή αποδειχθεί εσφαλµένη και δηµιουργήσει ανωµαλίες µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης και των καταναλωτών της, τότε ο κατασκευαστής εργολάβος υποχρεώνεται σε 
αποζηµίωση όλων των συνεπειών (διαφορές χρεώσεων, αµοιβή για επεµβάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης κ.λ.π.) που αντιστοιχεί στην αξία 100 m3 νερού κατά υδροµετρητή. 
2. Κατάσταση στην οποία καταχωρείται από τον εργολάβο (κατασκευαστή) ο αριθµός της 
θέσης του υδροµετρητή και ο αντίστοιχος υδρευόµενος χώρος. Η κατάσταση αυτή αναρτάται 
από τον εργολάβο στο χώρο των υδροµετρητών. 
3. Σχέδιο κάτοψης και διατοµής της διακλάδωσης από τον κεντρικό αγωγό διανοµής, µέχρι 
τον χώρο του πίνακα των υδροµετρητών. 
4. Οριστική θεώρηση της άδειας ανέγερσης ή άλλη ενέργεια που τυχόν επιβάλλει η 
Προϊσταµένη Αρχή Πολεοδοµίας, η οποία και αξιώνει ορισµένο αριθµό θεώρησης της άδειας, 
προκειµένου να επιτραπεί η οριστική παροχή της υδροληψίας και 
5. Ενυπόγραφη βεβαίωση της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ότι ο συγκεκριµένος εργολάβος 
(κατασκευαστής) εκπλήρωσε  τις τεχνικές και οικονοµικές του  υποχρεώσεις του προς αυτήν 
ή ότι δεν έχει καµία σχετική υποχρέωση έναντι της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
 
3. Υδροδότηση µονοκατοικιών κ.λ.π. ανοικτών χώρων (οικοπέδων για επαγγελµατική 
χρήση).  
Στην περίπτωση οριστικής υδροδότησης µονοκατοικίας, η οποία δεν διαθέτει χώρο 
υδροµετρητών, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκοµίσει µόνο τα υπό 
στοιχεία 4 και 5 δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου. 
 Στην περίπτωση οριστικής υδροδότησης γηπέδων ή πάρκων ή άλλων ανοικτών χώρων, 
τότε ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του ακινήτου οφείλει να προσκοµίσει τοπογραφικό διάγραµµα 
της περιοχής του οικοπέδου, έναρξη επιτηδεύµατος µαζί µε µισθωτήριο συµβόλαιο όταν ο 
χώρος είναι ενοικιαζόµενος και τίτλο ιδιοκτησίας όταν είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Σε 
περίπτωση παύσης του επιτηδεύµατος και µη χρήσης του ακινήτου ως επαγγελµατικού 
χώρου η υδροληψία διακόπτεται διότι σε οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεµάχια εκτός 
σχεδίου αν δεν έχει προσκοµισθεί άδεια ανέγερσης οικοδοµής ή έναρξη επιτηδεύµατος δεν 
υδροδοτούνται.   

 
4. Σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής των λοιπών επιµέρους υδρευόµενων χώρων 
(γραφεία, εργαστήρια, κ.λπ.) 

 
1. Για να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις υδροδότησης των λοιπών υδρευόµενων χώρων εντός 
κτίσµατος που έχει περατωθεί (π.χ. διαµερίσµατα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήµατα, 
κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.) πρέπει πρώτα ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης του κτίσµατος να έχει 
εκπληρώσει όλες τις τεχνικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης που 
αναφέρονται στην οριστική σύνδεση του κτίσµατος µε το δίκτυο διανοµής (βλ. 27ο  του 
παρόντος Κανονισµού). 
2. Ο ενδιαφερόµενος καταναλωτής προσέρχεται στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης (Τµήµα  
Καταναλωτών) όπου συµπληρώνεται για λογαριασµό του το συµβόλαιο υδροληψίας, το 
οποίο υπογράφεται από τον ίδιο και το ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ή τον Προϊστάµενο 
του τµήµατος Καταναλωτών ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Ταυτόχρονα µε την υπογραφή 
εκδίδεται η απόδειξη του τέλους σύνδεσης. Μετά την πληρωµή του τέλους σύνδεσης, 
ολοκληρώνεται η προϋπόθεση για την οριστική υδροδότηση του συγκεκριµένου ακινήτου. 
3. Η υπογραφή του συµβολαίου υδροληψίας έχει την έννοια, ότι ο καταναλωτής αποδέχεται 
ταυτόχρονα όλους του γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος Κανονισµού, τα σχετικά 
τιµολόγια όπως αυτά ισχύουν, καθώς και την υποχρέωση να δεχθεί και  το καθορισµένο 
κατώτερο όριο µηνιαίας κατανάλωσης νερού.  
4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αγωγοί διανοµής, η ευχέρεια επιλογής του 
αγωγού για υδροδότηση του ακινήτου ανήκει στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
 
5. Κοινόχρηστα υδρόµετρα 
Κοινόχρηστα υδρόµετρα δικαιούνται οι καταναλωτές στων οποίων τα ακίνητα υπάρχουν 
κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι χρίζουν χρήσης νερού. 
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Άρθρο 28   

Τέλη σύνδεσης 
 

1. Για να συνδεθεί το ακίνητο που πρόκειται να υδροδοτηθεί µε το δίκτυο διανοµής, ο 
καταναλωτής εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος Κανονισµού, 
υποχρεώνεται στην καταβολή της δαπάνης σύνδεσης η οποία περιλαµβάνει: 
   α) Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης και 
   β) Τη δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης. 
2. Οι ανωτέρω δαπάνες καθορίζονται από το ισχύον τιµολόγιο, ανάλογα µε τη διατοµή του 
υδροµετρητή, τις προσφερόµενες εργασίες, τα υλικά και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
3. Για κάθε ανεξάρτητο και αυτοτελές διαµέρισµα, προβλέπεται και ιδιαίτερη σύνδεση 
υδροµετρητή. Χαρακτηρίζεται επίσης ενιαίος χώρος, όταν πρόκειται για βοηθητικό χώρο, που 
λειτουργικά συνδέεται µε τον κύριο υδρευόµενο χώρο. 
4. Το ∆ηµόσιο, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ν.Π.∆.∆. δεν απαλλάσσονται 
από τα τέλη σύνδεσης, εκτός και αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από σχετική αίτηση, 
µπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή από το τέλος σύνδεσης ορισµένων, σωµατείων ή 
ενώσεων προσκόπων, τα οποία προσφέρουν διακεκριµένες υπηρεσίες στο κοινωνικό 
σύνολο, ενώ δεν έχουν πόρους από δηµόσια ή άλλη πηγή, παρά µόνο από εισφορές των 
ίδιων των µελών τους ή από δωρεές. 

 
Άρθρο 29   

Επανασύνδεση 
 
Είναι δυνατή η επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτών) µε τον όρο 
να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά κατά περίπτωση:  

• Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυµεί να επαναφέρει ο τέως καταναλωτής τότε αυτός 
επιβαρύνεται: α) Με τα χρέη της ακυρωθείσας υδροληψίας, που προέρχεται από 
κατανάλωση νερού ή από άλλη αιτία. β) Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 

• Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυµεί να επαναφέρει καταναλωτής τελείως ξένος µε 
την παλιά υδροληψία, τότε αυτός επιβαρύνεται µε: α) Την υπογραφή συµβολαίου 
υδροληψίας,  β) Την εξόφληση των χρεών της ακυρωθείσας υδροληψίας που προέρχεται 
από κατανάλωση ή από άλλη αιτία και γ) το τέλος σύνδεσης µε τo δίκτυο ύδρευσης 
 

Άρθρο 30   
Ανεκτέλεστα συµβόλαια 

 
Όταν για οποιαδήποτε αιτία και σε χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µηνών δεν εκτελεσθεί το 
συµβόλαιο για το οποίο έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, είναι δυνατή η επιστροφή αυτού του 
τέλους στον δικαιούχο, εφόσον το Τεχνικό Τµήµα Ύδρευσης υποβάλλει σχετικό σηµείωµα 
στο Τµήµα Καταναλωτών, στο οποίο καταχωρεί τους λόγους της µη εκτέλεσης. Το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών µε βάση το σηµείωµα αυτό, αφού προβεί στην ακύρωση της 
υδροληψίας, την προωθεί στο λογιστήριο. 
Μετά από τις ενέργειες αυτές το χρηµατικό ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής παραµένει σε 
πίστωση του δικαιούχου. Επίσης αν δεν έχει εκτελεστεί το πληρωµένο συµβόλαιο 
υδροληψίας, ο δε καταναλωτής στο διάστηµα αυτό εκφράσει την επιθυµία του µε σχετική 
αίτηση να ακυρωθεί το συµβόλαιο αυτό, η Υπηρεσία προβαίνει στην ακύρωσή του και 
επιστρέφει στο δικαιούχο το χρηµατικό ποσό που κατέβαλε, τηρουµένων των διατάξεων του 
παρόντος. 
 

Άρθρο 31   
Νοµιµοποίηση υπογραφής συµβολαίων υδροληψίας 

 
Τα συµβόλαια υδροληψίας δικαιούνται να υπογράψουν 

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.  
2. Οι εξουσιοδοτηµένοι συνιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία και 
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3. Κάθε εξουσιοδοτηµένος καταναλωτής που είναι ένοικος ακινήτου, αλλά για 
λογαριασµό του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών. (Ο υδροµετρητής ανήκει σε κάθε 
περίπτωση στο ακίνητο) 

Για κάθε ακίνητο που για την υδροδότησή του αντιστοιχεί ένας µετρητής υπογράφεται ένα 
συµβόλαιο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση αλλαγής και διαδοχής του 
ακινήτου από νέο α) ενοικιαστή ή β) ιδιοκτήτη,  ο οποίος δεν προσήλθε για την υπογραφή 
νέου συµβολαίου αφού ο προκάτοχος απέσυρε την εγγύηση του, ο νέος καταναλωτής νοείται 
ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος. Πάντως η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης διατηρεί το δικαίωµα 
της υπογραφής νέου συµβολαίου, τηρουµένων των όρων του παρόντος Κανονισµού σχετικά 
µε τις εγγυήσεις και την εξόφληση χρεών. 
 

Άρθρο 32  
Μεταβίβαση δικαιωµάτων υδροληψίας 

 
Η µεταβίβαση κυριότητας ενός ακινήτου συνεπάγεται και την µεταβίβαση των δικαιωµάτων 
υδροληψίας. Η αλλαγή ονόµατος από τον παλιό ιδιοκτήτη στον νέο γίνεται µε την 
προσκόµιση του συµβολαίου µεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου στο τµήµα 
Καταναλωτών. 
Για να είναι δυνατή η αλλαγή ονόµατος ιδιοκτήτη του υδροµετρητή πρέπει να εξοφληθούν 
όλες οι οφειλές που αφορούν τον υδροµετρητή του ακινήτου αυτού έως και την ηµεροµηνία 
που γίνεται η αίτηση αλλαγής ονόµατος, διότι σε κάθε περίπτωση οι οφειλές βαρύνουν τον 
υδροµετρητή και όχι τον εκάστοτε καταναλωτή. Σε περίπτωση µη τακτοποίησης των 
οφειλών, η ∆.Ε.Υ.Α Θέρµης προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης µε αφαίρεση του 
υδροµετρητή. Η επανασύνδεση της υδροληψίας γίνεται µετά την τακτοποίηση όλων των 
οικονοµικών υποχρεώσεων. 
 Μεταβίβαση δικαιώµατος χρήσης υδροληψίας από ιδιοκτήτη σε µισθωτή συνεπάγεται την 
αλλαγή ονόµατος του υπόχρεου του λογαριασµού ύδρευσης. Η αλλαγή ονόµατος από τον 
παλαιό στον νέο υπόχρεο γίνεται µε την προσκόµιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
(συµβόλαιο µίσθωσης του ακινήτου, φωτοτυπία της ταυτότητας του νέου υπόχρεου και 
Α.Φ.Μ). Για να είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή η αλλαγή ονόµατος του υπόχρεου του 
υδροµετρητή, πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν στον υδροµετρητή αυτού 
του ακινήτου έως και την ηµεροµηνία που γίνεται η αίτηση αλλαγής νέου υπόχρεου. Σε κάθε 
περίπτωση οι οφειλές βαρύνουν το ακίνητο και η µη εξόφληση των οφειλών συνεπάγεται την 
αφαίρεση του υδροµετρητή και την διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου. 
Σε περίπτωση µη ενηµέρωσης της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης για την αλλαγή του χρήστη υδροληψίας 
είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον µισθωτή, οι οφειλές του προηγούµενου χρήστη βαρύνουν 
το νέο καταναλωτή. 
Όταν η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν ενηµερωθεί (είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον µισθωτή) για 
την αποχώρηση χρήστη ο οποίος έχει οφειλές προς την επιχείρηση, και η ∆.Ε.Υ.Α. βεβαιώνει 
λόγω άγνοιας της αλλαγής στον παλαιό χρήστη, σε καµία περίπτωση όταν καθυστερηµένα 
ενηµερωθεί δεν βεβαιώνει στον παλαιό χρήστη καταναλώσεις που αφορούν τον νέο 
καταναλωτή. Γίνεται διακοπή υδροληψίας του ακινήτου αµέσως µέχρι τακτοποιήσεως των 
οφειλών. Η υδροδότηση αποκαθίσταται µετά την εξόφληση των οφειλών οπότε βεβαιώνονται 
οι νέες καταναλώσεις στο νέο χρήστη. 

 
Άρθρο 33  

∆ιακοπή υδροληψίας 
 
Το νερό, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια του δικτύου, παρέχεται στους 
καταναλωτές όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, εκτός αν για λόγους ανώτερης βίας ή 
βλαβών ή αναγκαίων επεµβάσεων στο δίκτυο και τις άλλες εγκαταστάσεις του ή τέλος για 
λόγους κυρώσεων που επιβάλλει η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης στους παραβάτες του παρόντος 
κανονισµού καταναλωτές, η παροχή αυτή αναστέλλεται µέχρι την άρση των εµποδίων που 
την επέβαλαν. 
Οι διακοπές που δεν έχουν την έννοια των κυρώσεων (όπως αυτές περιγράφονται στον 
κανονισµό) προέρχονται από τους προωθητικούς αγωγούς και τα δίκτυα διανοµής ή από τις 
διακλαδώσεις των αγωγών και από τους υδροµετρητές. Οι διακοπές στους αγωγούς 
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(ωθητικούς και διανοµής) οφείλονται: 
I. Σε βλάβες των αγωγών. 
II. Σε εργασίες συντήρησης, καθαρισµού και αντικατάστασης των αγωγών. 
III. Σε καθαρισµό και συντήρηση δεξαµενών. 
IV. Σε βλάβες των Μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή σε έλλειψη 
ηλεκτρικού ρεύµατος που παρεµποδίζει την οµαλή λειτoυργία των εγκαταστάσεων. 
V. Σε λόγους δηµόσιας υγείας που επιβάλλουν τη διακοπή. 

 
Οι διακοπές που έχουν την έννοια των κυρώσεων (εκτός από εκείνες που γίνονται µε τη 
θέληση των καταναλωτών) οφείλονται: 
Α) Στη µη εµπρόθεσµη εξόφληση των λογαριασµών κατανάλωσης νερού από µέρους  των 
καταναλωτών  
Ο  καταναλωτής οφείλει µαζί µε την εξόφληση του λογαριασµού να καταβάλει και το τέλος 
επανασύνδεσης. Αν όµως η διακοπή της υδροληψίας οφείλεται σε λανθασµένη ενέργεια της 
Υπηρεσίας, τότε η υδροληψία επαναφέρεται στον συντοµότερο χρόνο, χωρίς δαπάνη για τον 
αναίτιο καταναλωτή. 
Β) Στην περίπτωση άρνησης των ιδιοκτητών κτισµάτων να συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις 
ή όταν προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες επεµβάσεις στους υδροµετρητές. Στην περίπτωση αυτή 
και ανάλογα µε τις επεµβάσεις είναι δυνατή η διακοπή της υδροληψίας από τη διακλάδωση. 
Γ) Στη µη εµπρόθεσµη κατάθεση της δαπάνης, σε περίπτωση αντικατάστασης των 
υδροµετρητών λόγω µακροχρόνιας χρήσης. 
∆) Στην άρνηση κανονικής πληρωµής των δόσεων επέκτασης του δικτύου διανοµής. 
Ε) Στη σύνδεση σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης, µε τις εσωτερικές σωληνώσεις 
της υδροληψίας της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης καθώς και στην τοποθέτηση σωληνώσεων 
αποχέτευσης, καυσίµων µέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. 
ΣΤ) Στην πραγµατοποίηση λαθραίας υδροληψίας. 
Ζ) Στη χορήγηση νερού σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία. 
Η) Στην παρεµπόδιση κατά οποιοδήποτε τρόπο της ανάγνωσης του υδροµετρητή κατά 
παράβαση του παρόντος Κανονισµού. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται µετά τη 
διαπίστωση ότι δεν ήρθησαν τα εµπόδια κατά τη λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε 
χρεώσεις των λογαριασµών κατανάλωσης νερού γίνονται µε εκτίµηση της υπηρεσίας και 
περίπου στα όρια των προηγούµενων καταναλώσεων. 
Θ) Στη µη πληρωµή των δόσεων τέλους σύνδεσης και των δαπανών διακλαδώσεων των 
νέων οικισµών που εντάσσονται στην ευθύνη της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
Ι) Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Κανονισµού. 
 

Άρθρο 34  
Ακύρωση υδροληψίας 

 
Η ακύρωση υδροληψίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:  
1.  Για µη εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού. 
Στην περίπτωση αυτή η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης προβαίνει στην ακύρωση της υδροληψίας, εφόσον 
περάσει χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την αφαίρεση του υδροµετρητή. 
Μετά την ακύρωση, οι εγγυήσεις (υδροµετρητή και κατανάλωσης) εκπίπτουν υπέρ της 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, το δε ποσό που δεν καλύπτεται από αυτές, εισπράττεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων . 
2.  Για την υποτροπή λαθραίας υδροληψίας. 
3.  Για ικανοποίηση αίτησης του καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η υδροληψία 
και αφαιρείται ο υδροµετρητής. 
4. Για την κατεδάφιση της οικοδοµής και ανέγερση άλλης.  
5. Για σοβαρές παραβάσεις όρων του παρόντος Κανονισµού. Κατά την ακύρωση της 
υδροληψίας και την αφαίρεση του υδροµετρητή αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα υλικά 
σύνδεσης του υδροµετρητή, τα οποία και επιστρέφονται στην αποθήκη της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων.  



Α∆Α 45ΒΧΩΡΣ-5ΤΚ 

  

 
Άρθρο 35  

Ματαίωση εγκατάστασης παροχής 
    
Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει τη δαπάνη παροχής ή προέκτασης  και ζητήσει τη µαταίωση 
του έργου τότε έχει δικαίωµα να ζητήσει να του επιστραφούν τα εξής ποσά: 
α. Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό αφού αφαιρεθεί κονδύλιο για την έρευνα, 
το κονδύλιο που προκαταβλήθηκε για την άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
επέκτασης του δικτύου, αφού δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση του έργου. 
β. Αν η παροχή  έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, το δικαίωµα σύνδεσης. Στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται, ότι η παροχή έχει καταργηθεί και ο αιτών δεν έχει κανένα 
δικαίωµα σε αυτήν. 
γ. Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί, µόνο η εγγύηση χρήσης του υδροµετρητή και 
η εγγύηση έναντι κατανάλωσης.  
δ. Σε περίπτωση επέκτασης που έχει αρχίσει να εκτελείται, µετά τον απολογισµό του έργου 
που έχει εκτελεσθεί, επιστρέφεται η τυχόν διαφορά που θα προκύψει. Τα ίδια ισχύουν και 
στην περίπτωση που η µαταίωση του έργου οφείλεται σε απρόβλεπτα εµπόδια (π.χ. ύπαρξη 
αγωγών ακαθάρτων υδάτων).                                                            

 
Άρθρο 36  

∆ιακοπές υφισταµένων παροχών 
 
Όταν ο υδρολήπτης δεν κατοικεί σε σπίτι που υδρεύεται από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και θέλει να 
διακόψει προσωρινά την παροχή του οφείλει να ειδοποιήσει την Υπηρεσία µε αίτησή του για 
προσωρινή διακοπή. Στη περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης δεν πληρώνει το αντίτιµο της 
ελάχιστης κατανάλωσης  όσο διαρκεί η προσωρινή διακοπή και πληρώνει τέλος 
επανασύνδεσης. Αν όµως δεν κατοικεί και θέλει το σπίτι να συνεχίσει να υδρεύεται, για να 
χρεώνεται µόνο για την ελάχιστη κατανάλωση, οφείλει και πάλι να ενηµερώσει την Υπηρεσία 
και να συµπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και να δηλώσει ότι το σπίτι είναι 
ακατοίκητο.  

 
Άρθρο 37  
Αξία νερού 

 
1. Η τιµή µονάδος (κυβικό µέτρο) του νερού ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης η οποία εγκρίνεται από ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εφαρµόζεται χωρίς ιδιαίτερη 
ειδοποίηση του υδρευόµενου. 
2. Είναι δυνατό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του να καθορίζει διαφορετικά 
τιµολόγια διάθεσης νερού κατά συγκεκριµένες κατηγορίες ακινήτων. Με τον ίδιο τρόπο 
µπορεί να αντιµετωπίζονται ευνοϊκά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οικογενειών 
αναξιοπαθούντων. 
3. Ο υδρευόµενος έχει υποχρέωση να πληρώνει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει 
των ενδείξεων του υδροµετρητή της παροχής του, καθώς και κάθε σχετική νόµιµη 
επιβάρυνση (παροχή υπηρεσιών) που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού, που του 
αποστέλλεται. Η πληρωµή γίνεται µέσα σε ορισµένη προθεσµία και στα γραφεία που 
αναφέρει το έντυπο αυτό. Αν ο λογαριασµός δεν εξοφληθεί µέσα στην προθεσµία αυτή 
ακολουθείται η εκάστοτε οριζόµενη από το Τµήµα Ύδρευσης διαδικασία διακοπής. Η 
επαναφορά της υδροληψίας γίνεται µετά την εξόφληση του λογαριασµού και την καταβολή 
πρόσθετου ποσού που καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και που καλύπτει τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης. Μετά την 
διακοπή λόγου χρέους ο λογαριασµός ύδρευσης εκδίδεται µε χρέωση το πάγιο για τρία (3) 
τετράµηνα. Αν στο διάστηµα αυτό δεν εµφανιστεί ο υδρολήπτης για να πληρώσει το χρέος 
του και τα έξοδα επανασύνδεσης, δηλαδή σε σύνολο χρέους δώδεκα (12) µηνών η ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης έχει το δικαίωµα να προβεί στην αφαίρεση της παροχής και να διαγράψει τον 
υδρολήπτη από τους καταλόγους των πελατών. Αν ο υδρευόµενος παραβιάσει την 
κεκλεισµένη παροχή, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τον χρεώνει το ανάλογο πρόστιµο που το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε απόφασή του έχει ορίσει. Το ίδιο ισχύει και για τους υδροµετρητές που µε 



Α∆Α 45ΒΧΩΡΣ-5ΤΚ 

  

αίτηση του υδρολήπτη διεκόπησαν και επανασυνδέθηκαν παράνοµα, χωρίς να ειδοποιηθεί η 
Υπηρεσία και να πληρωθεί το ανάλογο ποσό της επανασύνδεσης.  
4. Οι υδροµετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι σύµφωνοι µε τους 
επίσηµους κανονισµούς και αποτελούν το βασικό τεκµήριο της κατανάλωσης που 
πραγµατοποιήθηκε. 
5. ∆εν γίνεται δεκτή αµφισβήτηση των αναγραφόµενων καταναλώσεων ούτε µε ένορκη 
βεβαίωση. Ο υδρευόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη δοκιµή του υδροµετρητή του 
παρουσία του. Στην περίπτωση όµως που βρεθεί µέσα στα όρια των ανοχών επιβαρύνεται 
µε το τέλος ελέγχου υδροµετρητή. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν έχει καµία ευθύνη αν η 
κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών 
εγκαταστάσεων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόµενος έχει την υποχρέωση να 
καταβάλει την αξία της, όπως προκύπτει από τις ενδείξεις του µετρητή. Μόνο σε περίπτωση 
µη ορατής διαρροής, εφόσον αυτό εξακριβωθεί από τον Τεχνικό, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει το 
δικαίωµα, µε απόφαση της επιτροπής  βάση του Ν 1069/80 άρθρο 5, σε µείωση του 
λογαριασµού. (Σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό). 
6. Αν διαπιστωθεί, ότι ο µετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά, έχει το 
δικαίωµα η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης να υπολογίζει κατόπιν απόφασης της επιτροπής βάση του Ν 
1069/80 άρθρο 5, τεκµαρτή κατανάλωση βάση των προηγούµενων καταναλώσεων (όταν 
υπάρχουν προηγούµενες καταναλώσεις τον µέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων 
καταναλώσεων , ενώ όταν αφορά την πρώτη κατανάλωση θα λαµβάνονται υπόψη το πλήθος 
ατόµων καθώς και το είδος και το µέγεθος του ακινήτου που υδροδοτείται) µέχρι να 
ελευθερωθεί ο µετρητής και να ληφθεί η πραγµατική ένδειξη. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν έχει 
καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να προκληθεί από διαρροή στο χρονικό 
διάστηµα που το φρεάτιο θα παραµείνει σκεπασµένο. Επίσης έχει το δικαίωµα, αν υπαίτιος 
της κάλυψης του µετρητή είναι ο υδρευόµενος, να απαιτήσει από αυτόν την αποµάκρυνση 
των υλικών ή να προβεί µε δικό της προσωπικό στην αποµάκρυνσή τους, χρεώνοντας τον 
υδρευόµενο µε την πρόσθετη αυτή δαπάνη.  

 
Άρθρο 38  

Έκδοση λογαριασµών – υποχρεώσεις καταναλωτών – πληρωµές 
 
1. Η έκδοση των λογαριασµών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Η τιµή του νερού κατά κυβικό µέτρο καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης. 
3. Κάθε καταναλωτής, για λογαριασµό του οποίου εκδίδεται λογαριασµός κατανάλωσης 
νερού, ύστερα από την υπογραφή του συµβολαίου υδροληψίας, υποχρεώνεται στην 
εξόφλησή του, ανεξάρτητα αν εκκρεµεί απαίτησή του από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης για 
οποιαδήποτε αιτία. 
4. Οι λογαριασµοί κατανάλωσης νερού παραδίδονται στους υδρευόµενους χώρους και 
εξοφλούνται τόσο στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης όσο και στα εντεταλµένα πρακτορεία 
που αναγράφονται στους λογαριασµούς αυτούς. Οι λογαριασµοί οι οποίοι εξοφλούνται στα 
εντεταλµένα πρακτορεία, επιβαρύνονται µε την αµοιβή του πράκτορα, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται µετά από υπογραφή σύµβασης µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και του πράκτορα. 
Τα εντεταλµένα αυτά πρακτορεία δεν δικαιούνται να εισπράττουν ληξιπρόθεσµους 
λογαριασµούς κατανάλωσης νερού και οφείλουν να παραδίνουν τα εξοφληθέντα τιµολόγια 
µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται από την αντίστοιχη ισχύουσα σύµβαση. 
5. Οι λογαριασµοί πρέπει να εξοφλούνται εµπρόθεσµα για να αποφεύγονται οι συνέπειες 
που προβλέπει ο παρών Κανονισµός. 
6. Σε περίπτωση διακοπής της υδροληψίας για λόγους που προβλέπει ο παρών 
Κανονισµός η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν αναγνωρίζει δικαίωµα αποζηµίωσης του καταναλωτή για 
τυχόν ζηµίες που παθαίνει από τη διακοπή αυτή. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που 
είναι δυνατό να προκληθούν ζηµίες στα υδρευόµενα ακίνητα όταν οι καταναλωτές δεν 
παίρνουν τα αναγκαία µέτρα αποτροπής των ζηµιών αυτών. 
7. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 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 



Α∆Α 45ΒΧΩΡΣ-5ΤΚ 

  

θα ακολουθήσει την εµπορική και αστική Νοµοθεσία ή το λογιστικό των ∆ήµων, περί 
εισπράξεως δηµοτικών προσόδων. 
8. Η εξόφληση των οποιονδήποτε λογαριασµών της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 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. 
9. Στους λογαριασµούς κατανάλωσης µπορεί να συµπεριληφθούν και άλλοι λογαριασµοί για 
εργασίες και δαπάνες που πραγµατοποιεί η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης υπέρ συγκεκριµένου 
καταναλωτή. Στους ίδιους λογαριασµούς συµπεριλαµβάνονται και οι λογαριασµοί υπέρ της 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης για την εκτέλεση έργων, σε εφαρµογή σχετικής διάταξης. 
10. Ο καθορισµός των τιµολογίων καθορίζεται µε απόφαση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
εγκρινόµενης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.  1069/80. 
 

Άρθρο 39  
Έλεγχος των υδροµετρητών 

 
1. Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδροµετρητών γίνεται από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή. 
2.  Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης προβαίνει αυτεπάγγελτα στον έλεγχο των υδροµετρητών όταν 
διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Από τον έλεγχο αυτό γίνεται η 
διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας των υδροµετρητών και κατά συνέπεια της κανονικής 
χρέωσης των λογαριασµών. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται µεγάλη 
κατανάλωση σε σχέση µε τη συνήθη, ο έλεγχος για να είναι πλήρης πρέπει να γίνεται από τα 
εντεταλµένα όργανα της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και να επεκτείνεται στις εσωτερικές υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. 

 
Άρθρο 40  

Λαθραίες υδρεύσεις – παράνοµες χορηγήσεις νερού – εµπορία –απαγορεύσεις 
 
Η σύνδεση παροχής, όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόµη υδροµετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός 
για οποιαδήποτε αιτία µε ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόµενο ή µε υδροµετρητή χωρίς να 
έχει πληρωθεί το ποσό σύνδεσης  είναι κλοπή νερού και τιµωρείται σύµφωνα µε τον Ποινικό 
Κώδικα . 
 Κλοπή είναι επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις 
ύδρευσης ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή 
κρουνούς ποτίσµατος δηµοτικών, κοινοτικών ή δηµοσίων κήπων και πράσινου για χρήση 
διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν αυτά εγκατασταθεί και τιµωρείται σύµφωνα µε 
τον Ποινικού Κώδικα. 
Στις περιπτώσεις αυτές η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει δικαίωµα να διακόψει αµέσως την ύδρευση, 
χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που θα ήταν δυνατόν να προκληθεί από τη διακοπή 
αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει µέχρι το τριπλάσιο του 
µέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων καταναλώσεων  (τεκµαρτή κατανάλωση) συν το 
πρόστιµο που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ορίζει. Σε περίπτωση οικοδοµής 
προς το 50% του όγκου της ανεγειρόµενης οικοδοµής. Η τεκµαρτή κατανάλωση σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη κατανάλωση υπολογίζεται από την αρµόδια 
υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης  βάσει στοιχείων που αυτή θα κρίνει κατάλληλα και µε 
αφετηρία την ηµεροµηνία τοποθέτησης της παροχής ή της αφαίρεσης του µετρητή. 
 

Άρθρο 41  
Αναµόρφωση λογαριασµών 

 
 Όταν από τους ελέγχους διαπιστωθεί πως ο υδροµετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, τότε η 
υπηρεσία αναµορφώνει (µεταβάλλει) τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού ως εξής: 
1. Αν στην περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασµός κατανάλωσης 
λειτουργούσε υδροµετρητής ο οποίος ήταν χαλασµένος, τότε η χρέωση (αναµόρφωση) 
γίνεται µε βάση το µέσο όρο των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασµών, στους οποίους ο 
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υδροµετρητής λειτουργούσε κανονικά. Αν οι προηγούµενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν 
χρονική διάρκεια τεσσάρων λογαριασµών, τότε η χρέωση γίνεται µε όσους λογαριασµούς 
έχουν εκδοθεί, και αν δεν έχει εκδοθεί καθόλου λογαριασµός τα κριτήρια χρέωσης είναι βάση 
κατηγορίας ακινήτου και αριθµού ατόµων που κατοικούν σε αυτό. 
2. Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασµός καλύπτεται µε λειτουργία 
δύο υδροµετρητών (δηλαδή του χαλασµένου και του δοκιµαστικού που το αντικατέστησε), 
τότε η χρέωση (αναµόρφωση) γίνεται αναλογικά µε βάση την καταγραφή του δοκιµαστικού 
υδροµετρητή, εφόσον καλύπτει χρονική διάρκεια λειτουργίας τριάντα (30) τουλάχιστον 
ηµερών. 
3. Αν η χρονική διάρκεια λειτουργίας του δοκιµαστικού υδροµετρητή είναι µικρότερη των 
τριάντα (30) ηµερών, για τη χρέωση (αναµόρφωση) του λογαριασµού κατανάλωσης 
λαµβάνεται υπόψη η καταγραφή του δοκιµαστικού υδροµετρητή για τις ηµέρες της 
λειτουργίας του, για την υπόλοιπη δε περίοδο εφαρµόζεται η περίπτωση 1 του παρόντος. 
4. Όταν διαπιστωθεί ότι ο υδροµετρητής ανεγειρόµενης οικοδοµής δεν λειτουργεί καvονικά, 
τότε η χρέωση (αναµόρφωση) του λογαριασµού κατανάλωσης νερού γίνεται µε βάση το 
συνολικό όγκο της οικοδοµής µε συντελεστή 10% αυτού του όγκου. 
5. 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 ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης αχρεωστήτως, µε απόφαση της επιτροπής του  άρθρου 5 παρ.3 
Ν1069/80 που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  επιστρέφονται στους δικαιούχους 
καταναλωτές. 

  
Άρθρο 42  

Εκπτώσεις & διακανονισµοί 
 
 Έκπτωση από το λογαριασµό κατανάλωσης νερού δεν αναγνωρίζεται κατ' αρχήν, εκτός από 
τις παρακάτω περιπτώσεις και πραγµατοποιείται πάντοτε ύστερα από  

• αίτηση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή.    

• διαπίστωση και αυτοψία των τεχνικών συνεργείων της υπηρεσίας. 

• έγκριση έκπτωσης της επιτροπής του άρθρου 5 παρ.3 του Ν 1069/80 η οποία 
ορίζεται από το ∆.Σ της επιχείρησης. 

 
1. Όταν από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται oρατή 
διαρροή (καζανάκι, κήπος και λοιποί επιφανειακοί χώροι), που ξεπερνούν το τετραπλάσιο 
του µέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων λογαριασµών, τότε ο λογαριασµός αυτός είναι 
δυνατό να πληρωθεί µέχρι και σε τρεις (3) δόσεις, µαζί µε το λογαριασµό που θα εκδίδεται 
κάθε τετράµηνο και δεν υπόκειται σε µείωση. 
β) Όταν υπάρχει µη ορατή διαρροή  από βλάβη των εσωτερικών ή των εξωτερικών 
υδραυλικών εγκαταστάσεων, η οποία βεβαιώνεται από το συνεργείο ελέγχου της ∆.Ε.Υ.Α 
Θέρµης και η κατανάλωση αυτή ξεπερνάει κατά 75% τη µεγαλύτερη κατανάλωση αντίστοιχης 
περιόδου, τότε η κατανάλωση της περιόδου για την οποία αιτείται ο καταναλωτής  θα 
υπολογίζεται µε βάση την µεγαλύτερη κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου συν το 20% της 
διαφοράς µεταξύ της τελευταίας µέτρησης (αυτή για την οποία αιτείται ο καταναλωτής) και 
της αντίστοιχης περιόδου. 
γ) Όταν από βλάβη των υδροµετρητών και των συνδέσεων του πίνακα υδροµετρητών, 
διαπιστώνεται διαρροή που ξεπερνά το 5πλάσιο του µεγαλύτερου νερού πραγµατικής 
κατανάλωσης των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασµών, τότε στην επιπλέον ποσότητα 
νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση έως και 80%. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
κατά τον υπολογισµό της µεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τεσσάρων (4) 
λογαριασµών, δεν θα λαµβάνεται υπόψη λογαριασµός που επηρεάστηκε από τη 
συγκεκριµένη διαρροή. Σε περίπτωση που για τον υπολογισµό της µεγαλύτερης 
κατανάλωσης των τελευταίων τεσσάρων λογαριασµών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική 
περίοδος, για τον συγκεκριµένο καταναλωτή που επιζητεί έκπτωση, τότε λαµβάνεται υπόψη 
αναλογικά η µεγαλύτερη κατανάλωση των όσων λογαριασµών έχουν εκδοθεί έπ’  ονόµατί 
του. 
δ) Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι 
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άπορος. Στην περίπτωση αυτή θα ληφθεί υπόψη η πραγµατική µέση τετραµηνιαία 
κατανάλωση των τελευταίων τεσσάρων (4) λογαριασµών ή των οποιονδήποτε λογαριασµών 
µικρότερης διάρκειας. Η ιδιότητα του απόρου αποδεικνύεται από επίσηµα κρατικά 
πιστοποιητικά, τα οποία αξιολογούνται από την επιτροπή του άρθρου 5 παρ.3 του Ν 1069/80 
η οποία και αποφασίζει κατά την κρίση της για τη συγκεκριµένη περίπτωση το ύψος της 
έκπτωσης από το λογαριασµό της κατανάλωσης. 
 

Άρθρο 43  
Παράνοµη χορήγηση νερού – εµπορία νερού 

 
Απαγορεύεται στους υδρευόµενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο και η εµπορία 
νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆.Ε.Υ.Α Θέρµης ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εµπορεύεται 
νερό για τη διακοπή χορήγησης ή εµπορίας. Αν ο υδρευόµενος δεν συµµορφωθεί, µέσα στο 
διάστηµα ενός µήνα από την ειδοποίηση, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχει το δικαίωµα να διακόψει 
την ύδρευσή του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία που θα 
είναι δυνατόν να προκληθεί από τη διακοπή αυτή στον υδρευόµενο ή στους πελάτες του. 
 

Άρθρο 44  
Άλλες απαγορεύσεις 

 
1. Απαγορεύεται η επέµβαση του υδρευόµενου στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Αν 
προκληθεί βλάβη από την επέµβαση αυτή ο δράστης διώκεται σύµφωνα µε τον  Ποινικού 
Κώδικα. Η υδροδότηση ανήκει στην κυριότητα της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Ο υδρευόµενος έχει 
µόνο το δικαίωµα χρήσης για την ύδρευσή του. Απαγορεύεται εποµένως κάθε επέµβασή του 
στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω επέµβασής του σε αυτή τον βαρύνει. Βλάβη του 
υδροµετρητή από τον υδρευόµενο τέτοια που να καθιστά αδύνατη τη λήψη ενδείξεων 
θεωρείται κλοπή νερού και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 40ο του παρόντος. 
Επιπλέον η δαπάνη επισκευής της βλάβης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται σε βάρος του 
στο πενταπλάσιο. Απαγορεύεται η σύνδεση σε κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την 
ύδρευση, µε δοχεία ή βυτία για την απευθείας σύνδεση εσωτερικών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων για την ύδρευση ακινήτων , σε περιοχές που δεν έχουν ύδρευση.  Η ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης  έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει στην περίπτωση αυτή όλα όσα αναφέρονται στο 40ο 
άρθρο. 
2. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης µε συγκροτήµατα 
βόθρων απορροφητικά ή και στεγανά, µε το δίκτυο αποχέτευσης και µε σωληνώσεις 
µεταφοράς πετρελαίων. 
3. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις 
ύδρευσης. Σ' αυτή την περίπτωση η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ζητά από τον αίτιο την αποµάκρυνση 
των αγωγών µέσα σε εύλογη προθεσµία και αν αυτή περάσει άπρακτη διακόπτεται η 
ύδρευση. 
 

Άρθρο 45  
∆ιατάξεις υγειονοµικής φύσης 

 
1. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης φέρνει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχέτευση 
του νερού, µέχρι το πέρας της εξωτερικής διακλάδωσης. 
2. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µπορεί να αρνηθεί την υδροδότηση φυσικού ή νοµικού προσώπου, 
όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις κινδύνου µόλυνσης του νερού που πρόκειται να 
παροχετευτεί. 
3. Ο χηµικός, φυσικός και υγειονοµικός έλεγχος του χορηγουµένου νερού, ενεργείται 
αυτεπάγγελτα από την αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει µε αίτησή 
του τη διενέργεια δειγµατοληψίας, για χηµική ή µικροβιολογική εξέταση του νερού µε 
πληρωµή όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον τιµολόγιο. 
4. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τους καταναλωτές ελαστικών, πλαστικών ή άλλων 
σωλήνων για τη µεταφορά του νερού από την κρήνη σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους 
(ντεπόζιτα, δεξαµενές κ.λ.π.) και αυτό για να αποφευχθεί η αναρρόφηση από τις αποθήκες 



Α∆Α 45ΒΧΩΡΣ-5ΤΚ 

  

αυτές νερού σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης που µπορεί να επιµολύνει το δίκτυο. 
Απαγορεύεται επίσης η µεταφορά νερού µέσω οποιονδήποτε σωλήνων από τις 
κοινόχρηστες κρήνες. 
5. Όταν από τις χηµικές αναλύσεις διαπιστωθεί, ότι το νερό που αναβλύζει σε υπόγειους 
κυρίως χώρους, προέρχεται από το δίκτυο διανοµής της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τότε ο 
καταναλωτής που ζήτησε µε πληρωµή τον έλεγχο αυτό, δικαιούται να πάρει πίσω τα 
χρήµατα που κατέβαλε, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή διαπιστώνεται ότι η 
προέλευση του νερού δεν οφείλεται στο δίκτυο διανοµής, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης τα παρακρατεί 
ως έσοδο νερού από παροχή υπηρεσιών. 
6. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δικαιούται να προβαίνει στον έλεγχο των υδροµετρητών και των 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγµάτων νερού από αυτές, 
είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους που 
αφορούν τον υγειονοµικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση νερού. Οι καταναλωτές στην 
περίπτωση αυτή οφείλουν να διευκολύνουν την πραγµατοποίηση αυτού του ελέγχου. 
 

Άρθρο 46  
Επίδοση λογαριασµών 

 
1. Η επίδοση των λογαριασµών ύδρευσης γίνεται από εντεταλµένα προς το σκοπό αυτό 
όργανα της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Είναι δυνατό µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η 
επίδοση των λογαριασµών να ανατεθεί στα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή και σε εταιρείες 
ταχυµεταφοράς. 
2. Οι λογαριασµοί κατανάλωσης παραδίδονται στους υδρευόµενους χώρους και θεωρούνται 
ως επιδοτέοι όταν: 
α) Εφόσον είναι δυνατή η επίδοση προσωπικώς σ' εκείνον προς τον  οποίο απευθύνεται  
β) Σε κάθε σύνοικο συγγενή ή µέλος της οικογένειας ή άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο 
νοµικού προσώπου που θα βρεθεί εκείνη τη στιγµή. 
γ) Σε περίπτωση απουσίας όλων των παραπάνω αναφερόµενων προσώπων, τότε ο 
λογαριασµός αφήνεται στο γραµµατοκιβώτιο ή σε κάθε άλλο εµφανές σηµείο του 
υδρευόµενου χώρου, προσιτό για τους ενδιαφερόµενους. 
3.  Ιδιαίτερα για τις πολυκατοικίες η επίδοση θεωρείται ως επιδοτέα όταν οι λογαριασµοί:  
  α) Τοποθετηθούν στο ανάλογο µε το όνοµα γραµµατοκιβώτιο του καταναλωτή. 
  β) ∆οθούν στο θυρωρό της πολυκατοικίας. 
  γ) ∆οθούν στον διαχειριστή της πολυκατοικίας και 
  δ) Αφεθούν σε κάθε εµφανές σηµείο και προσιτό για τους ενοίκους της πολυκατοικίας. 
4. Πάντως σε καµιά περίπτωση, όσο και αν είναι το ύψος του λογαριασµού, δεν συντάσσεται 
αποδεικτικό επίδοσης ούτε αναγνωρίζεται άρνηση ανάληψης του λογαριασµού. 
Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 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 εξόφλησή του. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει τη στοιχειώδη επιµέλεια στην 
αναζήτηση του λογαριασµού ή να αποταθεί στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης η οποία είναι δυνατό να 
χορηγήσει αντίγραφο του λογαριασµού, προσκοµίζοντας ένα παλιό απόκοµµα άλλου 
προηγούµενου λογαριασµού. . . 
5. Η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης δεν αναγνωρίζει επίσης το δικαίωµα του καταναλωτή να επικαλείται τη 
µη παραλαβή του λογαριασµού του επειδή αυτός δεν εκδόθηκε στο όνοµά του. Στην 
περίπτωση αυτή κάθε νέος καταναλωτής, ένοικος υδρευόµενου χώρου, υποχρεούται να 
δηλώσει στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης το όνοµά του και τον υδρευόµενο χώρο που χρησιµοποιεί. Η 
δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για τον καταναλωτή.(αναλύεται στο άρθρο 32ο του παρόντος 
κανονισµού). 
7. Αν ο καταναλωτής λόγω προσωρινής αναχώρησής του ή λόγω αποχώρησης  ενοικιαστή  
επιθυµήσει την προεξόφληση του λογαριασµού του, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας 
του από µη έγκαιρη παραλαβή και εξόφληση ή για την πλήρη απεξάρτησή του από τον 
λογαριασµό, η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης υποχρεούται να προεξοφλήσει το λογαριασµό κατανάλωσης 
ή να εκδώσει εκκαθαριστικό λογαριασµό  αρκεί ο ενδιαφερόµενος να το δηλώσει δύο ηµέρες 
πριν από την αναχώρησή του, ώστε έγκαιρα να προβεί στη λήψη της ένδειξης του 
υδροµετρητή και στην έκδοση λογαριασµού. 
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Άρθρο 47  

Παραβάσεις, απαγορεύσεις, πρόστιµα 

 
1. Οποιοσδήποτε προξενήσει φθορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης διώκεται για παράβαση των σχετικών άρθρων του Ποινικού Νόµου. 
2. Οποιοσδήποτε καταναλωτής επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διακόπτεται η υδροδότησή 
του και υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας της στο εξαπλάσιο η οποία βεβαιώνεται στην 
αντίστοιχη περίοδο αλλά και σε αυτοτελές πρόστιµο. Μετά την καταβολή του προστίµου 
αυτού, αποκαθίσταται η υδροληψία. Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας εµπίπτει και η 
απόληψη νερού µε αντίστροφη τοποθέτηση του υδροµετρητή εκ προθέσεως, η οποία έχει 
σαν συνέπεια τη διαγραφή της ποσότητας που καταναλώθηκε. Μέτρο για την επιβολή 
προστίµου στην περίπτωση αυτή θα ληφθεί η µεγαλύτερη κατανάλωση των τεσσάρων (4) 
προηγούµενων λογαριασµών, όταν υπάρχει κατανάλωση µικρότερης χρονικής περιόδου, 
λαµβάνεται η µεγαλύτερη κατανάλωση αυτής της περιόδου.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
µέτρηση ή δεν υπάρχει µετρητής το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον τεκµαρτό 
προσδιορισµό. Σε περίπτωση ύπαρξης υποτροπής ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται ο 
υδροµετρητής. Για την επανασύνδεση της υδροληψίας αυτής ισχύουν οι διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού. 
3. Οποιοσδήποτε τρίτος (µη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διώκεται 
ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόµου και για αποκατάσταση 
θετική ή αποθετική της ζηµιάς που προκάλεσε στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. Η διαφορά αυτή µεταξύ 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και λαθροϋδρολήπτη µπορεί να επιλυθεί και εξωδικαστικά, εφόσον ο 
τελευταίος καταβάλλει στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης το χρηµατικό ποσό το οποίο καθορίζει η 
Υπηρεσία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από εκτίµηση του όγκου της 
λαθραίας υδροληψίας. Λαθραία υδροληψία επίσης θεωρείται και η υδροληψία που γίνεται 
από τα φρεάτια καθαρισµού των αγωγών τροφοδοσίας καθώς και η σκόπιµη διάτρηση 
αυτών µε σκοπό τη λαθραία υδροληψία. Ακόµα απαγορεύεται κάθε επέµβαση και διάτρηση 
των αγωγών τροφοδοσίας και από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης η οποία σκοπεί σε µεµονωµένες 
υδροδοτήσεις. 
4. Σε περίπτωση οικοδοµής που ανοικοδοµήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόµενες 
από τον παρόντα κανονισµό διαδικασίες, ο κατασκευαστής ή εργολάβος προκειµένου να 
υδροδοτήσει οριστικά το συγκεκριµένο ακίνητο που έχει περατωθεί υποχρεώνεται να 
καταβάλει στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης: 
α) Το τέλος αρχικής σύνδεσης (πλην εγγυήσεων κατανάλωσης νερού και υδροµετρητή).  
β) Τη δαπάνη κατασκευής νέας διακλάδωσης. 
γ) Τυχόν συµµετοχή σε δαπάνη επέκτασης δικτύου. 
Σε περίπτωση που ο περατώσας την οικοδοµή είναι και ιδιοκτήτης του οικοπέδου, τότε και 
για την περίπτωση αυτή εφαρµογή έχει το σχετικό άρθρο του παρόντος Κανονισµού. Ο 
υπολoγισµός του νερού πoυ καταvαλώθηκε καθώς και η χρέωσή του, γίνεται µε βάση τον 
όγκο της οικοδοµής και σε ποσοστό 10% αυτού του όγκου. Από το συνολικό ύψος της 
δαπάνης που καταλογίζεται, εκπίπτεται η αξία του νερού που αποδεδειγµένα βάσει επίσηµου 
τιµολογίου καταβλήθηκε από τον εργολάβο ή κατασκευαστή, για την κατασκευή έτοιµου 
σκυροδέµατος ή για φορτία νερού από βυτία. 
5. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής κατά την εκσκαφή του οικοπέδου για 
ανέγερση κτίσµατος καταστρέψει ή εξαφανίσει το ή τους  υδροµετρητές που υπήρχαν στο 
ακίνητο, υποχρεώνεται πέρα από την καταβολή της αξίας του ή των υδροµετρητών και σε 
αποζηµίωση της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης ίσης µε την αξία της µεγαλύτερης κατανάλωσης και επίσης 
πρόστιµο που καθορίζεται από το ∆.Σ. 
6. Όσοι χρησιµοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους, νόµιµους ή 
παράνοµους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, είναι 
και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιµετρικών τοιχωµάτων των χώρων αυτών από 
ενδεχόµενη τυχαία πληµµύρα που προέρχεται από διαρροή του αγωγού ύδρευσης ή άλλη 
αιτία. Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών, όσο και οι χρήστες τους, 
υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα πρόσφορα µέτρα, για τη στεγανοποίηση των τοιχωµάτων 
των υπογείων ή ηµιυπόγειων χώρων (για την αποφυγή εισροής Νερού) και τη 
χρησιµοποίηση των κατάλληλων µέσων (λ.χ. αντλίες αυτόµατης απορρόφησης του νερού) 
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στο εσωτερικό του χώρου εργασίας και εναποθήκευσης των οποιονδήποτε αγαθών, ώστε να 
είναι εξασφαλισµένη η αποφυγή κάθε ζηµιάς. Αν διαπιστωθεί ζηµιά από διαρροή αγωγού, 
καθώς και το γεγονός, ότι δεν έχουν παρθεί τα αναγκαία µέτρα στεγανοποίησης, τότε η 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης υποχρεώνεται µεν να επισκευάσει τον αγωγό καταλογίζοντας τη δαπάνη 
(αν βρεθεί ο υπαίτιος), χωρίς όµως να αναγνωρίζει δική του υπευθυνότητα για αποζηµίωση, 
σε τυχόν γενόµενες ζηµιές λόγω βαριάς αµέλειας των ζητούντων αποζηµίωση. 
7. Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους: 
α) Να συνδέσουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από τη 
∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης µε σωλήνες από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης έστω και 
αν µεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδες ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται 
η υδροληψία και αποκαθίσταται µετά την αποσύνδεση των ξένων σωληνώσεων. 
β) Να παραβιάζουν τη σφράγιση των υδροµετρητών.  Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται 
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο της κατανάλωσης.  
γ) Να τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων µέσα ή κοντά στα φρεάτια 
υδατοπαροχής. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία µέχρι την αποµάκρυνση των 
ανωτέρω σωληνώσεων. 
δ) Να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση δηµοσίων 
ή ιδιωτικών έργων. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και 
πρόσφορα τεχνικά µέτρα εντοπισµού και προστασίας των αγωγών και διακλαδώσεων, 
συµβουλευόµενοι την αρµόδια Υπηρεσία, η οποία θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζηµιάς, πέρα από τις ενδεχόµενες ποινικές του 
ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποκατάσταση της ζηµιάς (θετικής και αποθετικής) αν δεν 
πρόκειται ζηµία σε αγωγό διανοµής τα υλικά έξαρσης παραµένουν προς όφελος της ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης. 
ε) Να χορηγούν νερό σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή 
διακόπτεται η υδροληψία, ο δε καταναλωτής χρεώνεται επιπλέον µε την αξία 100 κυβικών 
µέτρων νερού. 
8. Σε περίπτωση κατασκευής χώρου υδροµετρητή που δεν πληρεί απολύτως τους όρους 
του παρόντος Κανονισµού, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να εισηγηθεί προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο την παραλαβή του, εφόσον κρίνει, ότι οι παρεκκλίσεις στην κατασκευή του είναι 
επουσιώδεις και µε τον όρο να µη παρακωλύεται η κανονική του λειτουργία και να 
διασφαλίζονται οι αποχετεύσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής επιβαρύνεται µε την 
αξία 50 κυβικών µέτρων νερού για κάθε θέση υδροµετρητή. 
 

Άρθρο 48  
Πόροι, έσοδα, διάφορες χρεώσεις και εισπράξεις αυτών. 

 
Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται η καταβολή χρηµάτων εκ µέρους των 
καταναλωτών για παροχή υπηρεσίας ή κατανάλωση νερού, είναι αυτά όπως αναφέρονται 
παρακάτω: 
1. Η αξία του καταναλισκόµενου νερού, η οποία εξοφλείται εφάπαξ στην ηµεροµηνία 
λήξης του λογαριασµού. Μετά τη λήξη ο λογαριασµός θεωρείται εκπρόθεσµος και 
επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας. Στην µη εµπρόθεσµη καταβολή του λογαριασµού 
εφαρµόζεται το σχετικό άρθρο του παρόντος (∆ΙΑΚΟΠΗ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ άρθρο 33ο ),εκτός αν 
ο καταναλωτής µε αίτησή του και λόγω πραγµατικής αδυναµίας της εφάπαξ εξόφλησης 
αυτού, ζητήσει την πληρωµή σε δόσεις. (Ο αριθµός καθώς και το ποσό των δόσεων 
καθορίζονται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης).  Μετά από 
δύο (2)συνεχόµενες απλήρωτες δόσεις του διακανονισµού γίνεται διακοπή της υδροδότησης 
και απαιτείται η εφ’ άπαξ εξόφληση του λογαριασµού. Το ποσό του λογαριασµού ο οποίος 
έχει διακανονιστεί υπόκειται στις ισχύουσες προσαυξήσεις. ∆ύναται µε απόφαση του ∆.Σ της 
∆.Ε.Υ.Α Θέρµης να εφαρµόζονται από την επιχείρηση  οι κατά καιρούς εκδιδόµενες  
αποφάσεις Υπουργείων που αφορούν  διακανονισµό – ρύθµιση εκπρόθεσµων οφειλών προς 
τους ∆ήµους  και για τις δικές της εκπρόθεσµες οφειλές. 
2. Το ειδικό τέλος για τη µελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
υπολογιζόµενο σε 80% επί της αξίας του νερού. Εισπράττεται µέσω του λογαριασµού 
ύδρευσης. 
3. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης. Εισπράττεται 
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πριν την τοποθέτηση του υδροµέτρου µε ειδικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
4. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης. Εισπράττεται πριν την τοποθέτηση του 
υδροµέτρου µε ειδικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
5. Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης, 
υδροµετρητών ή άλλων συναφών εργασιών ή και απολογιστικών εργασιών. Εισπράττεται 
πριν την τοποθέτηση του υδροµέτρου µε ειδικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
6. Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων. 
7. Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής (τόκοι) των λογαριασµών ύδρευσης. 
Εισπράττονται µέσω του επόµενου λογαριασµού ύδρευσης. 
8. Ο χηµικός και µικροβιολογικός έλεγχος νερού. 
9. Ο έλεγχος του υδροµετρητή. Εισπράττεται µε ειδικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε 
την αίτηση του καταναλωτή και µε τιµή που ορίζεται από το ∆.Σ της επιχείρησης. 
10. Το τέλος επανασύνδεσης υδροµετρητή που εξάχθηκε ύστερα από αίτηση ή λόγω 
χρέους. Εισπράττεται µε ειδικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και µε τιµή που ορίζεται από 
το ∆.Σ της επιχείρησης ή και µε βεβαίωση στον επόµενο λογαριασµό. 
 

Άρθρο 49  
Τιµές υλικών, κοστολόγηση εργασιών 

 
1. Οι τιµές των υλικών, που χρησιµοποιούνται από τη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης κατά την εκτέλεση 
απολογιστικών έργων, για λογαριασµό των υδραυλικών έργων, έργων οδοποιίας 
υπολογίζονται  µε βάση τις τιµές του τρέχοντος τριµήνου. Οι τιµές αυτές, µαζί µε τις 
επιβαλλόµενες εγγυήσεις και λοιπά τέλη καθορίζουν το τελικό κόστος υδροληψίας των 
καταναλωτών της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης και αποτελεί τον µοναδικό τρόπο εκτίµησης και 
υπολογισµού όλων των προσφεροµένων εργασιών. 
2. Κατά την τιµολόγηση των έργων που γίνονται για λογαριασµό τρίτων από τη ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης στις τιµές των υλικών και των εργατικών προστίθεται ποσοστό 25% για γενικά έξοδα. 
3. Το ωροµίσθιο κατά ειδικότητα καθορίζεται σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία και το 
ύψος του λαµβανόµενου µισθού κατά τον παρόντα χρόνο τέλεσης της εργασίας. 
4. Για κάθε θέµα που δεν ορίζεται σχετικά από τον παρόντα Κανονισµό αποφασίζεται µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 

 
Άρθρο 50  

Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Το παλιό καθεστώς των υδροµετρητών, που αγοράστηκαν από τους καταναλωτές από το 
ελεύθερο εµπόριο, διατηρείται για όσο ακόµη χρόνο λειτουργεί κανονικά ο υδροµετρητής και 
δεν κρίνεται αναγκαία η αποκατάστασή του. Μετά την αντικατάσταση αυτή ο χαλασµένος 
υδροµετρητής παραδίνεται στη ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης. 
2. Σε όποια ακίνητα διατηρείται το καθεστώς της µε ένα υδροµετρητή υδροδότησης 
περισσοτέρων ανεξάρτητων χώρων (διαµερίσµατα, γραφεία, εργαστήρια κ.λ.π.) η ∆.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης θα εξακολουθεί να υποχρεώνει τον καθένα από τους ανεξάρτητους αυτούς χώρους 
µε το κατώτερο όριο µηνιαίας κατανάλωσης σε κυβικά µέτρα νερού, εφόσον η συνολική 
πραγµατική κατανάλωση είναι µικρότερη από τη συνολική υποχρεωτική. 
3. Το καθεστώς των κοινοχρήστων κρηνών διατηρείται σε χώρους πλατειών και όπου 
υπάρχει δίκτυο διανοµής και η περιοχή είναι αδιαµόρφωτη από άποψη δρόµων και 
πεζοδροµίων. 
 

 


