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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΥΜΑΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο του Κανονισμού 

Αντικείμενο του κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης μέσα στα όρια 

της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΥΜΑΙΩΝ. 

Άρθρο 2ο. Γενικοί όροι 

1) Οποιαδήποτε παροχή νερού από τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου διέπετε αποκλειστικά από τις διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού. Ο παρόν κανονισμός καταργεί όλους τους προηγούμενους κανονισμούς. 

2) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων παρέχει νερό για ύδρευση σε όλη την περιοχή αρμοδιότητάς της και για άρδευση στις 

Τοπικές Κοινότητες όπου υπάρχουν δίκτυα άρδευσης. 

3) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς 

βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δε φέρει καμία 

ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα 

του παρεχόμενου νερού για τις ειδικές χρήσεις αυτές.  

4) Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους 

περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους θεσπιστούν στο μέλλον από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

5) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της 

παροχής στα δίκτυα ή να παρέχει νερό ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Σε περιπτώσεις λειψυδρίας 

μπορεί να ορίσει ακόμη και ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση. 

6) Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένας υδρολήπτης έχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος 

(με δική του ευθύνη και έξοδα) να την εξασφαλίσει με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή οποιονδήποτε 

άλλο κατάλληλο τρόπο. 

7) Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση 

της πίεσης ή ακόμη και διακοπή της υδροδότησης μέχρι αποκατάσταση της βλάβης ή της επισκευής. 

8) Για κάθε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης λόγω συντήρησης δικτύων, καθαρισμός δεξαμενής κλπ 

προηγείται ανακοίνωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

9) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω 

δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσής του. 

10) Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος κανονισμού και τις 

σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 

του η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του 
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οποίου καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από 

τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

11) Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του 

με τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης 

και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση 

του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του 

και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει 

τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις επί του ακινήτου που πρέπει να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση 

ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 

12) Καταναλωτής (υδρολήπτης) κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος όπου 

κάνει χρήση της παροχής ύδρευσης (μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του ακινήτου ή 

οποιοσδήποτε κάνει χρήση της παροχής σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει στην υπηρεσία).  

13) Η παροχή ύδρευσης χορηγείται από τους αγωγούς διανομής νερού που είναι τοποθετημένοι είτε στα 

πεζοδρόμια στις αστικές περιοχές είτε σε κεντρικές οδούς στις λοιπές περιοχές. Για τεχνικούς λόγους και 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο για αποφυγή φθοράς του οδοστρώματος η παροχή νερού μπορεί να χορηγείται 

από παράπλευρες σωληνώσεις.  

14) Η σύνδεση παροχής με τα δίκτυα ύδρευσης, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει 

αφαιρεθεί αυτός και έχει γίνει παράνομη σύνδεση, ή με άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να έχει 

τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την 

επιβολή προστίμου που καθορίζεται  από την Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων και σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 3ο. Παροχές. 

1) Υδραυλική παροχή. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης, 

κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων διακλάδωση του δικτύου μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. 

Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «Παροχή» και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη 

δαπάνη για την κατασκευή της. Η παροχή αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο, για την ύδρευση του οποίου 

τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, 

ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. 

2) Οι παροχές διακρίνονται σε: 

i. Σε παροχές ύδρευσης κοινές που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση όπως κατοικίες, 

γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις, διατομής ½ ίντσας ή ¾ της ίντσας. 

ii. Σε παροχές ύδρευσης ειδικές που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού: α) 

Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Ιεροί Ναοί, Κοινωφελή Ιδρύματα και Κοιμητήρια. 

β) Στρατιωτικές Μονάδες και εγκαταστάσεις, γ) Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία και Τριτοβάθμια 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δ) Δημοτικές Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις & Γήπεδα, ε) Τουριστικές 

εγκαταστάσεις (Ξενοδοχεία, κάμπινγκ κλπ) στ) Κτηνοτροφικές ή αγροτικές μονάδες. Στις 

παροχές αυτές η διατομή καθορίζεται κατά περίπτωση και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2 ίντσες.  
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iii. Σε πυροσβεστικές, που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις 

ανάγκες της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για 

ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και 

απόδειξη κλοπής νερού.  

iv. Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής 

κτιρίων. Οι εργοταξιακές παροχές είναι προσωρινές στο όνομα και μόνο του ιδιοκτήτη του 

ακινήτου και έχουν μέγιστη διάρκεια δύο (2) χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών 

εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για τη μετατροπή της σε κοινή ή ειδική παροχή. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα 

ακίνητο υδροδοτείται από εργοταξιακή παροχή, μετά το τέλος των οικοδομικών εργασιών, η 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που 

ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Μετά την παρέλευση των δύο (2) ετών η παροχή 

μετατρέπεται αυτομάτως από εργοταξιακή σε κοινή ή ειδική εκτός εάν ο ιδιοκτήτης έχει 

αιτηθεί για παράταση. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των δύο (2) ετών το κτίριο δεν έχει 

ολοκληρωθεί ο ιδιοκτήτης δύναται να αιτηθεί παράταση έως ένα (1) έτος επιπλέον 

αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους καθυστέρησης.  

Άρθρο 4ο. Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της παροχής. 

1) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή 

την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα όταν κρίνεται 

αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου, τη σωστή καταμέτρηση της κατανάλωσης ή την 

αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου. 

2) Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε 

έντυπο που χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο, με πρωτόκολλο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και οι δαπάνες 

που απαιτούνται βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 

3) Όταν η εκτέλεση των έργων γίνεται από Οργανισμό, άλλο φορέα του Δημοσίου ή εταιρείες οι δαπάνες που 

απαιτούνται βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων. 

4) Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων ο ιδιοκτήτης 

είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του 

ακινήτου του και να προβεί στη σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού 

προκληθεί η διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Η δαπάνη της μεταφοράς βαρύνει τον 

ιδιοκτήτη σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

5) Προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο για την εξυπηρέτηση των περιοχών 

που δεν έχουν πλήρη δίκτυο διανομής δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής 

μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων, νέα παροχή στην οριστική της θέση. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον 

ιδιοκτήτη. 

6) Μεταφορά παροχής. 
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i. Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

a) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες 

οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. 

b) Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων επιβάλλεται μεταφορά 

παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος. 

c) Μετά από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιοδήποτε λόγο. Η μεταφορά σε αυτήν την 

περίπτωση γίνεται μόνο εάν είναι τεχνικά δυνατή και δε δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή 

υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών. 

ii. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει με δικές του δαπάνες την παροχή από 

παλαιότερο καταργημένο δίκτυο στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία. 

iii. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, 

ο οποίος οφείλει να έχει κατά την μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των 

εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δε φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας 

του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο. 

iv. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων με δαπάνη 

του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο 

λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού. 

7) Μετατροπή – Μετατόπιση παροχής. 

i. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή 

που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους. 

Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η 

μετατόπιση της παροχής εξαιτίας της δια πλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του 

πεζοδρομίου γίνεται με δαπάνη της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

ii. Η δαπάνη για τη μετατόπιση κεντρικών αγωγών διανομής της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, που 

βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε 

λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων. 

8) Ανύψωση – Καταβίβαση παροχής 

i. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και 

του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση ή με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την 

ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου 

βαρύνει τον υπεύθυνο για τη μεταβολή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 5ο. Υδρομετρητής (υδρόμετρο). 

1) Για τη μέτρηση κατανάλωσης του νερού η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων τοποθετεί υδρομετρητή, κατάλληλης 

διατομής, σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου 

και αποτελεί ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδρομετρητή και 

βαρύνετε με τη δαπάνη εγκατάστασης, συντήρησης, αντικατάστασης και αφαίρεσης του. 

2) Απαγορεύεται η παροχή νερού σε οποιοδήποτε ακίνητο χωρίς υδρόμετρο. Η ενέργεια αυτή αποτελεί 

απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με επιβολή προστίμου που καθορίζεται   από την Τιμολογιακή 

Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων και από τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

3) Οι υδρομετρητές τοποθετούνται επί των πεζοδρομίων μέσα σε ειδικά φρεάτια από τσιμέντο και 

χυτοσίδηρο και καλύπτεται με σιδερένιο κάλυμμα ή άλλου τύπου κατάλληλου φρεατίου. Στις περιπτώσεις 

που δεν υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο ο υδρομετρητής τοποθετείται εκτός του οικοπέδου. Σε 

περίπτωση εμφανούς αδυναμίας τοποθέτησης του υδρομετρητή εκτός του οικοπέδου του ακινήτου, 

τοποθετείται εντός και σε κατάλληλο χώρο έτσι ώστε να είναι εύκολη η καταγραφή της κατανάλωσης. 

Μετά τη διαμόρφωση πεζοδρομίου ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω, η μεταφορά 

αυτή βαρύνει τον υδρολήπτη. 

4) Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κλπ και γενικά σε κάθε τμήμα του 

υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση η οποία να αποδεικνύεται από την σύσταση οριζόντιας 

ιδιοκτησίας αντιστοιχεί  υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων 

κατά χρήση τμημάτων του ίδιου ακινήτου ή δύο ή περισσότερων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι 

αντικανονικό και η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού έως τη νόμιμη 

αποκατάσταση των συνδέσεων. 

5) Ο ιδιοκτήτης/υδρολήπτης της παροχής υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση του υδρομετρητή σε 

καλή κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης/υδρολήπτης ευθύνεται για τυχόν αλλοίωση ή φθορά που προκαλείται στους 

υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή  άλλης αιτίας. Σε περίπτωση 

φθοράς του υδρομετρητή ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει άμεσα την ΔΕΥΑ Δυμαίων 

ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης του. Καθυστέρηση ειδοποίησης ή 

επαναλαμβανόμενες φθορές στον υδρομετρητή επισύρει τεκμαρτή χρέωση που καθορίζεται στην 

Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων ή/και αφαίρεση της παροχής. 

6) Η ένδειξη του υδρομετρητή πρέπει να είναι πάντοτε εμφανής και καθαρή από πάσης φύσεως υλικά επ’ 

αυτού. Παροχή στην οποία η ένδειξη του υδρομετρητή, κατά τη λήψη τους από το αρμόδιο συνεργείο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μου, δε διακρίνονται με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του καταναλωτή, ως ένδειξη 

λαμβάνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση του προηγούμενου έτους. Σε αυτήν την περίπτωση ο υδρολήπτης 

δε δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την καταγραφή της ένδειξης παρά μόνο στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί (μετά από τις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού ή αποκάλυψης του υδρομετρητή με έξοδα 

που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη) ότι κατεγράφησαν λιγότερα κυβικά. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία από 
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παλαιότερες ενδείξεις ακολουθείτε η διαδικασία του υπολογισμού σύμφωνα με το μέσο όρο κατανάλωσης 

ανά άτομο. 

7) Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής είναι καλυμμένος και δεν είναι δυνατόν η καταγραφή της ένδειξης με 

εύκολο τρόπο, ειδοποιείται ο υδρολήπτης να αποκαλύψει τον υδρομετρητή μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες. Με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας εάν δεν έχει συμμορφωθεί ο υδρολήπτης 

τότε η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων προβαίνει στην αποκάλυψη του υδρομετρητή και ο υδρολήπτης χρεώνεται 

αναλόγως στον επόμενο λογαριασμό σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Σε περίπτωση που δε μπορεί να 

βρεθεί ο υδρομετρητής η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων τοποθετεί νέα παροχή ύδρευσης. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με 

το κόστος της νέας παροχής και το κόστος τυχόν αλλαγής των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων 

του ακινήτου του. 

8) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων  μπορεί να ελέγχει τους υδρομετρητές οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά 

με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Σε 

περίπτωση κατεστραμμένου υδρομετρητή με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του υδρολήπτη επιβάλλεται 

πρόστιμο που ορίζεται στην Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Σε περίπτωση κατεστραμμένων 

φρεατίων και σιδερένιων καλυμμάτων με υπαιτιότητα του υδρολήπτη τα έξοδα αποκατάστασης βαρύνουν 

τον υδρολήπτη. 

9) Ο υδρολήπτης ενός ακινήτου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για 

έλεγχο του υδρομετρητή ή των υδρομετρητών που του ανήκουν. Εάν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί 

απόκλιση μικρότερη του ±3% τα έξοδα ελέγχου βαραίνουν τον υδρολήπτη των υδρομετρητών. Σε αντίθετη 

περίπτωση (απόκλιση μεγαλύτερη από ±3%) τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.  

10) Σε περίπτωση διαπιστωμένης βλάβης του υδρομετρητή από το αρμόδιο συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, 

με υπαιτιότητα του υδρολήπτη αυτός είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει με καινούριο 

καταβάλλοντας τα έξοδα αντικατάστασης. Η κατανάλωση που καταγράφεται είναι της αντίστοιχης 

περιόδου του προηγούμενου έτους. Άρνηση του υδρολήπτη για αντικατάσταση του υδρομετρητή 

συνεπάγεται διακοπή της παροχής νερού έπειτα από την παρέλευση ενός μήνα από την έγγραφη 

ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων προς τον υδρολήπτη. 

11) Οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και πάσης φύσεως εργασίας επί των υδρομετρητών είναι έργο 

αποκλειστικά των αρμόδιων συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.  

12) Η μετατόπιση υδρομετρητή από τον υδρολήπτη ή από άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του χωρίς την 

έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων απαγορεύεται. Το πρόστιμο που επιβάλλεται στον υδρολήπτη για παράνομη 

μετατόπιση υδρομετρητή στην Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. 

13) Παρεμβάσεις στον υδρομετρητή (με οποιονδήποτε τρόπο) από τον υδρολήπτη ή από άτομα ενεργούντα 

για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται πρόστιμο που καθορίζεται στην 

Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. 

14) Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων εάν διαπιστώσει 

ανωμαλίες στη λειτουργία του υδρομετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την αξία του 

νερού που καταγράφηκε. Διαρροή του νερού μετά τον υδρομετρητή δε συνεπάγεται και μείωση του 

λογαριασμού κατανάλωσης. Σε περίπτωση που σταματήσει ο υδρομετρητής να λειτουργεί η κατανάλωση 
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του νερού θα υπολογιστεί και για την περίοδο αδράνειάς του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η 

κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους ή σύμφωνα με το μέσο όρο κατανάλωσης 

ανά άτομο. 

15) Σε περίπτωση απουσίας του υδρολήπτη του οποίου ο υδρομετρητής είναι σε χώρο μη προσβάσιμο από το 

αρμόδιο συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, ως κατανάλωση λαμβάνεται η αντίστοιχη του προηγούμενου 

έτους ή σύμφωνα με το μέσο όρο κατανάλωσης ανά άτομο. Εάν είναι αδύνατος ο υπολογισμός της 

κατανάλωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα επιβάλλεται τεκμαρτή χρέωση που καθορίζεται στην 

Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία ο υδρολήπτης μπορεί 

να γνωστοποιεί, με δική του ευθύνη, την ένδειξη του υδρομετρητή προσκομίζοντας ταυτόχρονα και 

φωτογραφία του υδρομετρητή. 

16) Οι υδρομετρητές που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχουν δύο (2) χρόνια εγγύηση. Εάν υπάρχει 

διαπιστωμένη βλάβη του υδρομετρητή λόγω αστοχίας υλικού μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης, 

τότε η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει χωρίς να επιβαρύνει τον υδρολήπτη. 

Πέραν του διαστήματος της εγγύησης ισχύουν οι αντίστοιχοι παράγραφοι του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 6ο. Χώρος υδρομετρητών 

1) Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση 

της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

2) Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα πρέπει να είναι σε τέτοια θέση, 

ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που μπορεί να 

προκαλέσουν μόλυνση του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται η διέλευση πάσης φύσεως 

αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές. 

3) Οι υδρομετρητές που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο (π.χ. πολυκατοικία) τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε 

μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. 

4) Σε περίπτωση κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από 

μία θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει 

υπόψη του κατασκευαστή η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.  

5) Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν εγγράφως οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορεί να 

τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους ή σε Pilotis, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμόδιων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων στο χώρο των 

υδρομετρητών. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση των υδρομετρητών σε εσωτερική 

διάταξη εάν κρίνει η αρμόδια υπηρεσία ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του 

κατασκευαστή. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο εσωτερικό χώρο ακινήτου που 

βρίσκονται υδρομετρητές, φέρουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. 

6) Το αρμόδιο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για έλεγχο ενδείξεων των υδρομετρητών ή την εκτέλεση 

γενικά κάθε εργασίας δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο με την παρουσία του 

υδρολήπτη. Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης αρνείται να συνεργαστεί με το αρμόδιο προσωπικό της ΔΕΥΑ 

Δυμαίων η υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της παροχής με απόφαση του Γενικού 

Διευθυντή και εάν δεν έχει διορισθεί του Προέδρου του Δ.Σ. 
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Άρθρο 7ο. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης. 

1) Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται 

μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου ή για 

υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά τη εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά 

του ακινήτου ή για υδρομετρητές τοποθετημένους σε εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη 

στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου. 

2) Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης υπεύθυνος είναι ο 

ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων ευθύνεται για την συντήρηση και επισκευή 

των εγκαταστάσεων του μέχρι και το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτό ορίζεται με το 

Άρθρο 7ο παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. 

3) Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. 

Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν 

υποχρεώνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων σε διακοπή της υδροδότησης. 

4) Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις σχετικές ισχύουσες Τεχνικές 

Οδηγίες του Τ.Ε.Ε και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

5) Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από τα δίκτυα 

ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες 

αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει το δικαίωμα διακοπής της 

υδροδότησης του ακινήτου. 

6) Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και 

προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση αυτής της απαγόρευσης και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν 

στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά στις εγκαταστάσεις του δικτύου 

ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Η δαπάνη της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτόν 

τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων διακόπτει 

την υδροδότηση του ακινήτου μέχρι συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη με την απαγόρευση αυτή. 

7) Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους 

της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων του και των διαμέσων 

από πλημμύρα που πιθανόν προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό είναι 

υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και 

εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Εάν ο υπόγειος χώρος χρησιμοποιείται για αποθήκευση 

αντικειμένων ή προϊόντων καταστημάτων θα πρέπει αυτά να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 

τριάντα (30) εκατοστών από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν 

αντλία αυτόματης αναρρόφησης. 

8) Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και 

οι πιθανόν διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της 

παράλειψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων 
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προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει το 

δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 8ο. Διαδικασία και όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης των 

ακινήτων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με το δίκτυο ύδρευσης για 

την παροχή πόσιμου νερού με την  ακόλουθη διαδικασία και όρους: 

1) Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση 

καταχωρείται στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία η οποία 

αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης 

σύμφωνα με τις τιμές που έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων. Ο ενδιαφερόμενος καλείτε να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν 

προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισής της, θεωρείται ότι επιθυμεί ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο 

και θα πρέπει να γίνει νέα αίτηση. 

2) Η σύνδεση της παροχής με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται αποκλειστικά από το αρμόδιο συνεργείο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.  

3) Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους το 

αρμόδιο συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυο του έως και το 

όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων όπως ορίζεται από το Άρθρο 7ο παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Η 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του υδρομετρητή και τη διακλάδωση 

από το δίκτυό της έως και τη θέση του υδρομετρητή, ενώ η υπόδειξη από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό 

μόνο χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος στην 

υπηρεσία εκτός εάν αυτό (το κόστος) καταβάλλεται από τον αιτούντα. 

4) Σε πολυώροφες οικοδομές η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει όλες τις παροχές 

που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνο εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί 

η αντίστοιχη δαπάνη. 

5) Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, με το αρμόδιο 

συνεργείο να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να 

διαπιστώσει εάν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την Τεχνική Οδηγία του 

ΤΕΕ «ΤΟΤΕΕ 2411/1986 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού» όπως 

αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές  η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων  

δικαιούται να μην προβεί στη  σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίησης 

τους από τον ιδιοκτήτη. 
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6) Για την έγκριση της αίτησης νέας παροχής θα πρέπει ο αιτών να έχει διεκπεραιώσει όλες τις παλαιότερες 

οφειλές ύδρευσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων που τυχόν υπάρχουν στο όνομα του. Αίτηση νέας παροχής δεν 

εγκρίνεται όταν ο αιτών είναι σε καθεστώς διακανονισμού παλαιοτέρων οφειλών. 

7)  Υπεύθυνος για την έγκριση των νέων παροχών είναι ο Γενικός Διευθυντής και εάν δεν έχει διορισθεί ο 

οριζόμενος υπάλληλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

8)  Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που αναφέρει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στη ΔΕΥΑ Δυμαίων. 

Άρθρο 9ο. Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. 

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την 

αίτηση του προηγούμενου άρθρου πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της 

οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας για υδροδότηση εάν 

πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε μετά το 1955. Για κτίσματα που ανεγέρθηκαν πριν το 1955 θα πρέπει 

να προσκομιστεί θεωρημένο έγγραφο από την πολεοδομία από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του 

κτίσματος και η δυνατότητα υδροδότησής του. Σε περίπτωση που το κτίσμα ήταν παράνομο θα πρέπει να 

προσκομιστεί άδεια νομιμοποίησης παράνομου κτίσματος.  

2) Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή  η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της 

οικοδομικής άδειας. Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η σύνδεση των υπόλοιπων 

παροχών της οικοδομής (σε κτίσματα με πολλά διαμερίσματα) πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της 

οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την πολεοδομία για οριστική υδροδότηση. Ο μέγιστος χρόνος 

λειτουργίας μιας εργοταξιακής παροχής καθορίζεται στο άρθρο 3ο παρ. 2-iv. 

3) Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

i. Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση της πολεοδομίας για 

υδροδότηση. 

ii. Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας. 

iii. Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενη ποσότητας νερού 

για την ειδική αυτή δραστηριότητα. 

 Για τις απαιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων το οποίο 

λαμβάνει υπόψη του την εκάστοτε υφιστάμενη δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και 

περιορισμούς. 

4) Η υδροδότηση των οικοπέδων και χωραφιών με νερό από τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν 

επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση υδροδότηση χωραφιών ή οικοπέδων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά 

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέροντας ευκρινώς τους λόγους που επιτρέπει τη σύνδεση 

αυτή. 
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Άρθρο 10ο. Συνδέσεις ύδρευσης ακινήτων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικισμού. 

1) Τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικισμού μπορεί να υδρευθούν εφόσον 

προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού 

και καταβληθούν οι απαραίτητες δαπάνες. 

2) Στα ακίνητα όπου διέρχεται μπροστά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται κυρίως 

στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής τους ή σε κοινόχρηστους χώρους ή σε άλλη θέση την οποία ορίζει η αρμόδια 

υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα 

του παρόντος Κανονισμού. 

3) Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών ή ακινήτων κατασκευάζονται από τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης, εφόσον αυτές βρίσκονται 

εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικισμού. 

Άρθρο 11ο. Συνδέσεις ύδρευσης ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικισμού. 

1) Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του 

εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης ή οικισμών αλλά μέσα στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

2) Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) χορηγείται μία 

παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, 

βιοτεχνίες κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης. 

3) Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης ακινήτου (κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού) 

εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισμών, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας 

ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης 

περιοχής του ακινήτου. 

4) Η θέση των υδρομετρητών που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου ή οικισμού επιλέγεται από 

τους αρμόδιους υπάλληλους της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης 

της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο σε σχέδιο πόλης ή οικισμό και προβλέπεται κατασκευή 

πεζοδρομίων, η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των 

ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών 

και των υδρομετρητών για οποιοδήποτε λόγο κρίνει απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων. 

5) Όταν δε διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με 

δαπάνη του ιδιοκτήτη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επέκταση του δικτύου, 

εάν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε τη σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος κατασκευής 

του. 

6) Για την επέκταση του δικτύου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση που συνοδεύεται από 

τα ακόλουθα: 

i. Αντίγραφο άδειας οικοδομής για κάθε κτίσμα ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή των 

ιδιοκτητών ότι του ανήκει το συγκεκριμένο κτίσμα και να δικαιολογείται η υδροδότηση του από 

τον Κανονισμό Ύδρευσης. 
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ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει εξ’ 

ολοκλήρου το κόστος για την επέκταση του δικτύου. 

iii. Σε περίπτωση πολλών κτισμάτων γίνεται κοινή υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας και το ποσοστό 

συμμετοχής στη δαπάνη του έργου για κάθε έναν ξεχωριστά. 

7) Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την υπηρεσία (τεχνοοικονομική μελέτη που συντάσσεται από το αρμόδιο τμήμα), εφόσον 

καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην 

κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων χωρίς άλλη διατύπωση, η οποία έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει 

μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 12ο. Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής. 

1) Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες 

επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80 και τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2) Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται δύο (2) φορές το χρόνο για κάθε Δημοτική 

και Τοπική Κοινότητα. Στον λογαριασμό αναγράφονται όλες οι χρεώσεις για την κατανάλωση του νερού 

και άλλες επιπρόσθετες χρεώσεις (χρήση αποχέτευσης κλπ).  

3)  Η τιμή του νερού καθορίζεται με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

i. Την κλίμακα χρέωσης για κάθε κατηγορία όπως αυτή καθορίζεται από την Τιμολογιακή 

Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. 

ii. Την ελάχιστη κατανάλωση υδρομετρητή (πάγιο) όπως αυτή καθορίζεται από  την 

Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. 

4) Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στην ταμειακή υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, μέσω τράπεζας ή σε 

εξουσιοδοτημένα πρατήρια για είσπραξη λογαριασμών υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων  

5) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση ενός ακινήτου, χωρίς άλλη 

ειδοποίηση, μετά από παρέλευση από την ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου λογαριασμού. Σε αυτήν την 

περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές (στην εσωτερική εγκατάσταση 

ύδρευσης, σε συσκευές, μηχανήματα κλπ) που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. 

6) Η επαναφορά υδροδότησης γίνεται μετά από την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν 

προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής. Το ποσό της επανασύνδεσης ορίζεται με 

απόφαση του  στην Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. 

7) Μετά τη διακοπή της υδροδότησης και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή δεν εκδίδεται 

λογαριασμός κατανάλωση νερού. Εάν η περίοδος διακοπής αυτής ξεπεράσει τον ένα (1) χρόνο η Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων μπορεί να προβεί στην αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τον κατάλογο 

των καταναλωτών. 
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8) Στον υδρολήπτη που παραβιάζει κλεισμένη παροχή επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται  στην Τιμολογιακή 

Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε υδρολήπτη που από την παροχή του 

υδρεύει ακίνητο του οποίου έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης λόγω χρεών. Στον τελευταίο η Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή ύδρευσης του ακινήτου. 

9)  Τέσσερις (4) ή περισσότεροι συνεχόμενοι λογαριασμοί που παραμένουν ανεξόφλητοι, ανεξαρτήτως 

ποσού, επισύρει την διακοπή της παροχής χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση. 

Άρθρο 13ο. Διακοπή – αφαίρεση παροχών. 

1) Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται: 

i. Ύστερα από έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η διακοπή δεν είναι δυνατή εάν 

υπάρχουν ανεξόφλητα χρέη ύδρευσης στο όνομα του ιδιοκτήτη. Ο χρόνος διακοπής της 

υδροδότησης δε μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος. Η επανασύνδεση γίνεται μετά 

από αίτηση του ιδιοκτήτη και την καταβολή του ποσού της επανασύνδεσης. 

ii. Από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται όταν αρθεί ο λόγος που οδήγησε στην διακοπή 

και καταβληθεί το ποσό της επανασύνδεσης από τον ιδιοκτήτη. 

2) Αφαίρεση της παροχής γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η αφαίρεση δεν είναι δυνατή 

εάν υπάρχουν ανεξόφλητα χρέη ύδρευσης στο όνομα του ιδιοκτήτη ή της συζύγου του. 

3) Αφαίρεση παροχών γίνεται και σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Η διακοπή της υδροδότησης έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) έτη μέσα στα οποία ο ιδιοκτήτης μπορεί να 

ζητήσει επανασύνδεση και τότε πληρώνει μόνο το τέλος επανασύνδεσης. Μετά την παρέλευση των τριών 

(3) ετών η παροχή διαγράφεται και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί.  

Άρθρο 14ο. Ενστάσεις, μειώσεις, διαγραφές και διακανονισμοί λογαριασμών. 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων  (ή όποια επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη) αποφασίζει 

σχετικά με τη μείωση λογαριασμών που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης, μετά από 

τεχνική έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου και αίτησης του καταναλωτή για αιτιολογημένη μείωση του 

λογαριασμού. Η χρέωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον Μ.Ο. των 3 τελευταίων ετών στην 

αντίστοιχη περίοδο. 

2) Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του απευθύνεται με έγγραφη ένσταση στη Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων και μετά από την αυτοψία αρμόδιου τεχνικού διαπιστώνεται εάν υπάρχει προφανής λόγος που 

δικαιολογεί τη μείωση αυτή. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως 

περιπτώσεις αφανούς διαρροής, ελαττωματική λειτουργία υδρομετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης 

και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών.  

3) Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. 

Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. 
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4) Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται με προσαυξήσεις για το 

διάστημα που η ένσταση εκκρεμεί παρά μόνο μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την 

εξόφληση του λογαριασμού του. 

5) Διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων χρεών μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που θα του ζητήσει η υπηρεσία.  Η έγκριση του 

αιτήματος διακανονισμού πραγματοποιείται από τον Γενικό Διευθυντή. Σε περίπτωση που δεν έχει 

διορισθεί Γενικός Διευθυντής το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει έναν υπάλληλο στον οποίο μεταφέρεται η 

αρμοδιότητα έγκρισης αιτημάτων διακανονισμού. 

6) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διαγράφονται τέλη παγίου αποχέτευσης σε ακίνητα 

τα οποία δε λειτουργούν (δεν κατοικούνται) και στα οποία έχει γίνει διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η 

διαγραφή υπολογίζεται από την ημέρα της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν το ακίνητο 

επαναλειτουργήσει χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας τότε το πάγιο αποχέτευσης επιβάλλεται αναδρομικά 

από την ημέρα επαναλειτουργίας. 

 

Άρθρο 15ο. Ιδιοκτήτης - Καταναλωτής (υδρολήπτης). 

1) Ο ιδιοκτήτης ορίζεται στο άρθρο 2ο παρ. 11 του παρόντος Κανονισμού. 

2) Ο καταναλωτής (υδρολήπτης) ορίζεται στο άρθρο 2ο παρ. 12 του παρόντος Κανονισμού. 

3) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να το 

δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, προσκομίζοντας αντίγραφο του σχετικού συμβολαίου. Ο νέος ιδιοκτήτης 

οφείλει να ενημερωθεί πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου για πιθανά χρέη που έχει αυτό 

σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση 

παραλαβής ακινήτου χωρίς εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και 

για τα προ της μεταβίβασης χρέη και η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν, με 

οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, την καταβολή των χρεών. 

4) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν παλαιότεροι ανεξόφλητοι 

λογαριασμοί από την υδροδότησή του, μέχρις ότου αυτοί εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους 

ή γίνει διακανονισμός. 

5) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και συν-οφειλέτης 

εις ολόκληρο με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε 

είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση του ακινήτου και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου να μην εγκαταλείπονται χρέη ύδρευσης ή 

αποχέτευσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω 

οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο 

λογαριασμό κατανάλωσης νερού στη νέα διεύθυνση του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από 

τις σχετικές του υποχρεώσεις, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι 

η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα της επιλογής ανήκει αποκλειστικά στη 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 
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6) Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για κάθε μεταβολή των 

καταναλωτών στις ιδιοκτησίες τους. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη μεταβολή των στοιχειών του 

καταναλωτή είναι το ενοικιαστήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την χρήση του ακινήτου από 

τον καταναλωτή ή τον ενοικιαστή, όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των 

λογαριασμών (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. κλπ). 

7) Ο καταναλωτής (ενοικιαστής) είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εγγύηση χρήσης το ποσό της οποίας 

ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να διακόψει την παροχή 

της ύδρευσης σε έναν καταναλωτή εάν το ληξιπρόθεσμο χρέος ξεπεράσει το διπλάσιο της εγγύησης 

χρήσης. 

8) Οι ιδιοκτήτες και οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο 

των αρμόδιων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, για έλεγχο ή τη λήψη στοιχείων που αφορούν την 

υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει δικαίωμα να διακόψει 

την υδροδότηση του ακινήτου. 

9) Όταν υπάρχει μεταβολή στην ιδιοκτησία, για οποιοδήποτε λόγο (κληρονομιά, αγοραπωλησία κλπ) θα 

πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και η ΔΕΥΑ Δυμαίων έτσι ώστε να μεταβάλλονται τα στοιχεία του 

ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει από πριν τυχόν ανεξόφλητες οφειλές προς 

τη ΔΕΥΑ Δυμαίων.  

10) Μεταβολή στα στοιχεία του ιδιοκτήτη πραγματοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στον 

προηγούμενο ιδιοκτήτη για τη συγκεκριμένη παροχή ή κατόπιν αποδοχής των οφειλών από το νέο 

ιδιοκτήτη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. 

11) Σε περίπτωση που η αλλαγή ιδιοκτησίας πραγματοποιείται με αποδοχή κληρονομιάς, τυχόν ληξιπρόθεσμα 

χρέη βαρύνουν το νέο ιδιοκτήτη. 

Άρθρο 16ο. Πρόστιμα. 

1) Τα πρόστιμα υπολογίζονται με βάση το ετήσιο ΠΑΓΙΟ τέλος ύδρευσης (τέλος συντήρησης δικτύων) προ 

Φ.Π.Α. ή το ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ προ Φ.Π.Α. όπως αυτά καθορίζονται από την Τιμολογιακή Πολιτική της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

2) Τα πρόστιμα επιβάλλονται από  τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Εάν δεν έχει διορισθεί Γενικός 

Διευθυντής τα πρόστιμα επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Οι ενστάσεις για 

τα πρόστιμα εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Το εύρος του ποσού των προστίμων καθορίζεται στην Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Στη 

διαμόρφωση του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η επανάληψη της παράβασης ή άλλων παραβάσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 17ο. Γενικά 

1) Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών γίνεται από αρμόδιου υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (περίοδοι κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Λήψη ένδειξης υδρομετρητή μπορεί να γίνει και μετά από προφορική ή γραπτή 

αίτηση του καταναλωτή.  

2) Οι αναφερόμενες στον υδρομετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που 

πραγματοποιήθηκε. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της 

διαδικασίας του άρθρου 14ο του παρόντος κανονισμού. 

3) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δεν έχει καμιά ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, 

από βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο καταναλωτής 

είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την αξία του νερού που καταγράφηκε. Εάν το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων διαπιστώσει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόψει αμέσως την 

υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της 

διαπίστωσης ή της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος αφήνει ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνση του 

ακινήτου για τη διακοπή ή την εμφανή απώλεια. 

4) Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου και εφόσον 

αυτή διαπιστωθεί από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14ο του παρόντος Κανονισμού. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος 

να επισκευάσει αμέσως τη διαρροή και να ελέγξει για τις επόμενες πέντε (5) ημέρες εάν αποκαταστάθηκε 

η βλάβη. Κάθε κατανάλωση μετά τη διαπίστωση της αφανούς διαρροής βαρύνει ολοκληρωτικά τον 

ιδιοκτήτη. 

5) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε από διαρροές στο 

χώρο των υδρομετρητών στο χρονικό διάστημα που αυτό παραμένει καλυμμένο με χώματα, η δε αξία του 

νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως 

αφανούς. 

6) Αν ζητηθεί αντικατάσταση του υδρομετρητή από τον υδρολήπτη χωρίς αυτός να παρουσιάζει 

διαπιστωμένη βλάβη ή ελάττωμα, αλλά λόγω δυσπιστίας αυτού τότε η δαπάνη αντικατάστασης χρεώνεται 

στον υδρολήπτη. 

Άρθρο 18ο. Παράνομες Υδρεύσεις – Απαγορεύσεις. 

1) Η σύνδεση παροχής (στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός) με 

ενωτικό σωλήνα, υδρομετρητή (τοποθετημένο από άλλον εκτός του αρμόδιου συνεργείου της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων) ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί 

απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται  με επιβολή προστίμου που καθορίζεται στην Τιμολογιακή Πολιτική 

της ΔΕΥΑ Δυμαίων και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 
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2) Κλοπή αποτελεί επίσης και αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς 

πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων και δημόσιων παροχών και τιμωρείται με πρόστιμο 

σύμφωνα με το άρθρο 16. 

3) Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον υδρομετρητή με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης 

ποσότητας νερού, η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση, χωρίς ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζημιά ενδεχομένως να προκληθεί και του επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο. Για τη 

μειωμένη κατανάλωση χρεώνεται στον υδρολήπτη η ποσότητα του νερού της αντίστοιχης περιόδου των 

τριών προηγούμενων ετών προσαυξημένο κατά 50%. 

4) Απαγορεύεται η ύδρευση σε άλλο ακίνητο πλην του νόμιμα υδρευόμενου εκτός και εάν αυτό έχει επιτραπεί 

κατ’ εξαίρεση για ειδικούς λόγους με έγγραφη άδεια από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

5) Απαγορεύεται αυστηρώς η εμφιάλωση και μεταπώληση νερού από τους υδρολήπτες με νερό που 

λαμβάνεται από τα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

6) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση από τον υδρολήπτη ή σε άλλον τρίτον ενεργούντα γι’ αυτόν, στις 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων (φρεάτια, υδρομετρητές, παροχές, αγωγούς κλπ). Η επέμβαση 

τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στην Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων και με την δαπάνη 

για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν. 

7) Εκείνοι που προξενούν με οποιονδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για την επισκευή της φθοράς. Η 

επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο συνεργείο που ορίζει η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Μετά 

την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και λογαριασμός του κόστους της που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται στον υπόχρεο για 

εξόφληση.  

Άρθρο 19ο. Διατάξεις υγειονομικής φύσης. 

1) Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεις ύδρευσης με συγκρότημα βόθρων 

(απορροφητικά ή στεγανά), με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. 

2) Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει 

ληφθεί πρόνοια προστασίας.  

3) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στα δίκτυα 

ευθύνης της και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης πριν τους υδρομετρητές. 

4) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού 

προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού. 

Άρθρο 20ο. Τελικές διατάξεις. 

1) Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και δεν μπορεί να επιλυθεί 

από τα άρθρα του παρόντος κανονισμού, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 
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2) Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων από Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΥΜΑΙΩΝ 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο του Κανονισμού 

Οι σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι: 

 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

 Η προστασία των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την ασφαλή λειτουργία και 

συντήρησή του. 

 Η προστασία των Ε.Ε.Λ. από μη κατάλληλα απόβλητα. 

 Η ρύθμιση των σχέσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και πολίτη – χρήστη των υπηρεσιών της. 

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και των 

όμβριων νερών στα όρια της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν 

υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης, όμβριων και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα 

επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ). 

Άρθρο 2ο – Σύστημα Αποχέτευσης 

Το σύστημα αποχέτευσης, στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες που υφίσταται, διαμορφώνεται σταδιακά σε 

χωριστικό. Έως την ολοκλήρωσή του χωριστικού συνδυάζεται με το προϋπάρχον παντορροϊκό δίκτυο (όμβριων 

και ακαθάρτων). 

Άρθρο 3ο – Βασικές έννοιες 

 «Λύματα» καλούνται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και τις συνήθης 

δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων 

στερεών. 

 «Οικιακά λύματα» καλούνται τα υγρά απόβλητα προερχόμενα από χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών. 

 «Αστικά λύματα» καλούνται τα υγρά απόβλητα προερχόμενα από δημόσια κτίρια, νοσοκομεία , 

πλυντήρια, μαγειρεία κλπ). 

 «Βιομηχανικά λύματα» καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα που προέρχονται από την 

παραγωγική διαδικασία βιοτεχνιών ή βιομηχανιών, εκτός των εγκαταστάσεων που προορίζονται για 

χώρους εξυπηρέτησης του προσωπικού. 

 «Όμβρια νερά» είναι τα νερά που προέρχονται από βροχή, λιώσιμο χιονιών, στέγες κτιρίων, κήπους, 

πλύσιμο δρόμων, πλύσιμο πλατειών και αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από αγρούς κατά τις 

βροχοπτώσεις. 

 «Χωριστικό σύστημα» είναι το σύστημα που αποτελείται από δυο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή 

το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο των όμβριων που 

μεταφέρει τα όμβρια νερά. 
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 «Παντορροϊκό σύστημα» είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης λυμάτων και όμβριων νερών 

σε κοινό αγωγό. 

 «Νόμιμη σύνδεση ακινήτου» είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο 

αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

 «Παράνομη σύνδεση ακινήτου» είναι η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης χωρίς την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων 

 «Τέλος σύνδεσης» με το δίκτυο αποχέτευσης (εδάφιο γ παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1069/80) είναι το 

χρηματικό ποσό που χρεώνει η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για σύνδεση κάθε ακινήτου με το αποχετευτικό 

δίκτυο. Το τέλος σύνδεσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 «Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης» προς τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης (εδάφιο δ παρ. 1 του 

άρθρου 10 Ν.1069/80) είναι η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης. Είναι το 

ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Το ποσό της δαπάνης καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 «Δίκτυο αποχέτευσης» είναι οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων (χωριστικό σύστημα) ή παντορροϊκοί 

αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και 

μεταφορά ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες μέσω κλειστών δικτύων. 

Άρθρο 4ο – Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, Υποχρεώσεις ιδιοκτητών, Υποχρεώσεις Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων. 

1) Κάθε ακίνητο συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλης 

ή εντός οικισμού εφόσον υπάρχει αγωγός ή αναμονή μετά από έργο αποχέτευσης. Άρνηση των ιδιοκτητών 

να συνδεθούν σε δίκτυο αποχέτευσης επιφέρει τη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου. 

2) Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών τους 

εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια 

νερά. Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν 

παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν βρόχινα νερά πρέπει με ευθύνη του ιδιοκτήτη να 

διαχωριστούν και να αποχετεύουν τα βρόχινα στο ρείθρο της οδού. Όταν είναι τεχνικώς αδύνατη η 

προηγούμενη ενέργεια ο τρόπος αποχέτευσης θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την τεχνική υπηρεσία 

του αρμόδιου τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. 

3) Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντορροϊκούς δεν είναι υποχρεωτική 

εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν νερά σε ακάλυπτους χώρους κλπ. Τα όμβρια νερά από 

το εσωτερικό των οικοπέδων – οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο των όμβριων ή στο παντορροϊκό κατά 

κανόνα εξωτερικά μέσω σχαρών και ρείθρων. 

4) Η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωμένα και τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη 

μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα εάν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους 

ιδιοκτήτες ή και από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των 

ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με τη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. Όταν ο ιδιωτικός 
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δρόμος παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, ο αγωγός κατασκευάζεται από τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν μόνο τη δαπάνη για την κατασκευή της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου. 

5) Σε περίπτωση που με την κατασκευή οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό 

αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με το παλιό δίκτυο υποχρεωτικά θα 

συνδέονται από την υπηρεσία με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι δαπάνες για την κατασκευή της παροχής, 

κατασκευής φρεατίων και τέλους αποχέτευσης θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

6) Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι τον κεντρικό αγωγό γίνεται με ευθύνη 

των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη (απόφραξης, συντήρησης κλπ) βαρύνει τους ίδιους. 

7) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία των κεντρικών αγωγών (όμβριων, ακαθάρτων 

ή παντορροϊκού) του δικτύου αποχέτευσης. 

8) Μετά την σύνδεση να γίνεται αποκατάσταση του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου στην πρότερη 

κατάσταση. 

Άρθρο 5ο – Παροχή αποχέτευσης, εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων 

1) Η εγκατάσταση της παροχής αποχέτευσης (όμβρια ή ακάθαρτα) περιλαμβάνει: 

i. Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του 

ακινήτου. 

ii. Τον αγωγό κατά πλάτος του δρόμου (διακλάδωση). 

iii. Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει μπροστά από το ακίνητο.  

2) Οι παροχές αποχέτευσης κατασκευάζονται κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Εάν αυτό δεν 

είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης. 

3) Οι εξωτερικές διακλαδώσεις του δικτύου αποχέτευσης κατασκευάζονται από το αρμόδιο συνεργείο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Η δαπάνη κατασκευής της διακλάδωσης χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.  

4) Κανείς δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης, έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς 

γραπτή άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Οι επισκευές και η συντήρηση του δικτύου 

αποχέτευσης γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του 

δικτύου οι δαπάνες επιδιόρθωσης χρεώνονται στους κύριους των ακινήτων ή του ακινήτου που 

αποδεδειγμένα οφείλεται η βλάβη. 

Άρθρο 6ο – Αριθμός παροχών αποχέτευσης 

1) Μια παροχή αποχέτευσης εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας 

της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή 

αποχέτευσης ή και αντίστροφα ένα ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες από μία παροχές αποχέτευσης. 

2) Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί 

αποχέτευσης, του οριστικού δικτύου, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο 

με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.  
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Άρθρο 7ο – Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών 

1) Όταν τα στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και όμβριων νερών βρίσκονται χαμηλότερα του 

ισογείου η σύνδεση με το δίκτυο επιτρέπεται μετά από ειδική άδεια από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Η άδεια 

αυτή χορηγείται με αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που να αναφέρει ότι δεν έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε 

περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητο του από πλημμύρες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία (που 

ευθύνεται η θέση το στομίου υποδοχής) και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από 

την παραπάνω αιτία σε τρίτους καθώς επίσης και ότι θα καταβάλει τη δαπάνη που θα χρειαστεί για την 

αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών. 

2) Όταν τα στόμια υποδοχής, βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της στάθμης 

υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων, για την έκδοση της παραπάνω άδειας χρειάζεται επίσης η εσωτερική εγκατάσταση της 

αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη 

δικλείδα. Οι δικλείδες πρέπει να συντηρούνται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων 

διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο. 

3) Οι παραπάνω παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και στα ήδη συνδεδεμένα, με οποιοδήποτε τρόπο ακίνητα 

πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα 

αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους εφόσον τους υποδειχθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.  

4) Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη μπορεί να γίνει αποχέτευση 

των νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται με μηχανική ανύψωση 

των νερών με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. 

5) Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους 

της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων του και των διαμέσων 

από πλημμύρα που πιθανόν προέρχεται από διαρροές του δικτύου αποχέτευσης ή της ύδρευσης. Για το 

σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως 

στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Εάν ο υπόγειος χώρος 

χρησιμοποιείται για αποθήκευση αντικειμένων ή προϊόντων καταστημάτων θα πρέπει αυτά να βρίσκονται 

σε απόσταση τουλάχιστον τριάντα (30) εκατοστών από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε 

περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης. 

Άρθρο 8ο – Αποχετευόμενα υγρά 

Στον αγωγό ακαθάρτων αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα των ακινήτων. Απαγορεύονται να 

αποχετεύονται ή να απορρίπτονται στο δίκτυο υπονόμων οι ουσίες που αναφέρονται στον Πίνακα Ι, έστω και 

αν προέρχονται από οικιακή χρήση. 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων 

καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ. 

Οι προαναφερόμενες τιμές ορίων του Πίνακα ΙΙ ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 m3 (πέντε κυβικά μέτρα) 

και άνω. Σε περιπτώσεις μικρότερων παροχών οι τιμές των ορίων μπορεί να είναι προσαυξημένες κατά 50%. 
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Άρθρο 9ο – Έλεγχος εγκαταστάσεων 

1) Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Η 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, χημικές αναλύσεις των υγρών που 

αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την 

ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης. 

2) Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δε 

συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων 

οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, είτε γιατί διοχετεύει απαγορευμένες ουσίες στο δίκτυο αποχέτευσης, η 

Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων του επιβάλει εγγράφως την τακτοποίηση των ανωμαλιών μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Η μη συμμόρφωση με τις εντολές της υπηρεσίες επιφέρει διακοπή των παροχών ύδρευσης, 

αποχέτευσης και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια ώστε να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία της 

εγκατάστασης. 

3) Ζημιές που προκαλούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και στις 

εξωτερικές διακλαδώσεις επισκευάζονται μόνο από τα αρμόδια συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Η 

δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σε αυτόν που προξένησε τη ζημιά. 

4) Πριν από κάθε σύνδεση η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων έχει δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην 

εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία 

της. Σε περιπτώσεις ελαττωματικής εγκατάστασης η σύνδεση δεν πραγματοποιείται μέχρι την επισκευή ή 

τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή 

τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. 

5) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε αν προέρχονται και ρέουν 

σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά όμβριων ή ακαθάρτων ή παντορροϊκών χωρίς 

προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος 

Κανονισμού καταργούνται. 

6) Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα 

και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς 

υπονόμους κλπ. 

7) Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων (στεγανών ή απορροφητικών) σε 

αγωγό αποχέτευσης. 

Άρθρο 10ο – Χορήγηση αδειών για σύνδεση 

1) Η σύνδεση κάθε ακινήτου που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ύδρευσης στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε 

ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου 

ακινήτου. 

2) Για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης ενός ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση 

από τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. Μαζί με την αίτηση 

ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί 

κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη 
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Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του.  Για οικοδομές με χωριστές 

κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον 

διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι 

και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας. 

3) Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, 

εργαστήρια, πλυντήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στάβλοι, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ 

καθορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

Άρθρο 11ο – Δαπάνες και τέλη 

1) Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης (εδάφιο δ παρ. 1 του άρθρου 

10 Ν.1069/80). Η δαπάνη αυτή αντιστοιχεί στην εργασία που γίνεται έτσι ώστε να τοποθετηθεί αναμονή 

από τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης για το ακίνητο που πρόκειται να συνδεθεί. Ο τρόπος υπολογισμού 

της δαπάνης και το ποσό ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

2) Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (εδάφιο γ παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1069/80).  Ο τρόπος 

υπολογισμού του τέλους και το ποσό ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων. 

3) Τέλος χρήσης αποχέτευσης  (εδάφιο στ παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1069/80).  

i. Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του νερού και το ύψος του καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Το τέλος αποχέτευσης μπορεί να 

διαφοροποιείται ανάλογα το είδος του συνδεδεμένου ακινήτου. 

ii. Το τέλος χρήσης αποχέτευσης οφείλεται κι από τους ιδιοκτήτες ή καταναλωτές που έχουν 

συνδεθεί αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να 

απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (τέλη σύνδεσης 

κλπ) 

iii. Το τέλος χρήσης αποχέτευσης οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ή καταναλωτές που για 

οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ υπάρχει 

εμφανώς η δυνατότητα αυτή. 

4) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων. Αφορά τη μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων για την επεξεργασία 

από τις Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. Το τέλος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 12ο – Κυρώσεις 

Η παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων και τη διακοπή της ύδρευσης 

του ακινήτου καθώς και κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

1 

Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν 

προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί 

στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δήμου. 

2 

Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, 

σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, 

δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω 

σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα 

των 20 mm. 

3 
Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά   

4 

Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 

25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη 

ζωή του προσωπικού συντήρησης. 

5 Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται. 

6 
Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. 

δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις. 

7 

Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν 

τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών 

γενικά  που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία 

των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 

8 
Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, 

χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ. 

9 Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου. 

10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου 

11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό 

12 
Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας 

13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες. 

14 
Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση του Δήμου. 

15 Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες  ουσίες. 

16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΟΡΙΟ 

mg/l 

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15 

Συνολικά στερεά δια εξάτμισης  

(Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C) 
1500 

Στερεά αιωρούμενα  500 

BOD 500 

C.O.D. 1000 

Αμμωνία (NH4+) 75 

Φωσφορικά άλατα  (PO4) 30 

Χλωριούχα άλατα  (Cl-) 1000 

Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10 

Θειούχα (Η2S) 150 

Θειώδη (SΟ3) 2 

Θειικά  (SΟ4) 750 

Κυανιούχα (CN-) 0,5 

Αρσενικό (As) 0,1 

Βάριο (Ba) 20 

Βόριο (B) 1 

Αλουμίνιο (Al)  15 

Μαγνήσιο (Mg) 100 

Κάδμιο  (Cd) 0,1 

Χρώμιο (Cr+3) 2,5 

Χρώμιο (Cr+6) 0,25 

Σίδηρος (Fe) 50 

Μαγγάνιο (Μη)  4 

Υδράργυρος (Ηg) 0,01 

Νικέλιο (Νi) 0,5 

Μόλυβδος (Pb) 0,2 

Χαλκός (Cu)  2 

Άργυρος (Αg) 0,1 

Σελήνιο (Se) 0,10 

Ψευδάργυρος (Zn) 1 
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Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα 

ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. 
3 

Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά 50 

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)  15 

Φαινόλες  10 

Μερκαπτάνες ως S 0,1 

Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, 

τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο 
2 

Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) 0,1 

Ελεύθερα χλώρια  5 

Αλδεΰδες  50 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 

ΔΥΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο του Ειδικού Κανονισμού 

Ο Ειδικός Κανονισμός περιλαμβάνει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις (ο Κανονισμός Δικτύων Αποχέτευσης 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος Ειδικού Κανονισμού) για την παροχέτευση στα δίκτυα 

αποχέτευσης ή διευθετημένα υδατορέματα ή ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από: 

 Βιομηχανίες 

 Βιοτεχνίες 

 Εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ) 

 Συνεργεία 

 Πλυντήρια (κάθε κατηγορίας) 

 Εστιατόρια, ταβέρνες, fast-food κλπ 

 Στάβλοι 

 Σφαγεία 

 Πρατήρια υγρών καυσίμων 

 Κτηνοτροφικές μονάδες 

Και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση 

παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκεινται στις ίδιες 

υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό. 

Η υπαγωγή ενός ακινήτου στον Ειδικό Κανονισμό είναι αυτοδίκαιη αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να 

πραγματοποιούνται έστω και σε τμήμα του ακινήτου ή και να ασκούνται μόνο περιοδικά. 

Άρθρο 2ο – Βασικοί ορισμοί 

 «Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων» καλείται οποιαδήποτε τεχνική επεξεργασία 

τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς 

τους, δυσμενών συνθηκών. 

 «Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο» ή ΒΑΟ5 ή BOD5 καλείται η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται 

από μικροοργανισμούς προκειμένου να αποικοδομήσουν βιολογικά τα απόβλητα σε χρόνο πέντε (5) 

ημερών και σε θερμοκρασία 20 oC. 

 «Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο» ή ΧΑΟ ή COD καλείται η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για 

τη χημική οξείδωση των αποβλήτων. 

 «Χρώμα υγρού» καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την αφαίρεση των αιωρούμενων στερεών. 

 «Λίπη και Έλαια»  

 «mg/l» είναι τα χιλι0στόγραμμα ανά λίτρο 

 «pH» διαλύματος καλείται ο αρνητικός λογάριθμός της συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου και δείχνει 

το μέγεθος της οξύτητας ή της αλκαλικότητας ενός διαλύματος εκφρασμένης της κλίμακας pH από 0 



 

Ειδικός Κανονισμός δικτύων Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων  Σελίδα 2 

έως 14. Μέσο της κλίμακας είναι το 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 

υποδηλώνει το μέγεθος της αλκαλικότητας ενώ κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας. 

 «Φαινολικές ενώσεις» στο σύνολο τους καλούνται «φαινόλες» και είναι οι αρωματικές οργανικές 

ενώσεις στις οποίες μία (τουλάχιστον) υδροξυλομάδα συνδέεται άμεσα με έναν βενζολικό δακτύλιο. 

 «Αιωρούμενα στερεά» καλούνται οι ευρισκόμενες στα απόβλητα στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να 

αφαιρεθούν δια διήθησης αυτού. 

Άρθρο 3ο – Χορήγηση άδειας αποχέτευσης 

1) Όλες οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) που είναι εγκατεστημένες στα όρια της περιοχής 

αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, υποχρεούνται να διαθέτουν τα απόβλητα τους στο δίκτυο 

αποχέτευσης εφόσον αυτό υφίσταται στην περιοχή τους. 

2) Για την άδεια διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων πέραν των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Δικτύων 

Αποχέτευσης η Επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων σχετική μελέτη στην οποία 

θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (με τις χρονικές διακυμάνσεις και αιχμές), η παραγωγική 

διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένη χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία, 

διακυμάνσεις pH, τοξικότητα, βαρέα μέταλλα, βιοδιασπασιμότητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον 

τρόπο επεξεργασίας αυτών των αποβλήτων. 

3) Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τα πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων θα 

διαθέτουν ελαιοσυλλέκτη – βορβοροσυλλέκτη και όλα τα εστιατόρια, ταβέρνες, fast-food, εργαστήρια 

ζαχαροπλαστικής κλπ θα πρέπει να διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Εάν δεν είναι δυνατή η 

εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις 

πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σίφωνας. Η καλή 

λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση προς τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ο οποίος είναι υπεύθυνος γι΄ αυτό. 

4) Η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή και άλλων στοιχείων και 

πληροφοριών που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για τη χορήγηση της άδειας. Οι χημικές 

αναλύσεις των αποβλήτων, εφόσον ζητηθούν, θα πρέπει να είναι από διαπιστευμένο εργαστήριο 

χημικών αναλύσεων. 

5) Προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της 

Επιχείρησης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων, η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται μέσα 

στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Οι χημικές αναλύσεις που διαπιστώνουν τα παραπάνω όρια, 

θα πρέπει να είναι από διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων. 

6) Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να διοχετεύονται στο 

δίκτυο των ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

7) Εάν κριθεί απαραίτητο η Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των 

αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. 

8) Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. 

Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουμένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ με 

τη χρήση σηπτικών δεξαμενών καθίζησης ή άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Δυμαίων.  
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Άρθρο 4ο – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων 

 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για οποιαδήποτε μεταβολή στην 

παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την 

ποιότητα των αποβλήτων. 

o Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα 

πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής. 

o Η μελέτη αυτή θα πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων καθορίζοντας ταυτόχρονα 

την εκτέλεση των σχετικών έργων. 

 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από τη φύση της ή την ποσότητα αποβλήτων της, να 

εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας. 

 Κάθε επιχείρηση όταν εγκαθίσταται σε ακίνητο στο οποίο λειτουργεί ήδη αποχέτευση δεν 

απαλλάσσεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αλλά είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τα 

οριζόμενα στο άρθρο αυτό και να ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων σχετικά. 

Άρθρο 5ο – Υπέρβαση ορίων 

 Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληροί της υποχρεώσεις που ορίζονται από τους 

παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων. 

 Τυχόν διαπιστωμένης υπέρβασης των ορίων επιφέρει πρόστιμο ή/και προσωρινή διακοπή της 

σύνδεσης. 

Άρθρο 60 – Φρεάτια ελέγχου 

 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια 

δειγματοληψίας για τη μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. 

 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση προς το φρεάτιο ελέγχου, οποιαδήποτε 

στιγμή, στο αρμόδιο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για τη λήψη δειγμάτων ή τη μέτρηση της 

παροχής. 

 


