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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 9/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα νθηώ (18) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζ. 9/14.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ
Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Ολνκαηεπώλπκν

14

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

15
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Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ : Οπδείο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, γ) Βαγησλάο Κσλ/λνο, Οιύλζνπ, δ) Ρόθνπ
Άλλα, Πνιπγύξνπ ε) Μειαλδίλνο Ησαθείκ, Βξαζηάκσλ.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 5ν

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ Δλνπνίεζε Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο –
Άξδεπζεο-Απνρέηεπζεο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 191
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «Τν
ζπδεηήζακε καδί κε ην 3ν ζέκα ην νπνίν ήηαλ ζπλαθέο, ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκό ύδξεπζεο –
άξδεπζεο – απνρέηεπζεο ηνπ λένπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη βεβαίσο θαη κέζα ζε απηόλ εκπεξηέρεηαη θαη
ε ηαθηνπνίεζε – ελαξκόληζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
Σην πιαίζην ηνπ 3852/2010 είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνβνύκε ηόζν ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ
θαλνληζκώλ ύδξεπζεο – άξδεπζεο – απνρέηεπζεο θαζώο επίζεο θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε – ελαξκόληζε
θαη πξνζαξκνγή ησλ ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηα νπνία ζα ελαξκνληζηνύλ κε ηνλ θαηλνύξην
θαλνληζκό.

Αλ ςάμηε ζην δηαδίθηπν ζα βξείηε πάξα πνιινύο θαλνληζκνύο, απηόο όκσο ςεθίζηεθε
από ην πξνεγνύκελν ΓΣ θαη επεηδή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηέζζεξα ζπλαπηά ρξόληα από ηνλ
Γήκν Πνιπγύξνπ θαη είλαη νηθείνο ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, πηζηεύσ όηη
πάλσ ζε απηή ηελ ινγηθή ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηα επόκελα ρξόληα.
Όζνλ αθνξά ηνλ θαλνληζκό δελ έρνπκε θάηη ζεκαληηθό λα πξνζζέζνπκε,
επηθαηξνπνηνύκε ηηο θιίκαθεο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη ζύλδεζεο όπσο ίζρπαλ ζηνλ Γήκν
Πνιπγύξνπ, όζνλ αθνξά ηηο δηαβαζκίζεηο θαη ηηο θιίκαθεο.
Παξαθαιώ γηα ηελ απνδνρή θαη έγθξηζε ηεο ελνπνίεζεο Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο –
Άξδεπζεο»..
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα ςεθίζεη ζρεηηθά κε ηελ αληηπξόηαζε
ηνπ θ. Μπνγδάλνπ, ζηελ νπνία ζπλαηλνύλ θαη νη δύν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο γηα κε δπλαηόηεηα
ελνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο – Άξδεπζεο ζε όια ηα Γεκνηηθά Γ/ζκαηα, θαη ζε
ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, νη έληεθα (11) Γ.Σ. ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο,
ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θαη ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ςήθηζαλ ζεηηθά,
ελώ νη δεθαέμη (16) δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ςήθηζαλ αξλεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79
ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα Ν3463/2006) πνπ απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή
πξάμε κε ηζρύ νπζηαζηηθνύ Νόκνπ, ην ΦΔΚ 630/264/2007, ην ΦΔΚ 892/11-7-2001 θαη ην
θείκελν ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο θαη Άξδεπζεο, ηελ αλάιπζε ησλ
δαπαλώλ θαη ησλ εζόδσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ην
απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
Απνδέρεηαη θαη εγθξίλεη ηελ Δλνπνίεζε Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο – Άξδεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο, πνπ ζθνπό έρεη ηελ εύξπζκε θαη απινύζηεξε ιεηηνπξγία ζε όιε ηελ ρσξηθή
αξκνδηόηεηα ηνπ λένπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. Ο αλσηέξσ Καλνληζκόο έρεη σο εμήο:
Άξζξν 1o
1. Γηθαίσκα πδξνιεςίαο έρεη θάζε λόκηκν θηίζκα πνπ βξίζθεηαη εληόο ζρεδίνπ ηνπ
Γήκνπ Πνιπγύξνπ, θαζώο θαη θάζε λόκηκν θηίζκα εθηόο ζρεδίνπ εάλ θαη εθόζνλ ππάξρεη
δπλαηόηεηα από ηα πθηζηάκελα δίθηπα, θαη δε απαηηνύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ρξήζηε
(αηηνύληα) απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο πδξνδόηεζεο θάζε άιινπ ρώξνπ πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ
πνπ ξεηά θαηνλνκάδνληαη ζηνλ θαλνληζκό απηό.
2. Τν παξερόκελν λεξό πξννξίδεηαη πξνο ρξήζε ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θαηαλαισηή θαη
κόλν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζ' απηόλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν (πξόζσπν,
εηαηξεία, εκπνξηθή επηρείξεζε θ.ι.π.) λα εγθαζηζηά κεηξεηέο κε ζθνπό ηελ κεηαπώιεζε ή θαη'
άιιν ηξόπν δηάζεζε ηνπ λεξνύ.
3. Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα, όηαλ ην λεξό δελ επαξθεί λα πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθέο
δηαθνπέο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ή λα παξέρεη λεξό ζε νξηζκέλεο ώξεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
Άξζξν 2o
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1. Γηα ρνξήγεζε παξνρώλ πεξηνξηζκέλνπ & ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ (ππαίζξηα ζέαηξα,
ιoύvα πάξθ θ.ι.π.) απαηηείηαη ππoβoιή αίηεζεο ζηελ ππεξεζία ύδξεπζεο, ζπλνδεπόκελε από
επηθπξσκέλν αvηίγξαθo ηεο αδείαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηoπξγίαο θαη θαηαβάιιεηαη ηo ηέιoο
δηθαηώκαηoο ζύvδεζεο (Τ.Γ.Σ.) πoπ ηζρύζεη θάζε θoξά.
2. Γηα ρoξήγεζε εξγoηαμηαθώv παξoρώv δηεηoύο ηζρύoο κε δηθαίσκα αvαvέσζεο,
απαηηείηαη ππoβoιή αίηεζεο ζπvoδεπόκεvε από επηθπξσκέvo αvηίγξαθo ηεο oηθoδoκηθήο
αδείαο.
Οη εξγoηαμηαθέο παξoρέο πξαγκαηoπoηoύvηαη αθoύ πξoεγoύκεvα o ηδηoθηήηεο ή o
εξγoιάβoο θαηαζθεπάζεη θξεάηηo κε ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο ηoπ Γήκoπ σο πξoο ηε
ζέζε, ηε κoξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο ηoπ, γηα ηεv ηoπoζέηεζε εvηόο απηoύ ζθξαγηζκέvoπ
πδξoκέηξoπ & δηαθόπηε.
3. Γίθηπα κεηαθνξάο & δηαλνκήο πνπ δηέξρνληαη από μέλε ηδηνθηεζία, κεηαηνπίδνληαη
κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
αμηνπνίεζεο & εθκεηάιιεπζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ (π.ρ. νηθνδνκηθή άδεηα, ηνπνγξαθηθά θ.ι.π.).
Σε πεξίπησζε πνπ πδξνδνηνύκελνο θαηαλαισηήο εληόο ζρεδίνπ δεηήζεη ηελ κεηαηόπηζε
παξνρήο ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο αληηκεησπίδεηαη νηθνλνκηθά & ηερληθά σο λένο
θαηαλαισηήο. Αληηθαηάζηαζε παιαηνύ θζαξκέλνπ αγσγνύ δηθηύνπ δηαλνκήο αληηθαζίζηαηαη
κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ. Η αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θζαξκέλσλ παξνρώλ πξν ηνπ 1995
αληηκεησπίδνληαη νηθνλνκηθά απνινγηζηηθά & βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε.
Άξζξo 3o
1. Σε πεξίπησζε θαηεδάθηζεο παιαηάο oηθoδoκήο θαη αvεγέξζεσο vέαο ζηov ίδηo ρώξo,
ε ππάξρoπζα ζύvδεζε πδξoιεςίαο ζεσξείηαη απηoκάησο εξγoηαμηαθή θαη παξέρεη δηθαίσκα
πδξoδoηήζεσο ηoπ ζπγθεθξηκέvoπ ρώξoπ ζύκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ πξoεγoύκεvoπ άξζξoπ
θαη κόvo.
2. Ο ιoγαξηαζκόο ύδξεπζεο ηεο παξoρήο απηήο βαξύvεη ηov θάηoρo ηoπ παιαηoύ
αθηvήηoπ, εθηόο εαv o ηειεπηαίoο κε αίηεζή ηoπ δεηήζεη ηεv δηαθoπή ηεο ζύvδεζεο.
Άξζξo 4o
1. α) Μεηά ηεv απoπεξάησζε ηεο oηθoδoκήο o θάηoρoο ή oη θάηoρoη ησv αθηvήησv
(θαηαζηεκάησv-γξαθείσv-απoζεθώv-δηακεξηζκάησv θιπ) ππoρξεoύvηαη ζε ππoβoιή αίηεζεο
ππoγξαθήο ζπκβoιαίoπ κόvηκεο πδξoιεςίαο.
β) Παξάιιεια δε κε ηελ αίηεζε πδξνιεςίαο ππνβάιιεηαη από ηνλ εξγνιάβν ή
ηδηνθηήηε & αίηεζε απνρέηεπζεο. Κακηά εξγαζία δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλ ν θαηαλαισηήο δελ
ηαθηνπνηεζεί νηθνλνκηθά & ηερληθά.
2. Η αίηεζε απηή ππoβάιιεηαη ζηεv αξκόδηα ππεξεζία ηoπ Γήκoπ είvαη απαξάδεθηε
εθόζov δεv ζπvoδεύεηαη από θάηoςε ηoπ ρώξoπ εγθαηάζηαζεο ησv πδξoκέηξσv, ζηεv oπoία
θαηαρσξείηαη επαθξηβώο ε δηάηαμε & ε αξίζκεζε απηώv.
3. Η εξγoηαμηαθή παξoρή κεηαηξέπεηαη ζε θαvovηθή, πξoθεηκέvoπ δε γηα
πoιπθαηoηθίεο ζε θoηvόρξεζηε, κε ηεv δηαδηθαζία ησv παξαγξ.1 & 2 ηoπ παξόvηoο άξζξoπ.
4. Τα δηθαηoιoγεηηθά πoπ απαξαηηήησο θαηαηίζεvηαη από ηov θαηαvαισηή ζηεv
ππεξεζία ύδξεπζεο ηoπ Γήκoπ (αίηεζε, oηθoδoκηθή άδεηα, θάηoςε ηoπ ρώξoπ εγθαηαζηάζεσο
ηoπ πδξoκέηξoπ, ζρέδηo πδξoδόηεζεο ηoπ αθηvήηoπ, ζπκβόιαηo θ.ι.π.) αξρηoζεηoύvηαη από ηov
αξκόδηo ππάιιειo ηoπ Γήκoπ, δεκηoπξγoπκέvoπ έηζη ηoπ κεηξώoπ θαηαvαισηώv.
5. Ο ρώξoο ηoπoζέηεζεο ησv πδξoκέηξσv πξέπεη vα δηαζέηεη απαξαηηήησο θσηηζκό
(θπζηθό ή ηερvηηό) θαη vα είvαη πξoζπειάζηκoο από ηo πξoζσπηθό ηoπ Γήκoπ θαζ'όιo ηo
24σξo από ηoπο θoηvόρξεζηoπο ρώξoπο ηεο oηθoδoκήο, δηθαηoπκέvoπ ηoπ Γήκoπ vα αξvεζεί
ηεv πδξoδόηεζε ζε αvηίζεηεο πεξηπηώζεηο ή vα πξoβεί ζηεv δηαθoπή παξoρήο πδξoδόηεζεο
κεηά από απαξαίηεηε εηδoπoίεζε.
Σηov θoηvόρξεζηo ρώξo ηεο oηθoδoκήο ή ηεο θαηoηθίαο ζα ππάξρεη θξεάηηo κε δηαθόπηε.
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Άξζξo 5o
1. Σε πεξίπησζε αδπvακίαο ζύvδεζεο ηεο παξoρήο από ηov Γήκo, απηή εθηειείηαη από
ηδηώηε, ρσξίο ππoρξέσζε δαπάvεο πξoο ηov Γήκo.
Σε πνιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο αδπλακίαο ζύλδεζεο ηεο παξνρήο από ηνλ Γήκν, απηή
εθηειείηαη από ηδηώηε, ύζηεξα από ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο
ππνρξέσζε δαπάλεο παξνρήο ύδξεπζεο ( ΓΠΥ) πξνο ηνλ Γήκν.
2. Η δηαηoκή ηoπ ζσιήvα ζπvδέζεσο, o ηύπoο ηoπ, θαζώο θαη o ηύπoο ηoπ πδξoκέηξoπ
θαζoξίδεηαη από ηεv ππεξεζία ύδξεπζεο ηoπ Γήκoπ.
3. Πξoθεηκέvoπ γηα κovoθαηoηθίεο, ζηαύιoπο, απoζήθεο θαη άιια ηπρόv κεκovoκέvα
θηίζκαηα, ηα πδξόκεηξα ζθξαγίδovηαη θαη ηoπoζεηoύvηαη ζηα όξηα ησv ηδηoθηεζηώv, εvηόο
θξεαηίoπ, ηo oπoίo θαηαζθεπάδεη o θαηαvαισηήο κε ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο ηoπ
Γήκoπ θαη ζηo oπoίo ηoπoζεηείηαη θιεηδαξηά.
Τα πδξόκεηξα ηνπνζεηνύληαη από ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο
4. Η πξνθαηαβνιή έλαληη θαηαλαιώζεσο θαζνξίδεηαη ζε 70 €.
5. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο παξνρήο ιόγσ ρξένπο & εθόζνλ ε πξνθαηαβνιή έλαληη
θαηαλαιώζεσο δελ θαιύπηεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαθνπή, απηή αλαπξνζαξκόδεηαη 1 ½ θνξά ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο αμίαο
θαηαλάισζεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ εμακήλσλ.
6. Οθεηιόκελν πνζό ύδξεπζεο ηδηνθηήηε ή ελνηθηαζηή πνπ κεηαθνκίδεη ή απνρσξεί από
αθίλεηνη, ελζσκαηώλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ύδξεπζεο ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ ηνπ λένπ
αθηλήηνπ.
Σε πεξίπησζε κε εμόθιεζεο & ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ ε παξνρή δηαθόπηεηαη.
Πξνϋπόζεζε γηα ρνξήγεζε νηαζδήπνηε κνξθήο αδεηώλ από ηνλ Γήκν είλαη ε κε
ύπαξμε εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο,
( άξζξν 285 Ν. 3463/2006).
Άξζξo 6o
1. Η επέκβαζε πξoθεηκέvoπ vα επηζθεπαζηεί βιάβε, από ηε ζύvδεζε κε ηo θεvηξηθό
δίθηπo κέρξη ηo πδξόκεηξo ηoπ θαηαvαισηή γίvεηαη από ηo Γήκo πoπ επηβαξύvεηαη θαη κε ηε
ζρεηηθή δαπάvε, εθηόο ησv πεξηπηώζεσv πξoθιήζεσο βιάβεο από ιαvζαζκέvεο εvέξγεηεο
ηξίηoπ, oπόηε θαη βαξύvεη απoθιεηζηηθά ηov ηειεπηαίo απoιoγηζηηθά.
Η δηάηαμε ηoπ άξζξoπ απηoύ όζov αθoξά ηεv επηβάξπvζε ηεο δαπάvεο
απoθαηάζηαζεο βιάβεο, ηζρύεη βέβαηα κόvo γηα ηηο ζπvδέζεηο πoπ ζα γίvoπv κεηά ηεv έvαξμε
ηζρύoο ηoπ θαvovηζκoύ απηoύ θαη δεv θαιύπηεη oπσζδήπoηε πξoγεvέζηεξεο ζπvδέζεηο.
2. Σε πoιύ εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (απoπζία ηoπ ηδηoθηήηε, αδπvακία εμεύξεζεο
θαηάιιειoπ ηερvηθoύ θιπ) o Γήκoο επεκβαίvεη θαη πέξα ηoπ πδξoκέηξoπ πξoο απoθπγή
δεκηώv θαη απώιεηαο vεξoύ, ε δε δαπάvε πoπ πξoθύπηεη από ηεv εvέξγεηα απηή, βαξύvεη ηov
θαηαvαισηή απoιoγηζηηθά.
3. Σε πεξηπηώζεηο βιαβώλ ή επηζθεπήο & ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ
είλαη δπλαηόλ, ζπκπησκαηηθά & γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα λα πξνθιεζεί πηώζε πίεζεο ή
θαη αύμεζε απηήο ή & δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο. Ο Γήκνο δελ έρεη θακία επζύλε γηα βιάβεο
πνπ ηπρόλ πξνθιεζνύλ ζε κεραλήκαηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο από ην γεγνλόο απηό, νύηε έρεη
ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο.
Άξζξo 7o
1. Μόvηκε παξoρή πδξoιεςίαο θαη'oπδέvα ηξόπo κπoξεί vα δηαθιαδσζεί πεξαηηέξσ
γηα ηεv εμππεξέηεζε πεξηζζoηέξσv ηoπ εvόο, αvεμαξηήησv όκσο θαηαζηεκάησv, γξαθείσv,
δηακεξηζκάησv θιπ. Τπρόv θαηαζηξαηήγεζε ηεο δηαηάμεσο απηήο επηζύξεη απηόκαηα ηεv
άκεζε δηαθoπή ηεο παξoρήο, επηβαξύvεη δε ηov θάηoρo κε ηo ηέιoο δηαθoπήο θαη
επαvαζύvδεζεο.
2. Σε πεξίπησζε, ζπγθξνηεκάησλ, κπαγθαιόνπο, μελνδνρείσλ, ελνηθηαδνκέλσλ
δσκαηίσλ θ.ι.π. ηνπνζεηείηαη πδξόκεηξν ζηα όξηα ηδηνθηεζίαο. Τν δηθαίσκα ζύλδεζεο
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(Τ.Γ.Σ.Υ. & ηα ηέιε θαηαλάισζεο πάγην θ.ι.π.) ηνπ θεληξηθνύ πδξνκέηξνπ ππνινγίδνληαη σο
έλα γηα θάζε 200 η.κ. δνκεκέλεο επηθάλεηαο.
3. Σηα όξηα ησλ νηθηζκώλ ηνπνζεηείηαη θεληξηθό πδξόκεηξν & ζηε ζπλέρεηα
δηαθιαδίδνληαη νη αηνκηθέο παξνρέο ηδηνθηεηώλ.
Άξζξo 8o
Οπδεκία ζύvδεζε παξoρήο πδξoιεςίαο γίvεηαη πξηv ηεv ππoγξαθή ζπκβoιαίoπ κεηαμύ
Γήκoπ θαη θαηαvαισηή, ηoπ ηειεπηαίoπ απoδερoκέvoπ πιήξσο ησv δηαηάμεσv ηoπ παξόvηoο
θαvovηζκoύ θαη ππoρξεσκέvoπ ζηεv πξoζθόκηζε ησv δηθαηoιoγεηηθώv πoπ θαζoξίδovηαη ζηo
άξζξo 4 ηoπ παξόvηoο θαvovηζκoύ.
Άξζξo 9o
1. Πξo ηεο εvoηθηάζεσο αθηvήηoπ o ηδηoθηήηεο θαη o εvoηθηαζηήο ππoρξεoύvηαη vα
πξoζέξρovηαη ζηo Γήκo γηα ππoγξαθή ζπκβoιαίoπ πδξoιεςίαο.
Αv δεv πξαγκαηoπoηεζεί ηoύηo, ηόηε ε θαηαvάισζε vεξoύ πoπ ζα πξαγκαηoπoηεζεί
θαηά ηo ρξόvo εvoηθίαζεο ηoπ αθηvήηoπ βαξύvεη ηov ηδηoθηήηε.
Δμππαθoύεηαη όηη o ηειεπηαίoο εvoηθηαζηήο έρεη ππoρξέσζε πξo ηεο απoρσξήζεώο ηoπ από ηo
αθίvεηo vα πξoζέξρεηαη ζηo Γήκo γηα ηεv εμόθιεζε θάζε oθεηιήο θαη ηεv εv ζπvερεία
δηαθoπή ηεο ζύκβαζεο.
2. Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηoο πδξoιεςίαο είvαη δπvαηή από ηov αξρηθά ζπκβαιιόκεvo
ζε άιιov θαηαvαισηή είηε κε ηεv ππoγξαθή θoηvήο δειώζεσο-αηηήζεσο θαη ησv δπo πξoο
ηεv αξκόδηα ππεξεζία ηoπ Γήκoπ, είηε κε ζπκβoιαηoγξαθηθή πξάμε, είηε κε δηθαζηηθή
απόθαζε.
Σε oπoηαδήπoηε πεξίπησζε από ηηο πξoαvαθεξόκεvεο, ηπρόv ππάξρoπζεο oθεηιέο
θαηαβάιιovηαη από ηov ηειεπηαίo ηδηoθηήηε.
Άξζξo 10o
Απαγoξεύεηαη ξεηά oπoηαδήπoηε επέκβαζε από oπoηovδήπoηε, ζηεv ζπvδεζκoιoγία
πoπ μεθηvάεη από θεvηξηθό δεκoηηθό δίθηπo θαη θζάvεη κέρξη θαη ηα πδξόκεηξα ησv
θαηαvαισηώv, ζπλδεζκνινγία ε νπνία αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα & επζύλε ηνπ Γήκνπ, αθόκα
& αλ έρεη θαηαζθεπαζζεί από ηδηώηε.
Δπίζεο α π α γ o ξ ε ύ ε η α η απζηεξά ε ηoπoζέηεζε θαη ε ρξήζε πηεζηηθώv
κεραvεκάησv από ηoπο θαηαvαισηέο. Οια ηα πξoεγoύκεvα απoηειoύv θξovηίδα θαη επζύvε
ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο ηoπ Γήκoπ Πoιπγύξoπ.
Άξζξo 11o
1. Ο έιεγρoο ηεο θαvovηθήο ιεηηoπξγίαο πδξoκέηξoπ, ε επηζθεπή ή ε αvηηθαηάζηαζή
ηoπ, γίvεηαη πάvηoηε από ηεv ππεξεζία ύδξεπζεο ηoπ Γήκoπ, είηε απηεπάγγειηα είηε ύζηεξα
από ζρεηηθή αίηεζε ηoπ θαηαvαισηή.
Αv κεηά ηεv εμέηαζε ηoπ πδξoκέηξoπ δηαπηζησζεί απόθιηζε έσο +-5%, ηόηε o
θαηαvαισηήο επηβαξύvεηαη κε πoζό 50 €. πoπ πξoζηίζεηαη ζηεv επόκεvε θαηαvάισζε.
Αv ηo πδξόκεηξo ιεηηoπξγεί κε απόθιηζε άvσ ηoπ + 5%, ηόηε ηo πoζό ηεο δηαθoξάο
ησv δπo ηειεπηαίσv εμακήvσv επηζηξέθεηαη ζηov θαηαvαισηή.
Αv ιεηηoπξγεί κε απόθιηζε πάvσ από -5% ηόηε ηo πoζό ηεο δηαθoξάο ησv δπo
ηειεπηαίσv εμακήvσv θαζώο θαη ε αvηηθαηάζηαζε ηoπ πδξoκέηξoπ ρξεώvεηαη ζηov
θαηαvαισηή ζηεv επόκεvε θαηαvάισζε.
2. Τπρόv βιάβε ηoπ πδξoκέηξoπ επηζύξεη αvακόξθσζε ηoπ ιoγαξηαζκoύ ύδξεπζεο ηoπ
αvηίζηoηρoπ θαηαvαισηή, ζύκθσvα κε ηηο θαηαvαιώζεηο ησv δπo ηειεπηαίσv ρξόvσv.
Η αvακόξθσζε ησv ιoγαξηαζκώv ύδξεπζεο γίvεηαη πάvηoηε κε απόθαζε ηoπ
Γεκoηηθoύ Σπκβoπιίoπ κεηά από πξoεγoύκεvε γvσκoδόηεζε ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο.
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3. Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη από ηνλ Γήκν
Πνιπγύξνπ, είηε ύζηεξα από αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ύζηεξα από πξόηαζε ηεο ππεξεζίαο
ύδξεπζεο, ζε πεξίπησζε πξνβιεκαηηθνύ πδξνκέηξνπ ε αληηθαηάζηαζε βαξύλεη ηνλ
θαηαλαισηή.
4. Ο έιεγρνο πνπ γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή απνβιέπεη ζηελ
δηαπίζησζε ησλ αηηηώλ πςειήο θαηαλάισζεο. Ο θαηαλαισηήο δειώλεη όηη αλαιακβάλεη ηα
έμνδα ειέγρνπ (50 €) ζε πεξίπησζε πνπ ην πδξόκεηξν ιεηηνπξγεί θαλνληθά.
5. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ζπλερόκελε (παξάιιειε) ηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ αθξηβείαο
ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ γηα δηάζηεκα 20 εκεξώλ πεξίπνπ, όηαλ απηό είλαη εθηθηό. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε ην πδξόκεηξν ζα αθαηξείηαη & ζα απνζηέιιεηαη ζε εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην γηα
έιεγρν & εθόζνλ ν θαηαλαισηήο απνδέρεηαη ηελ ζρεηηθή δαπάλε.
6. Η δαπάλε ειέγρνπ ηνπ πδξνκέηξνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ.
Άξζξo 12o
Η έθδoζε ησv ιoγαξηαζκώv θαηαvάισζεο vεξoύ γίvεηαη γηα ρξovηθή πεξίoδo πoπ
θαζoξίδεηαη κε απόθαζε ηoπ Γεκoηηθoύ Σπκβoπιίoπ ( θάζε εμάκελν ).
Η ηηκή ηoπ vεξoύ θαηά θπβηθό κέηξo, ηo δηθαίσκα ζπvδέζεσο θαη ηπρόv πξόζηηκα
θαζoξίδovηαη κε απόθαζε ηoπ Γεκoηηθoύ Σπκβoπιίoπ
Σε πεξίπησζε αθηλήηνπ θιεηζηνύ, ε θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη θαζ’ ππνινγηζκό (Κ.Υ.)
ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ δύν ηειεπηαίσλ εμακήλσλ. Η ππεξεζία ύδξεπζεο δηα ζπζηεκέλεο
επηζηνιήο ελεκεξώλεη ηνλ θαηαλαισηή όηη ην αθίλεην βξέζεθε θιεηζηό γηα δύν εμάκελα θαη
ηνλ ζπληζηά ζην επόκελν εμάκελν λα είλαη επρεξήο ε πξόζβαζε ζηα πδξόκεηξα. Αλ θαη πάιη
δελ αληαπνθξηζεί ε παξνρή ζα δηαθόπηεηαη ( λα γλσζηνπνηείηαη πεξίπνπ ε πηζαλή εκεξνκελία
επόκελεο θαηακέηξεζεο).
Τo ηέιoο δηαθoπήο θαη επαvαζύvδεζεο oξίδεηαη ζηo πoζό ησv πελήληα (50 ) επξώ.
Άξζξo 13o
Δπηβάιιεηαη δηαθoπή ηεο πδξoιεςίαο ζηηο αθόιoπζεο πεξηπηώζεηο:
α) όηαv δεv εμoθιεζεί o ιoγαξηαζκόο ύδξεπζεο εvηόο κεvόο από ηεv εκεξoκεvία
ιήμεσο
β) όηαv δηαπηζησζεί oπoηαδήπoηε επέκβαζε ζηε δηαθιάδσζε ζύvδεζεο ή ηα πδξόκεηξα
ρσξίο πξoεγoύκεvε εηδoπoίεζε ηoπ Γήκoπ Πoιπγύξoπ
γ) όηαv δηαπηζησζεί παξάβαζε ησv δηαηάμεσv ηoπ θαvovηζκoύ απηoύ
δ) δελ πξαγκαηνπνηνύληαη δηαθνπέο ύδξεπζεο παξακνλέο αξγηώλ & εζληθώλ επεηείσλ.
Άξζξo 14o
1. Πεξηπηώζεηο ιαζξαίαο πδξoιεςίαο θαζώο θαη θζoξώv ζηα δίθηπα ύδξεπζεο
αvηηκεησπίδovηαη ζύκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ Πoηvηθoύ Γηθαίoπ θαη κε επηβoιή πξoζηίκoπ
ρηιίσλ (1.000,00) επξώ θαη απoιoγηζηηθή ρξέσζε ηεο θαηαvάισζεο.
Η παξνρή ζα δηαθόπηεηαη ακέζσο, ε δε επαλαζύλδεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη αθνύ ν
θαηαλαισηήο εμνθιήζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο & ηερληθέο ππνρξεώζεηο.
2. Απαγoξεύεηαη ε πδξoιεςία από ηov θαηαζιηπηηθό αγσγό κεηαθoξάο.
Άξζξo 15o
Ο Γήκoο Πoιπγύξoπ είvαη ππεύζπvoο γηα ηεv πoηόηεηα θαη γεvηθώο ηεv πγηεηvή
παξoρέηεπζε ηoπ vεξoύ κέρξη θαη ηα πδξόκεηξα ησv θαηαvαισηώv.
Ο ρεκηθόο θπζηθόο θαη πγεηovoκηθόο έιεγρoο ηoπ ρoξεγoύκεvoπ vεξoύ δηεvεξγείηαη
απηεπάγγειηα από ηo Γήκo Πoιπγύξoπ ζύκθσvα κε ηηο ηζρύoπζεο πγεηovoκηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξo 16o
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1. Οπoηoδήπoηε ζέκα πoπ αθoξά ηηο ζρέζεηο Γήκoπ Πoιπγύξoπ κε ηoπο θαηαvαισηέο,
ζρεηηθέο πάvηoηε κε ηε ρoξήγεζε vεξoύ, πoπ δεv αvηηκεησπίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηoπ
θαvovηζκoύ απηoύ, ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηoπ Γεκoηηθoύ Σπκβoπιίoπ.
2. Απoζήθεο θαη θαηαιύκαηα πoπ εμππεξεηoύv αγξoηηθέο θαη θηεvoηξoθηθέο
εθκεηαιιεύζεηο θαη oηθηαθή oηθovoκία θαζώο & νηθόπεδα εληόο ζρεδίνπ πόιεο, δύvαvηαη vα
πδξoδoηoύvηαη θαη'εμαίξεζε ησv δηαηάμεσv ηεο παξαγξ.1 ηoπ άξζξoπ 1 ηoπ παξόvηoο
θαvovηζκoύ, απνθιεηνκέλεο ηεο άξδεπζεο –
Άξζξν 17ν
Γηα ηελ θαιύηεξε & επρεξέζηεξε ρξήζε ηνπ θαλνληζκνύ από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ,
ζπγθεληξώλνληαη όια ηα ηέιε λέσλ ζπλδέζεσλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο ζην ελ ιόγσ άξζξν
όπσο παξαθάησ :
1. Γαπάλε Παξνρήο Ύδξεπζεο (ΓΠΥ)
1.1 Γαπάλε Παξνρήο Ύδξεπζεο (ΓΠΥ)
½ ΄΄ 160 €
1.2 Γαπάλε Παξνρήο Ύδξεπζεο (ΓΠΥ)
¾ ΄΄ 180 €
1.3 Γαπάλε
>>
>>
1 ΄΄
200 €
1.4 >>
>>
>>
1 ¼ ΄΄ 250 €
1.5
>>
>>
>>
1 ½ ΄΄ 350 €
1.6
>>
>>
>>
2΄΄
470 €
2. Τέινο δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο ύδξεπζεο (ΤΓΣΥ) εληόο ζρεδίνπ
2.1 Γηα παξνρή
1/2΄΄
120 €
2.2 Γηα παξνρή
1΄΄
150 €
2.3 Γηα παξνρή κέρξη
2΄΄
200 €
2.4 Γηα παξνρή άλσ ησλ
2΄΄
300 €
2.5 Οη εθηόο ζρεδίνπ
300 €
2.6 Οη απζαίξεηεο ζπλδέζεηο λα επηβαξύλνληαη κε ην πεληαπιάζην ηέινο.
3. Γαπάλε παξνρήο απνρέηεπζεο όπνπ πθίζηαηαη δίθηπν (Γ.Π.Α.)
3.1 Παξνρή Φ 125
210 €
3.2
>>
Φ 140
280 €
3.3
>>
Φ 160
370 €
3.4.
>>
Φ 200
490 €
Σε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηελ ζύλδεζε, δύλαηαη λα ηελ θαηαζθεπάζεη
κόλνο ηνπ, ύζηεξα από ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο (ηύπνο πιηθώλ - δηαηνκή αγσγνύ εθζθαθή – απνθαηάζηαζε ηνκήο θ.ι.π.)
4. Τέινο δηθαηώκαηνο ζύλδεζεο απνρέηεπζεο όπνπ πθίζηαηαη δίθηπν (ΤΓΣΑ)
4.1 Γηα νηθνδνκή κέρξη 300 θ.κ.
100 €
4.2
>> από 301 – 500 θ.κ.
150 €
4.3
>> από 501 & άλσ αύμεζε θαηά 100 € θαηά 100 θ.κ. πέξα ησλ 500 θ.κ.
5. Τν εηήζην πάγην ηέινο ρξήζεο ππνλόκνπ λα θαζνξηζζεί ζε 20 % επί ηνπ ινγαξηαζκνύ ηειώλ
ύδξεπζεο γηα θάζε πδξνκεηξεηή, γηα θάζε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ πάγηνπ ζηηο
πεξηνρέο πνπ δελ πθίζηαηαη δίθηπν ππνλόκσλ.
Όπνπ γίλεηαη ρξήζε βπηηνθόξνπ ηνπ Γήκνπ θαζνξίδεηαη ηέινο εθθέλσζεο βόζξνπ 25€
αλά εθθέλσζε.
6. Πξνθαηαβνιή έλαληη θαηαλάισζεο σο ην άξζξν 5 παξ. 4 (70€)
7. Σπκπιεξσκαηηθή πξνθαηαβνιή σο ην άξζξν 5 παξ. 5
8. Τέινο δηαθνπήο & επαλαζύλδεζεο σο ην άξζξν 12 (50 €)
9. Παξάλνκε πδξνιεςία σο ην άξζξν 14 παξ. 1 (1.500 €)
10. Υπνρξέσζε ηνπ Γήκνπ είλαη ε παξνρή απνρέηεπζεο λα θζάλεη κέρξη ην όξην ηδηνθηεζίαο,
όπνπ ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα θαηαζθεπάζεη θξεάηην.
Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ γηα θηίζκαηα εληόο ζρεδίνπ.
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11. Οη απνθξάμεηο ησλ αγσγώλ απνρέηεπζεο πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ησλ ηδηνθηεηώλ
αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο.
12. Οη θιίκαθεο θαηαλάισζεο λεξνύ είλαη ηξεηο & έρνπλ σο εμήο :
α) 0 - 100 θ.κ.
0,50€ / θ.κ.
β) 101 - 200 θ.κ.
1,00€ / θ.κ. &
γ) 201 θ.κ. θαη άλσ 1,50,€ / θ.κ.
Δίλαη δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή ηνπο θαζώο επίζεο θαη ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπο, κε
απόθαζε ησλ νηθείσλ νξγάλσλ.
13. Απνζθξάγηζε πδξνκέηξνπ επηζύξεη πξόζηηκν 50 €.
14. Η δαπάλε ειέγρνπ ηνπ πδξνκέηξνπ, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή, θαζνξίδεηαη ζην
πνζό ησλ πελήληα (50 €) επξώ, εθόζνλ ην πδξόκεηξν κεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη
ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Σε πεξίπησζε πξνβιεκαηηθνύ πδξνκέηξνπ ε αληηθαηάζηαζή ηνπ,
θαζνξίδεηαη ζε 30€.
Αλαθνξηθά κε ηα Σέιε Άξδεπζεο
Ο παξώλ θαλνληζκόο άξδεπζεο, ηνλ νπνίν εηζεγνύκαζηε ελνπνηεί ηνπο θαλνληζκνύο
άξδεπζεο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ζθνπό έρεη ηελ εύξπζκε θαη
απινύζηεξε ιεηηνπξγία ζε όιε ηελ ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ λένπ Γήκνπ. Γίδεηαη ηδηαίηεξν
βάξνο ζηελ πάηαμε ηεο πδξνθινπήο θαη ζεζπίδεηαη ηδηαηηέξσο πςειό πξόζηηκν παξάλνκεο
πδξνιεςίαο.
Άξζξν 1ν
Τν λεξό ζα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηηο αλάγθεο ύδξεπζεο θαη όηαλ ηνύην είλαη εθηθηό γηα ηηο
αλάγθεο άξδεπζεο . Τν λεξό πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο άξδεπζεο ζα πξνέξρεηαη
κόλν από γεσηξήζεηο, νη νπνίεο ζα έρνπλ αλνξπρζεί γηα ηνλ ιόγν απηό & όρη από ην δίθηπν
ύδξεπζεο.
Άξζξν 2ν
Γηθαίσκα άξδεπζεο ζα έρνπλ:
1. Όζνη έρνπλ θάλεη αίηεζε όπνπ, ζα αλαθέξεηαη νλνκαηεπώλπκν, ζηξέκκαηα,
θαιιηέξγεηα, Α.Φ.Μ. θ.ι.π.
2. Ο ηξόπνο πνηίζκαηνο ζα είλαη κόλν κε ζηαγνλίδηα θαη ηνπνζέηεζε ξπζκηζηώλ
πηέζεσο (1,5 a.t.m. ζηηο θεληξηθέο βάλεο, ζπλ 24 lit ζην ιάζηηρν ησλ ζηαγνληδίσλ), γηα
ειαηώλεο θαη δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο .
3. Τξηθύιιηα κε θαξνύιηα θαη ζπλαθείο θαιιηέξγεηεο έσο 30 θ.κ. αλά ώξα, κεηά από
έγθξηζε Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ.
4. Λαραλόθεπνη κε κπέθ ρακειήο πίεζεο.
5. Τα πδξόκεηξα ζα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηνπο ζπιιέθηεο (θεληξηθέο βάλεο ) θαη
ζα είλαη ζθξαγηζκέλα.
6. Απνζθξάγηζε πδξνκέηξνπ επηζύξεη πξόζηηκν 100 επξώ θαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη
θαη’ εμαθνινύζεζε, κεηά ζρεηηθή εηδνπνίεζε, δηαθόπηεηαη ε παξνρή.
7. Η απόζηαζε από ηνπο ζπιιέθηεο (θεληξηθέο βάλεο) ζα θαζνξίδνληαη από ην ηνπηθό
ζπκβνύιην (Τ.Σ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο θαη ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν.
Άξζξν 3ν
Τέινο Γηθαηώκαηνο Σύλδεζεο (Τ.Γ.Σ.) νξίδεηαη ζηα 200 επξώ θαη πάληνηε θαζνξίδεηαη
κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Γ.Σ.).
Άξζξν 4ν
Τπρόλ βιάβε ηνπ πδξνκέηξνπ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ βαξύλνπλ ηνλ θαηαλαισηή.
Η δε ηνπνζέηεζε ηνπ ζα γίλεηαη από ηελ ππεξεζία ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ.
Η δε θαηαλαιώζεηο επηζύξνπλ αλακόξθσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαλαισηή.
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Άξζξν 5ν
1. Η πεξίνδνο θαηαλάισζεο ηεο αξδεπηηθήο πεξηόδνπ είλαη εηήζηα από ηελ πξώηε ηνπ
κελόο Ιαλνπαξίνπ εθάζηνηε έηνπο θαη ιήγεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο.
2. Οη θαηακεηξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ηέινο ηνπ εθάζηνηε έηνπο.
3. Η ηηκή ηνπ λεξνύ άξδεπζεο θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα ιεπηά (0,30) ηνπ επξώ αλά θ.κ.
γηα ηηο πεξηνρέο Οιύλζνπ, Καιπβώλ, Γεξαθηλήο, Πνιπγύξνπ, Βξαζηάκσλ, Οξκύιηαο,
Βαηνπεδίνπ & Μεηακόξθσζεο θαη ζε είθνζη ιεπηά (0,20) ηνπ επξώ αλά θ.κ. γηα όιεο ηηο άιιεο
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ.
4. Τν (Τ.Γ.Σ.) Τέινο Γηθαηώκαηνο Σύλδεζεο θαζνξίδεηαη ζε 200 επξώ.
5. Γηα παξάλνκε πδξνιεςία επηβάιιεηαη πξόζηηκν 2500 επξώ.
6. Μόληκε παξνρή πδξνιεςίαο θαη’ νπδέλα ηξόπν κπνξεί λα δηαθιαδσζεί πεξαηηέξσ
γηα ηελ εμππεξέηεζε άιισλ αγξώλ, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ (Τ.Σ.) Τνπηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο θαη ηνπ αξκόδηνπ Αληηδεκάξρνπ.
Τπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
(Γ.Σ.).
Άξζξν 6ν
Δπηβάιιεηαη δηαθνπή άξδεπζεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:
1. Όηαλ δελ εθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο Άξδεπζεο.
2. Όηαλ δελ εμνθιείηαη ν ινγαξηαζκόο άξδεπζεο εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία
ιήμεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ.
3. Όηαλ δηαπηζησζεί επέκβαζε ζηε δηαθιάδσζε ζύλδεζεο ή ζηα πδξόκεηξα ρσξίο
ελεκέξσζε ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ (Τ.Σ.) θαη ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ύδξεπζεο.
4. Σηε Με εθαξκνγή ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο (πόηηζκα αγξνύ ηνπ
εθάζηνηε θαηαλαισηή).
Άξζξν 7ν
Οπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο, ζρεηηθέο
πάληνηε κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ λεξνύ, πνπ δελ αληηκεησπίδεηε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ
απηνύ, ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Γ.Σ.).
Δπί ηεο απόθαζεο κεηνςήθεζε ε κείδνλα θαη νη δύν ειάζζνλεο κεηνςεθίεο, γηα
ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ζπδήηεζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 191/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 27-4-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ.α.α.

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ
ΒΟΡΓΟ ΥΡΖΣΟ
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