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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου Ύδρευσης της
περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Βριλησσίων.
Η παρούσα έκδοση 1.1 αποτελεί μερική τροποποίηση και συμπλήρωση της προηγούμενης έκδοσης
που εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθμό 21/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων), καθώς και της Υγειονομικής διάταξης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)
Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295(ΦΕΚ 630/Τβ/26-4-2007 και αποτελεί κανονιστική πράξη με ισχύ ουσιαστικού
νόμου.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Βριλησσίων παρέχει νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις
ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Το νερό χορηγείται, κατά απόλυτη προτεραιότητα για
ύδρευση οικιών και καταστημάτων και ακολούθως προς ικανοποίηση άλλων αναγκών, όπως
άρδευση κήπων. Η χρήση του παρεχόμενου νερού για ειδικούς τεχνικούς ή άλλους σκοπούς,
γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο
υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες μεθόδους στην επιθυμητή βελτίωσή του. Ο Δήμος δεν έχει
καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά είναι δυνατόν να προκύψει
από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού, όσον αφορά την ειδική αυτή χρήση.
Το νερό του δημοτικού δικτύου προέρχεται αποκλειστικά από την ΕΥΔΑΠ, έτοιμο για απ’ ευθείας
ανθρώπινη κατανάλωση. Το νερό διοχετεύεται μέσω πέντε (5) παροχών της ΕΥΔΑΠ, σε τρεις (3)
κύριες υδατοδεξαμενές. Συγκεκριμένα στην δεξαμενή Δ1 επί της οδού Αγιάσου (χωρητικότητας
4.000m3 ), στην δεξαμενή Δ2 επί της οδού Κύπρου & Γράμμου (χωρητικότητας 400m3 ), καθώς και
στην δεξαμενή Δ3 επί της οδού Σολωμού (χωρητικότητας 150m3 ). Για την ενίσχυση του δικτύου,
υπάρχει και μία εφεδρική δεξαμενή Δ4 επί της οδoύ Αφροδίτης (χωρητικότητας 150m3 ). Στη
συνέχεια, μέσω τριών (3) αντλιοστασίων που βρίσκονται στις δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ4 και ενός
δικτύου αγωγών συνολικού μήκους ~80km, κυρίως από πολυαιθυλένιο και PVC, το νερό διανέμεται
προς κατανάλωση. Από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης υδρεύονται περισσότερες από 16.000
παροχές.
Προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητα του πόσιμου νερού, ο Δήμος Βριλησσίων
καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητάς του, το οποίο περιλαμβάνει
τακτικό έλεγχο όλων των παραμέτρων που ορίζει ο νόμος και σε συχνότητα που αυτός ορίζει (βλ.
άρθρο 2). Τα σημεία ελέγχου είναι αντιπροσωπευτικά του δικτύου και περιλαμβάνουν τις δεξαμενές
αποθήκευσης νερού, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και τυχαία σημεία του δικτύου (π.χ. οικίες).
Η ευθύνη του Δήμου για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εξαντλείται στο σημείο που αρχίζουν
οι εσωτερικές εγκαταστάσεις Ύδρευσης του υδρολήπτη, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5.
Αυστηρά για τις ανάγκες άρδευσης των δημοτικών κήπων και πλατειών, ο Δήμος λειτουργεί έξι (6)
δημοτικές γεωτρήσεις, μία εκ των οποίων δύναται κατά την παρούσα φάση, να παρέχει νερό για
άρδευση κήπων οικιών. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής αρδευτικού νερού λόγω βλάβης ή
συντήρησης των γεωτρήσεων, καθώς και σε περίπτωση άλλης χρήσης του νερού πέραν της
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προβλεπόμενης, ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε
ζημιά ή επίπτωση στην υγεία του καταναλωτή που είναι δυνατόν να προκύψει.
Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού, σύμφωνα με τους
περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της
παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του.
Ο Δήμος Βριλησσίων είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την παροχή νερού υπό πίεση 2-10 bar
στην έξοδο του υδρομέτρου προς την πλευρά του καταναλωτή.
Η ροή του νερού είναι συνεχής, μπορεί όμως να διακόπτεται για ορισμένες ώρες ανάλογα με την
επάρκεια του νερού και γενικά τις ανάγκες του Δήμου. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των
εγκαταστάσεων του Δήμου, είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της
υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή
σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος δεν έχει
επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις
από την αύξηση της πίεσης του νερού, από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την
επαναλειτουργία του δικτύου Ύδρευσης.
Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού
και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής
τους, ο Δήμος δύναται να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την παροχή νερού ή να επιβάλλει
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος Κανονισμού,
έννοιες των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων όρων.

4.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1.

Αγωγοί

αναφέρονται ορισμοί και

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε:
(α) αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, που μεταφέρουν το νερό από τον υδρομετρητή της ΕΥΔΑΠ
μέχρι και τις δεξαμενές διανομής,
(β) κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς, με ονομαστική διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη ø200mm
(γ) αγωγούς διανομής, με ονομαστική διάμετρο μικρότερη από ø200mm
(δ) αγωγούς υδροληψίας, που ορίζονται ως το τμήμα από τον αγωγό διανομής μέχρι και τον
υδρομετρητή πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής. Σε περίπτωση που υπάρχει ειδική
κατασκευή, ορίζεται ως το τμήμα από τον αγωγό διανομής έως και την ρυμοτομική γραμμή.
Από κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.

4.2.

Παροχή

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο Ύδρευσης κατασκευάζεται από το
Δήμο διακλάδωση από τον αγωγό διανομής μέχρι ενός σημείου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής.
Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη
δαπάνη για την κατασκευή της. 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.
Η αρμοδιότητα του Δήμου Βριλησσίων υφίσταται μέχρι τα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 7.
Ο όρος παροχή αναφέρεται στην τεχνική εγκατάσταση και δεν σχετίζεται με την υδραυλική έννοια
της παροχής, που ορίζεται σαν την κατανάλωση νερού στην μονάδα του χρόνου.
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4.2.1.

Κατηγορίες παροχών

Οι παροχές με βάση την χρήση τους υπάγονται στη βασική κατηγορία «ΥΔΡΕΥΣΗ», με βάση την
ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014) και στο πλαίσιο των χρήσεων εντός των ορίων του Δήμου,
διακρίνονται σε
(α) ΟΙΚΙΑΚΗ,

για την υδροδότηση οικιών, γραφείων και καταστημάτων, με νερό προς
πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότισμα

(β) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ,

για την υδροδότηση κοινόχρηστων ιδιωτικών χώρων (κήποι, πισίνες,
πλήρωση δεξαμενής πυρόσβεσης κ.τ.λ.) και εγκαταστάσεων θέρμανσης
νερού (boiler) πολυκατοικιών

(γ) ΑΡΔΕΥΣΗΣ,

για το πότισμα πρασίνου δημόσιων ή δημοτικών χώρων (πάρκα, πλατείες
κ.τ.λ.) και ορισμένων ιδιωτικών κήπων

(δ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,

για την παροχή νερού σε πυροσβεστικούς κρουνούς

Οι παροχές των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται αποκλειστικά από το δίκτυο Ύδρευσης (νερό
ΕΥΔΑΠ). Η κατηγορία (γ) σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται και από τις δημοτικές γεωτρήσεις.

4.2.2.

Τύποι παροχών

Οι παροχές με βάση την διάμετρο του σωλήνα τους διακρίνονται σε κοινές και ειδικές παροχές.
(α)

Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μέχρι και Ø1” και συνδέονται με υδρομετρητές
ονομαστικής παροχής Qn =1.5 m3/h ή Qn =2.5 m3/h, λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις
ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

(β)

Οι ειδικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερο της Ø1”, χορηγούνται κατόπιν
αιτιολογημένης αιτήσεως και συνδέονται με υδρομετρητές αντίστοιχης διαμέτρου.

Εξ’ αυτών, οι πυροσβεστικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα που εξασφαλίζει τις απαιτήσεις
υδροδότησης που ορίζονται στην εγκεκριμένη υδραυλική μελέτη της αρμόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και συνδέονται με υδρομετρητή ανάλογης διαμέτρου. Η διάμετρος του αγωγού
τροφοδοσίας έως την θέση υδροληψίας θα καθορίζεται από τον Δήμο Βριλησσίων.

4.2.3.
α)

Σύνδεση παροχών

Παροχές παλαιού τύπου

Οι παλαιού τύπου παροχές μέχρι και Ø1”, αποτελούνται από σωλήνα διαμέτρου Ø3/4” ή Ø1”,
συνδέονται με τον αγωγό διανομής μέσω του κρουνού συνένωσης και με τον υδρομετρητή μέσω
του κρουνού διακοπής και του ειδικού προσαρμοστικού (racor). Όταν ο αριθμός των παροχών για
το ίδιο ακίνητο υπερβαίνει τις οκτώ, τότε η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής
διακλάδωσης, που ονομάζεται σύστημα.
β)

Παροχές νέου τύπου

Οι κοινές παροχές αποτελούνται από σωλήνα διαμέτρου Ø3/4”, κρουνό διακοπής, υδρομετρητή και
προσαρμοστικά (racor), συνδέονται είτε απ’ ευθείας με τον αγωγό διανομής είτε μέσω πολλαπλού
διανομέα κατάλληλης διαμέτρου, ανάλογα με τον αριθμό των αιτούμενων παροχών, ο οποίος με
την σειρά του συνδέεται με τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας. Η ως άνω
συνδεσμολογία ισχύει και για την περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής
κατασκευής.
Είναι δυνατόν κατά την κρίση του Δήμου Βριλησσίων να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο
κατάλληλο υλικό, βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων. Ο Δήμος Βριλησσίων έχει δικαίωμα, για
τεχνικούς λόγους, να υδρεύσει ένα ακίνητο με ένα μετρητή μεγάλης διαμέτρου, ανάλογα με τον
αριθμό των διαμερισμάτων ή γραφείων που αυτό διαθέτει.
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5.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου, που
βρίσκονται από το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του
ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του
υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου.
Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος έναντι του Δήμου
είναι ο ιδιοκτήτης. Ο Δήμος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών του μέχρι το όριο
εξωτερικών - εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται παραπάνω.
Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο
πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός
του και η προμήθεια και τοποθέτησή του γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Επίσης θα
πρέπει μετά το διακόπτη (μεταξύ διακόπτη και ακινήτου) να υπάρχει βαλβίδα - κλαπέ
αντεπιστροφής, η τοποθέτηση της οποίας γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη.
Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην
παράγραφο αυτή, ο Δήμος μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι
αυτά να τακτοποιηθούν.
Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες
Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Για τα παραπάνω υπεύθυνος έναντι του Δήμου είναι ο ιδιοκτήτης.
Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης, με τους
σωλήνες Ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του μετρητή.
Υπεύθυνος έναντι του Δήμου είναι από κοινού ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης.
Απαγορεύεται, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων που υδρεύονται από διαφορετικούς
μετρητές («γεφύρωση») και θεωρείται κλοπή ύδατος. Σε περίπτωση δε, που η διασύνδεση
περιλαμβάνει και εγκατάσταση από την οποία οδεύει νερό από άλλη πηγή εκτός δικτύου πόσιμου
ύδατος Δήμου Βριλησσίων (όπως π.χ. γεώτρηση, ιδιωτική δεξαμενή κλπ.), τότε ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου στην οποία διαπιστώνεται η σύνδεση και οι χρήστες των παροχών, είναι από κοινού
υπόλογοι και για τυχόν θέση σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Σε τέτοιες διατάξεις η παρεμβολή
διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής, δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις
εγκαταστάσεις του Δήμου.
Σε περίπτωση αντίστροφης ροής ύδατος («επιστροφής»)


Η κατανάλωση προσδιορίζεται τεκμαρτά ως ο μέσος όρος της κατανάλωσης των
αντίστοιχων τριμήνων των τριών προηγούμενων ετών ή όσων προηγούμενων ετών για τα
οποία υπάρχουν στοιχεία, ή αν δεν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία θα χρεωθεί
κατανάλωση 30m3.



Διενεργείται αυτοψία από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προς διαπίστωση της αιτίας
της δυσλειτουργίας:
o

Αν διαπιστωθεί βλάβη στον υδρομετρητή, τότε αυτός αντικαθίσταται αυτοδίκαια χωρίς
κάποια δαπάνη ή συνέπεια για τον υδρολήπτη. Ομοίως αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε
βλάβη γενικά σε εγκαταστάσεις του Δήμου.

o

Αν διαπιστωθεί βλάβη ή κακόβουλη ενέργεια, στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του
υδρολήπτη, τότε


Ο υδρολήπτης καλείται να άρει την αιτία και θα επαναληφθεί η αυτοψία ώστε να
επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση.



Ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες είτε σε εγκαταστάσεις του Δήμου
ή τρίτων και οφείλει να τις αποκαταστήσει ή να τις αποζημιώσει.



Είναι δυνατή η επιβολή προστίμου στον υδρολήπτη.
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Είναι δυνατή η προσωρινή ή και οριστική διακοπή υδροδότησης, η πρώτη κατόπιν
απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η δεύτερη κατόπιν
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.



Είναι δυνατή η λήψη νομικών μέτρων εναντίον του υδρολήπτη.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους
χώρους της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και
των διαμέσων, από πλημμύρα που πιθανόν να 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.
Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να
τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ' αυτούς εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια,
που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και
σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης.
Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους
ιδιοκτήτες ή και τους χρήστες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής
των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις
σε τρίτους, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον
υδρομετρητή του ακινήτου.

6.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ο Δήμος μπορεί να προβαίνει σε μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της
παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και εφόσον εκτιμηθεί ότι υφίσταται
τεκμηριωμένος λόγος, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του
δικτύου ύδρευσης.
Οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από τις παραπάνω εργασίες,
εξοφλούνται προκαταβολικά στο Ταμείο του Δήμου.
Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεσή τους στη νέα θέση της παροχής με
δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του υδρολήπτη ή του
προσκληθέντος από αυτόν τεχνικού, προκληθεί η διακοπή της Ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη
ζημία.

6.1.

Μεταφορά παροχής

Η μεταφορά της παροχής μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι
υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.



Ύστερα από αίτηση του/των ιδιοκτήτη/τών του ακινήτου, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και δεν
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου Ύδρευσης ή εμπόδια στην
ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.



Σε κάθε άλλη περίπτωση που, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, επιβάλλεται η
μεταφορά της παροχής.

Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η τοποθέτηση
περισσότερων του ενός υδρομέτρων, γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και με
δική του δαπάνη, εφόσον εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία θα
προσδιορίσει και το ύψος της δαπάνης μεταφοράς με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη που
συντάσσει.
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Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, παροχές από σημεία του δικτύου
που τυχόν καταργούνται και εντάσσονται σε νέο δίκτυο που τέθηκε σε λειτουργία.
Η Υπηρεσία Ύδρευσης ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την ημέρα πραγματοποίησης της
μεταφοράς παροχής, ο οποίος κατά την μεταφορά οφείλει να έχει τον κατάλληλο τεχνίτη για τη
σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας
του ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
Η δαπάνη όποιας μεταφοράς παροχής υλοποιείται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη του ακινήτου,
βαραίνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Συγκεκριμένα κατόπιν της αίτησης, διενεργείται αυτοψία από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καταρχάς εγκρίνει ή όχι το αίτημα και εφόσον το εγκρίνει,
προσδιορίζει τη δαπάνη και ενημερώνεται ο αιτών. Εφόσον προεξοφληθεί η δαπάνη, τότε
υλοποιείται η μεταφορά. Ο αιτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει το αρχικό του αίτημα, προ της
εξόφλησης της εργασίας.
Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε να πραγματοποιήσει την μεταφορά με δικά του μέσα.
Η δαπάνη μεταφοράς των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συνδεθούν στη
νέα θέση, ασχέτως αν η πρωτοβουλία της μεταφοράς ανήκει στο Δήμο ή στον ιδιοκτήτη του
ακινήτου, βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο.

6.2.

Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής

Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών (σωληνώσεις, υδρομετρητές και
εξαρτήματά τους) δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, αυτή δύναται να προβεί στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η
σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική Ύδρευση του
ακινήτου. Ο Δήμος βαρύνεται με τη δαπάνη της μετατροπής και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι
υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του, με δική του
δαπάνη.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας ή στην
περίπτωση που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, σε νέα θέση, χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου
ή του ιδιοκτήτη.
Η μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του
πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του Δήμου, εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την
διαπλάτυνση (π.χ. Περιφέρεια κλπ).
Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών του Δήμου που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε
λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από
τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο.
Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου που
καθίσταται αναγκαία ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεση τους στη νέα θέση, πραγματοποιείται με
δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

6.3.

Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του
φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση
ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον
υπεύθυνο για την μεταβολή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
7.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Δήμος Βριλησσίων έχει στην κυριότητά του τα αντλιοστάσια, τις υδατοδεξαμενές, τις γεωτρήσεις
καθώς και το δίκτυο ύδρευσης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την μελέτη,
κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση του δικτύου ύδρευσης σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές
διατάξεις.
Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά
τεμάχια και λοιπές κατασκευές ακόμη και σε περίπτωση που γίνονται με δαπάνη ιδιωτών, με σκοπό
την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Βριλησσίων, ανήκουν στο Δήμο.
Ο Δήμος Βριλησσίων έχει την κυριότητα της παροχής και του υδρομετρητή μέχρι και το όριο της
εσωτερικής εγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5. Ο ιδιοκτήτης ή μισθωτής ή χρήστης
του ακινήτου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η παροχή, έχει το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του.
Στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής, ο Δήμος Βριλησσίων έχει
την κυριότητα της παροχής μέχρι και την εξωτερική φλάντζα της δικλείδας ή το ρακόρ προς την
πλευρά του ακινήτου εντός του φρεατίου ελέγχου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής, καθώς και
από την δικλείδα διακοπής παροχών, εντός της ειδικής κατασκευής, μέχρι το όριο των εσωτερικών
εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση απουσίας φρεατίου ελέγχου, η κυριότητα της εγκατάστασης από τη ρυμοτομική
γραμμή μέχρι και την δικλείδα διακοπής παροχών ανήκει στον υδρευόμενο.

8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η αρχική αίτηση σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται στο Δήμο από τον
ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόµιµο εκπρόσωπό του. Η παροχή νερού πραγματοποιείται εφόσον
καταβληθεί το δικαίωμα σύνδεσης και παροχής νερού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20
παρ.1, το οποίο δεν επιστρέφεται.
Οι υδρολήπτες έχουν μόνο το δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που
υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό ή μίσθωσης ή παραχώρησης, οι νέοι ιδιοκτήτες και αντιστοίχως
χρήστες, υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών.
Σε περίπτωση εργασιών και δαπανών που εντάσσονται στο άρθρο 6, οφειλέτης είναι ο ιδιοκτήτης
του ακινήτου και εκείνος μόνον δικαιούται να αιτηθεί τα σχετικά.
Κάθε αλλαγή ιδιοκτήτη του ακινήτου, πρέπει να δηλώνεται στο Δήμο μέσω τεκμηριωμένης αίτησης
(δικαιολογητικά άρθρο 14). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα της δήλωσης του χρήστη της παροχής
ασχέτως ιδιοκτησιακής σχέσης, μέσω αντίστοιχα τεκμηριωμένης αίτησης.
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή κληρονομιάς, γίνεται
μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλείται πρώτα κάθε οφειλή
µέχρι την ηµέρα της μεταβίβασης.
Σε περίπτωση ενοικίασης ή παραχώρησης του υδρευόμενου ακινήτου, είτε ο
ενοικιαστής/φιλοξενούμενος είτε ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι επιθυμητό, έχει τη δυνατότητα να
υποβάλλει αίτηση αλλαγής του χρήστη, προσκομίζοντας τα αναγκαία έγγραφα (άρθρο 14), ώστε να
γίνει η ενημέρωση ονόματος στο Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης του Δήμου, υπό την
προϋπόθεση ότι εξοφλείται πρώτα κάθε οφειλή µέχρι την ηµέρα της έναρξης της
μίσθωσης/παραχώρησης.
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Σε περίπτωση μη δήλωσης, ο Δήμος θεωρεί υπόχρεο για την χρήση της παροχής και κάθε
παρελκόμενης δαπάνης τον ιδιοκτήτη.
Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα αίτησης προσωρινής διακοπής της παροχής ύδατος (άρθρο 17.5),
όταν τελειώνει η περίοδος χρήσης του, με αίτησή του και καταβάλλοντας το τέλος προσωρινής
διακοπής παροχής και διαγραφής του από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης, καθιστώντας
εαυτόν πλέον μη υπόχρεο δαπανών ύδρευσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα
κατάλληλα ανά περίπτωση, δικαιολογητικά (άρθρο 14).
Η διακοπή πραγματοποιείται άμεσα και η οφειλή βαρύνει τον αιτούνται για το σύνολο του τριμήνου
κατά το οποίο πραγματοποιείται η διακοπή, σε ό,τι αφορά το πάγιο και την όποια κατανάλωση έχει
πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία διακοπής.
Η διαγραφή του αιτούντος ως χρήστη, από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης πραγματοποιείται
μόνο κατόπιν της εξόφλησης των παραπάνω οφειλών και όποιων άλλων υφιστάμενων.
Προκειμένου να επανασυνδεθεί η παροχή (άρθρο 19), ο νέος χρήστης – υπόχρεος θα πρέπει να
υποβάλλει αίτηση επανασύνδεσης, υποβάλλοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά (άρθρο 14).
Επίσης ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει τέλος επανασύνδεσης. Ο λογαριασμός για τον οποίο θα
είναι υπόχρεος ο αιτών θα εκδοθεί για το τρίμηνο εντός του οποίου γίνεται η επανασύνδεση και το
πάγιο θα χρεωθεί για το σύνολο του τριμήνου, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί από προηγούμενο
χρήστη.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί επανασύνδεση σε περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία της
διακοπής, τότε αυτοδίκαια, η διακοπή θεωρείται οριστική και η επανασύνδεση πραγματοποιείται ως
νέα παροχή με έκπτωση 50%, (άρθρο 19).
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την διατήρηση της προσωρινής διακοπής μετά την
παρέλευση της διετίας θα πρέπει να αιτηθεί σχετικά και εν συνεχεία θα εκδίδεται λογαριασμός με
την πάγια χρέωση.
Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισµού, σε όσες παροχές νερού δεν ταυτίζεται
ο καταγεγραμμένος στο Μητρώο Καταναλωτών ως υπόχρεος, µε τον πραγματικό χρήστη, είτε
αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής είτε παλαιότερος ιδιοκτήτης, σε περίπτωση εγκατάλειψης του
ακινήτου µε ανεξόφλητους λογαριασμούς του Δήμου, τότε μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για
την καταβολή και την τακτοποίησή τους είναι ο καταχωρημένος στο Μητρώο Καταναλωτών
Ύδρευσης, ως ιδιοκτήτης.
Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου δεν είναι κύριος ή
επικαρπωτής και εγκαταλείψει οποιοδήποτε χρέος προς το Δήμο, δικαιούται ο Δήμος να μην
ικανοποιήσει νέα αίτηση του ιδίου για υδροδότηση.
Σε περίπτωση αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, και εφόσον υφίσταται οφειλή, ζητείται
εγγράφως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η δέσμευση του ΑΦΜ του οφειλέτη με έγγραφο του
προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σε περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές πλέον της 5/ετίας, που περιλαμβάνουν μόνο το πάγιο τέλος,
γίνεται αυτοδίκαια οριστική διακοπή της παροχής και διαγραφή από το Μητρώο Καταναλωτών
Ύδρευσης. Ο υπόχρεος εξακολουθεί να είναι οφειλέτης του Δήμου και ο Δήμος δικαιούται να
διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα οφειλόμενα. Για την επανασύνδεσή της απαιτείται η καταβολή
εκ νέου του δικαιώματος σύνδεσης και παροχής νερού σαν να επρόκειτο για νέα σύνδεση, όπως
ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.
Ο ιδιοκτήτης από κοινού με τον χρήστη της παροχής ύδρευσης, έχει υποχρέωση να φροντίζει για
την διατήρηση της καλής κατάστασης εντός του φρεατίου και της ειδικής κατασκευής τοποθέτησης
υδρομετρητών καθώς και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτά.

9.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει το ακίνητο του υδρολήπτη, που βρίσκεται μέσα
στην περιοχή αρμοδιότητάς του, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού. Η
προμήθεια του υδρομετρητή, του φρεατίου και όλων των απαιτούμενων υλικών για την σύνδεση με
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το δίκτυο ύδρευσης καθώς και η εργασία της σύνδεσης, πραγματοποιούνται από το Δήμο,
καταβαλλομένης της σχετικής συνολικής δαπάνης από τον υδρολήπτη. Το ποσό της ανωτέρω
δαπάνης (που καλείται “δικαίωμα σύνδεσης και παροχής νερού”) καθορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης.
Υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου προς το Δήμο και προσκομίζονται συνημμένως
τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Στην αίτηση δηλώνεται ο σκοπός για
τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η παροχή και τα πλήρη στοιχεία του, ώστε να διασφαλίζεται η
είσπραξη των τελών.
Η έγκριση των αιτήσεων παροχής σε νέους υδρολήπτες και χορήγηση αδειών υδροληψίας γίνεται
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως προς τη δυνατότητα της παροχής της
ζητούμενης υδροληψίας. Ο Δήμος μπορεί με τεκμηριωμένη απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών να απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει
στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός.
Σε περίπτωση αιτήσεων παροχών νερού για άρδευση από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις του Δήμου,
ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές και ότι άλλο περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό για τις
παροχές πόσιμου νερού.
Αμέσως μετά την σχετική έγκριση καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει το τέλος δικαιώματος
σύνδεσης και παροχής νερού για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την δαπάνη
μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί
την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου
απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.
Η καταβολή του τέλους δικαιώματος σύνδεσης και παροχής νερού, εξοφλείται στο Ταμείο του
Δήμου.
Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από το Δήμο αποκλειστικά, μετά την εξόφληση του
σχετικού τέλους.
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιώτη υδραυλικού.
Ο Δήμος κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό του μέχρι και το φρεάτιο. Ο αιτών θα
πρέπει να έχει προμηθευτεί τον γενικό διακόπτη και την βαλβίδα - κλαπέ αντεπιστροφής.
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών και εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα σε εργατοτεχνικό προσωπικό όσο
και την επάρκεια υλικών και εξοπλισμού.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή
και τη διακλάδωση από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη
της θέσης από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι
τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο, εκτός αν αυτή καταβάλλεται
προκαταβολικά από τον αιτούντα.
Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο, για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής,
έστω κι αν αυτό αλλάξει κυριότητα και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη κι αν
αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

10.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως, όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής, υδρεύονται με παροχές που
τοποθετούνται όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για
το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του
φρεατίου της παροχής, ή δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας μέχρι την ρυμοτομική
γραμμή, στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής, τότε τοποθετείται
φρεάτιο προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία,
είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση. Στην περίπτωση που το
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ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο του υδρομετρητή τοποθετείται στο πεζοδρόμιο
της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.

11.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ

Δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης, εφόσον βρίσκονται εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.
Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως αλλά μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Βριλησσίων, εφόσον αυτά
πληρούν τις προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντα νόμου περί ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως
(τακτοποίηση, νομιμοποίηση κ.τ.λ.). Στην περίπτωση αυτή ο υδρομετρητής τοποθετείται σε σημείο
εντός σχεδίου πόλεως, στην πλησιέστερη δυνατή θέση προς το ακίνητο.
Επιτρέπεται η παροχή νερού σε οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως μόνον για αρδευτική χρήση. Σε
αυτήν την περίπτωση οι αιτούντες νέα παροχή θα πρέπει να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνεται η χρήση του νερού.
Οι παροχές θεωρούνται προσωρινές και ελέγχονται από το Δήμο. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου
διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

12.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

Η εκτός των ορίων του Δήμου επέκταση του δικτύου Ύδρευσης και η παροχή νερού απαγορεύεται
προς διασφάλιση της κανονικής υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να γίνει σύνδεση ακινήτων εκτός ορίων του Δήμου Βριλησσίων, μετά από αιτιολογημένη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΥΔΑΠ.

13.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Για κάθε ακίνητο χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές



Κοινές παροχές, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση:
o Αριθμός παροχών ίσος προς το πλήθος των αυτοτελών ιδιοκτησιών κυρίας χρήσης.
o Απαγορεύεται η ύδρευση περισσότερων της μίας ιδιοκτησίας από τον ίδιο υδρομετρητή.



Κοινόχρηστη παροχή, για ύδρευση κοινόχρηστων χώρων και κήπων, πλήρωση δεξαμενών
κολύμβησης (πισίνες) κ.τ.λ.
o 1 παροχή, αν υδροδοτούνται οι παραπάνω κοινόχρηστοι χώροι, δύο (2) ή
περισσότερων αυτοτελών και ανεξάρτητων, οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών
o ισάριθμες παροχές, με τον αριθμό των πολυώροφων οικοδομών που βρίσκονται εντός
της ίδιας ιδιοκτησίας



Κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων, μια
(1) το μέγιστο ανά οικοδομή, για θέρμανση νερού (boiler), εάν προβλέπεται από την
μηχανολογική μελέτη



Παροχή πυρόσβεσης, το μέγιστο μια (1), εάν προβλέπεται από την μηχανολογική μελέτη



Παροχή άρδευσης κήπων, το μέγιστο μια (1) παροχή ανά ιδιοκτησία (οικόπεδο), εφόσον στο
σημείο υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού από γεώτρηση του Δήμου



Παροχές σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπου ο Δήμος Βριλησσίων με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να χορηγήσει παροχές προσωρινού χαρακτήρα σε
καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών ομάδων. Με την ίδια
απόφαση θα καθορίζεται ο υπόχρεος φορέας για την εξόφληση των λογαριασμών
υδροληψίας καθώς και το χορηγούμενο τιμολόγιο.
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Παροχές σε ακίνητα ειδικού προορισμού, (βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια,
κοινωφελή ιδρύματα κλπ.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, ο Δήμος Βριλησσίων
έχει το δικαίωμα να χορηγήσει περισσότερες της μίας ειδικές παροχές.



Όλες οι παραπάνω, παρέχονται με τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 9 και 14.
Σε περίπτωση υπάρχουσας παροχής για την οποία υφίσταται λόγος αλλαγής χρήσης και
τιμολογίου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση με την αιτιολόγηση της
αλλαγής και να συνυποβάλλει αναγκαία δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 14.
Ο Δήμος αφού εξετάσει την αίτηση θα αποφαίνεται αν το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί ή όχι.
Στις κοινόχρηστες παροχές, σε περίπτωση οφειλής, αυτή θα βαρύνει από κοινού όλους τους
υδρολήπτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.
Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα εξεταστούν τυχόν παρεκκλίσεις από τα
όσα ορίζει για τον αριθμό υφιστάμενων παροχών και οι περιπτώσεις αυτές θα συμμορφωθούν με τα
παραπάνω οριζόμενα.

14.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ &
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

14.1.

Διαδικασία και δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει
αίτηση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνυποβάλλοντας σε απλά αντίγραφα
τα εξής δικαιολογητικά:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου
ii. Διάγραμμα κάλυψης
iii. Οικοδομική άδεια, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση, ή
αντίστοιχα βεβαίωση νομιμοποίησης/τακτοποίησης σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος
iv. Παραστατικό αγοράς βαλβίδας αντεπιστροφής
v. Παραστατικό αγοράς γενικού διακόπτη
vi. έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου του ιδιοκτήτη
Αν η νέα σύνδεση αφορά σε κοινόχρηστη παροχή θα πρέπει να υποβάλλονται:


υπογεγραμμένο από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών, απόσπασμα πρακτικού της
συνέλευσης της πολυκατοικίας με την οποία αποφασίζεται να υποβληθεί αίτηση για νέα
κοινόχρηστη παροχή και εξουσιοδότηση του προσώπου που τελικά υποβάλλει την αίτηση



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου όλων των ιδιοκτητών



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας



αν πρόκειται η σύνδεση να εξυπηρετεί πλήρωση δεξαμενής πυρόσβεσης ή boiler, θα
πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον, τα αντίστοιχα μηχανολογικά σχέδια ύδρευσης και
πυρόσβεσης.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εξετάζει τη δυνατότητα ή μη, σύνδεσης
με το δίκτυο Ύδρευσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο.
Μετά τον έλεγχο καλείται ο αιτών για την οικονομική τακτοποίηση, όπως αναφέρεται
προηγουμένως, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.
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14.2.

Διαδικασία και δικαιολογητικά αλλαγής ιδιοκτήτη

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας θα πρέπει να


υποβληθεί αίτηση, είτε από τον μεταβιβάζοντα, είτε από αυτόν στον οποίο γίνεται η
μεταβίβαση



συνυποβληθεί το συμβόλαιο μεταβίβασης ή το συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς ή η
δικαστική απόφαση ορισμού των κληρονόμων ή απόσπασμα από το Ε9 ή άλλη φορολογική
δήλωση που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και αριθμού
φορολογικού μητρώου του νέου ιδιοκτήτη



εξοφληθεί κάθε υφιστάμενη ληξιπρόθεσμη ή μη, οφειλή

Στην περίπτωση αυτή, στο Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης, καταχωρείται ο νέος ιδιοκτήτης και ο
παλαιός απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη.
Η δήλωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι άσχετη με τη δήλωση χρήστη της παροχής εφόσον πρόκειται για
διαφορετικά άτομα, νομικά πρόσωπα κλπ.

14.3.

Διαδικασία και δικαιολογητικά δήλωσης ενοικιαστή/χρήστη

Εφόσον είναι επιθυμητό, είναι δυνατή η δήλωση της χρήσης της παροχής από άλλον πλην του
ιδιοκτήτη.


Είναι δυνατή η απλή αναγραφή ως παραλήπτη του λογαριασμού του ονόματος ενοικιαστή ή
άλλου, μόνο για ταχυδρομικούς λόγους. Η αναγραφή του ονόματος γίνεται κατόπιν
υποβολής απλής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή ως υπόχρεος εξακολουθεί να είναι ο
καταχωρημένος ως χρήστης στο Μητρώο Καταναλωτή Ύδρευσης.



Είναι δυνατή η δήλωση του ενοικιαστή/φιλοξενούμενου, ως χρήστη της παροχής, με αίτηση
ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη, ως εξής:
o υποβολή σχετικής αίτησης
o συνυποβολή μισθωτηρίου ή αποσπάσματος φορολογικού εγγράφου που καταδεικνύει
την ενοικίαση ή την παραχώρηση του ακινήτου
o έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου του χρήστη
o εξόφληση κάθε υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης ή μη, οφειλής

Ως υπόχρεος θα καταχωρείται στο Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης, ο νέος χρήστης, έως την
υποβολή αιτήματος αλλαγής χρήστη.

14.4.

Διαδικασία και δικαιολογητικά λήξης περιόδου χρήσης/αλλαγής
χρήστη/ιδιοκτήτη

Κάθε χρήστης είναι δυνατόν να διακόπτει προσωρινά την παροχή, να διαγράφεται από το Μητρώο
Καταναλωτών Ύδρευσης και να απαλλάσσεται από τις σχετικές υποχρεώσεις μετά την λήξη της
περιόδου χρήσης της παροχής.
Τη δυνατότητα αυτή έχει κάθε χρήστης όταν εγκαταλείπει το ακίνητο ή και ιδιοκτήτης-πωλητής του
ακινήτου.
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:


υποβολή αίτησης διαγραφής από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης και προσωρινής
διακοπής παροχής (άρθρο 17.5) από τον καταχωρημένο ως χρήστη/ιδιοκτήτη στο Μητρώο
Καταναλωτών Ύδρευσης



εξόφληση κάθε υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης ή μη, οφειλής
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καταβολής τέλους προσωρινής διακοπής

Η διαδικασία περιγράφεται στα άρθρα 8 και 17.
Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η αίτηση διακοπής λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη, εφόσον ως χρήστης
δηλώνεται άλλος. Στην περίπτωση αυτή, μεταβάλλεται μόνο η καταχώρηση ιδιοκτήτη.

Κατ’ αναλογία είναι δυνατόν, ο αιτών να καθιστά εαυτόν χρήστη και αν έχει διακοπεί η παροχή να
αιτείται και επανασύνδεσης της παροχής σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 8 και 19.
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:


υποβολή αίτησης καταχώρησης ως χρήστη στο Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης και
επανασύνδεσης παροχής (άρθρο 19), αν αυτή είχε διακοπεί



συνυποβολή μισθωτηρίου ή αποσπάσματος φορολογικού εγγράφου που καταδεικνύει την
ενοικίαση ή την παραχώρηση του ακινήτου ή αλλαγή ιδιοκτήτη (ανάλογα την περίπτωση)



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου του χρήστη ή ιδιοκτήτη



καταβολή τέλους επανασύνδεσης (αν η αίτηση αφορά και επανασύνδεση)

Η διαδικασία περιγράφεται στα άρθρα 8 και 19.

14.5.

Διαδικασία και δικαιολογητικά αλλαγής χρήσης (κατηγορίας
τιμολογίου)

Προκειμένου να γίνει αλλαγή χρήσης παροχής, ουσιαστικά δηλαδή αλλαγή τιμολογίου χρέωσης της
κατανάλωσης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία.
Για την αλλαγή από Κοινή παροχή σε Κοινόχρηστη παροχή ή Κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης
εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έχουν ως
εξής:


υποβολή αίτησης από εξουσιοδοτημένο από όλους τους ιδιοκτήτες, άτομο



εξουσιοδότηση ιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης ή σχετικό απόσπασμα πρακτικού
συνέλευσης πολυκατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι μοναδικός
ιδιοκτήτης όλων των ιδιοκτησιών



απόφαση της πολυκατοικίας για την μετατροπή του τιμολογίου είτε με σχετικό απόσπασμα
πρακτικού συνέλευσης πολυκατοικίας ή με υπεύθυνη δήλωση όλων των ιδιοκτητών (αν ο
αιτών είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης όλων των ιδιοκτησιών δεν απαιτείται)



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου όλων των ιδιοκτητών



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας



οικοδομική άδεια που να αποδεικνύει ότι δικαιούται κοινόχρηστης παροχής



αν πρόκειται για παροχή για boiler, θα πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον, τα αντίστοιχα
μηχανολογικά σχέδια ύδρευσης



εξόφληση κάθε υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης ή μη, οφειλής

Η «Κοινή παροχή» δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί σε άλλη πλην των παραπάνω κατηγορία
χρήσης.
Για την αντίστροφη μετατροπή η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:


υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα καταστεί χρήστης της παροχής



οικοδομική άδεια που να αποδεικνύει ότι δικαιούται παροχής
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απόφαση της πολυκατοικίας για την μετατροπή του τιμολογίου είτε με σχετικό απόσπασμα
πρακτικού συνέλευσης πολυκατοικίας ή με υπεύθυνη δήλωση όλων των ιδιοκτητών (αν ο
αιτών είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης όλων των ιδιοκτησιών δεν απαιτείται)



στοιχεία ιδιοκτήτη του ακινήτου αποδεδειγμένα με τα σχετικά έγγραφα (αποδεικτικό
ιδιοκτησίας, έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο
αριθμός φορολογικού μητρώου του ιδιοκτήτη



έγγραφο/α με το/α οποίο/α βεβαιώνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου του χρήστη, αν είναι άλλο πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη



εξόφληση κάθε υφιστάμενης ληξιπρόθεσμης ή μη, οφειλής

Οι άλλες κατηγορίες χρήσης δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν.

14.6.

Διαδικασία και δικαιολογητικά μεταβολής άλλων στοιχείων

Είναι δυνατόν ο χρήστης να υποβάλλει αίτηση για την αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης, ΑΦΜ,
στοιχείων δελτίου ταυτότητας, συμπλήρωση ενδεικτικού ονόματος στα στοιχεία ταχυδρόμησης κλπ.

15.

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ – ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Για την καλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και έλεγχο της μέτρησης της κατανάλωσης του
νερού, ο Δήμος τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει το δίκτυο ύδρευσης με
τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου. Ο υδρομετρητής αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. Ο
καταναλωτής είναι χρήστης του υδρομετρητή και βαρύνεται με τυχόν δαπάνες που προκύπτουν για
τη λειτουργία του.
Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν σε φρεάτιο,
που τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο. Ο Δήμος Βριλησσίων έχει δικαίωμα να
τοποθετεί τους υδρομετρητές των παροχών εντός ειδικής κατασκευής, η οποία κατασκευάζεται από
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο που δίδεται στον υδροδοτούμενο
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η ειδική κατασκευή κατασκευάζεται επί της ρυμοτομικής
γραμμής, σε προκήπια ή σε χώρο κατάλληλο εντός της ρυμοτομικής γραμμής. Οι δαπάνες της
κατασκευής αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ο οποίος υποχρεούται να
διασφαλίζει την επισκεψιμότητα των χώρων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να
επιβληθεί πρόστιμο και η κατανάλωση προσδιορίζεται τεκμαρτά (άρθρ. 16 και 21).
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται επίσης, να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη δυνατότητα
εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τη θέση του υδρομετρητή μέχρι το φρεάτιο ελέγχου, εφόσον αυτό
υφίσταται ή μέχρι το σημείο της ρυμοτομικής γραμμής που εισέρχεται ο αγωγός υδροληψίας. Σε
αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να επιβληθεί πρόστιμο.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, για την τοποθέτηση των μετρητών εντός της
ειδικής κατασκευής καθορίζονται και τροποποιούνται με μελέτη και απόφαση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση. Σε
περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων ή γωνιακών είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπροστά
στις προσόψεις των αντίστοιχων δρόμων. Αν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί με μεγάλο πολλαπλό
διανομέα και τεχνικοί λόγοι που θα εκτιμηθούν από την Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων το επιβάλλουν, μπορεί να τοποθετηθεί αυτός σε δυο χωριστά τμήματα, σε δυο
διαφορετικές θέσεις στην ίδια πρόσοψη, ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις προσόψεις αυτού.
Αντίστοιχα, στην περίπτωση ύπαρξης πολλών παροχών ενός κτιρίου που θα τοποθετηθούν εντός
ειδικών κατασκευών είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε περισσότερες της μιας ειδικές κατασκευές
σε διαφορετικές θέσεις. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των
υδρομετρητών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.
Σε ακίνητα με πρόσοψη σε οδό από την οποία διέρχεται αγωγός ύδρευσης, αποτελούμενα από δύο
ή περισσότερα κτίσματα εξ αδιαιρέτου και με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, είναι δυνατή η
τοποθέτηση παροχής στην πρόσοψη ή σε κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
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Κατά την τοποθέτηση πολλαπλών διανομέων ή απλών παροχών, είναι δυνατή η κατασκευή
αναμονής ή αναμονών υδροδότησης, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη
μεγαλύτερων μελλοντικών αναγκών.
Ο Δήμος Βριλησσίων δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής,
εκσκαφές, επαναφορές κλπ.) στο τμήμα από την θέση του φρεατίου του υδρομετρητή, μέχρι το
ακίνητο, καθώς και στην περίπτωση τοποθέτησης υδρομετρητών εντός ειδικής κατασκευής στο
τμήμα της παροχής από το φρεάτιο ελέγχου (εφόσον υπάρχει) ή από το σημείο της ρυμοτομικής
γραμμής στο οποίο εισέρχεται ο αγωγός υδροληψίας, μέχρι τη θέση της ειδικής κατασκευής.
Ο Δήμος τοποθετεί κάθε νέο υδρομετρητή σε θέση ελεύθερη από εμπόδια, όπως δένδρα, τοιχία
κλπ. Οποιαδήποτε μετέπειτα παρέμβαση στο χώρο, για παράδειγμα με φύτευση, με ανάπτυξη
κάποιας κατασκευής κλπ. χωρίς προηγούμενη άδεια από το Δήμο και η οποία θέτει σε κίνδυνο την
εγκατάσταση της παροχής ή του δικτύου στο σημείο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή
προστίμου στον υπεύθυνο. Επίσης η δαπάνη αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης στην
εγκατάσταση ή σε τρίτους θα βαρύνει τον υπεύθυνο της παρέμβασης.

16.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει αυτεπάγγελτα τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε περίπτωση
κρίνει σκόπιμο.
Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο, τον έλεγχο των μετρητών. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να:


υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών



καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή (τέλος τεχνικού ελέγχου)

Το ποσό της ανωτέρω δαπάνης (τέλος τεχνικού ελέγχου) καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης.
Ο τεχνικός έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται με βάση την 75/33 οδηγία της Ε.Ε. κεφ. ΙΙ, παρ.2.1
περί Μετρολογικών Χαρακτηριστικών των κυκλοφορούντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
υδρομετρητών, όπου ορίζονται τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα, σε ± 2% στην ανώτερη ζώνη (περιοχή
λειτουργίας απολύτου ακριβείας του υδρομετρητή), και ± 5% στην κατώτερη ζώνη (περιοχή
λειτουργίας μέγιστου ανεκτού σφάλματος του υδρομετρητή), συνδέοντας σε παράλληλη λειτουργία
τον ψηφιακό μετρητή ελέγχου.
Μετά τον έλεγχο, εάν διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό που υπερβαίνει
τα παραπάνω όρια, τότε αντικαθίσταται ο μηχανισμός χωρίς την αίτηση ή άλλη διαδικασία εκ
μέρους του καταναλωτή, αχρεωστήτως. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ζητήσει διόρθωση των
χρεωθεισών καταναλώσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αλλαγή υδρομέτρου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης του καταναλωτή και εφόσον εγκριθεί
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι δυνατή η αλλαγή του υδρομετρητή. Η
δαπάνη βαρύνει τον καταναλωτή, το ύψος της καθορίζεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
και καταβάλλεται προκαταβολικά στο Ταμείο του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται έκθεση για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του τεχνικού
ελέγχου και κοινοποιείται στον αιτούντα.

17.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια του δικαιώματος παροχής νερού είναι απεριόριστη, ο Δήμος όμως διατηρεί το δικαίωμα
της προσωρινής διακοπής υδροδότησης.
Ως προσωρινή διακοπή υδροδότησης, ορίζεται η διακοπή που ενδέχεται να προκληθεί λόγω
βλάβης ή άλλων εργασιών ή που προκαλείται από τις στη συνέχεια αναφερόμενες περιπτώσεις.
Η προσωρινή διακοπή υδροδότησης γίνεται είτε με κλείσιμο του διακόπτη παροχής πριν τον
υδρομετρητή, είτε με προσωρινή αφαίρεση του υδρομετρητή. Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει δικαίωµα
αποζημίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζηµίες που υφίσταται από την διακοπή αυτή.
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Σε περίπτωση διακοπής της υδροληψίας ή διακύμανσης της πίεση του παρεχόμενου ύδατος, ο
Δήμος δεν αναγνωρίζει δικαίωµα αποζημίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζηµίες που υφίσταται
από τέτοια συμβάντα.
Η προσωρινή διακοπή της υδροδότησης όπως περιγράφεται στη συνέχεια δεν απαλλάσσει τον
υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το Δήμο.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πέραν των ακολούθως περιγραφόμενων, η απόφαση
προσωρινής διακοπής της παροχής λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως
των αρμόδιων Υπηρεσιών.
Στην περίπτωση προσωρινής διακοπής υδροδότησης, εξακολουθεί η έκδοση λογαριασμού για το
συγκεκριμένο μητρώο, στο ύψος του παγίου του τιμολογίου βάσει του οποίου χρεώνεται ο
συγκεκριμένος υδρομετρητής. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του άρθρου 17.5

17.1.

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης ή πτώση πίεσης λόγω εργασιών

Κατά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης υδατοδεξαμενών, αντλιοστασίων ή δικτύου ύδρευσης,
ενδέχεται να ελαττωθεί η ροή του νερού ή ακόμα και να διακοπεί προσωρινά η υδροδότηση.
Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τους υδρολήπτες με τοιχοκόλληση στα σημεία
διακοπής και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr) εφόσον πρόκειται για
προγραμματισμένες εργασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη διακοπής
υδροδότησης σε μεγαλύτερη περιοχή από την αρχικά προβλεπόμενη και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, όπως αντιμετώπιση βλαβών, είναι δυνατή η προσωρινή
διακοπή της υδροδότησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

17.2.

Προσωρινή διακοπή παροχής λόγω οφειλών

Πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή παροχής υδροδότησης, λόγω μη εµπρόθεσµης εξόφλησης
των λογαριασµών κατανάλωσης ύδατος. Συγκεκριμένα, μετά από την παρέλευση προθεσμιών
εξόφλησης τεσσάρων (4) λογαριασμών ή και λιγότερων αλλά με το ύψος των λογαριασμών να
υπερβαίνει τις 2.000€ (δύο χιλιάδες ευρώ), η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου δίνει
εντολή προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την διενέργεια προσωρινής διακοπής.
Στη συνέχεια δίνεται ειδοποίηση προς τον υδρολήπτη, διάρκειας πέντε (5) εργάσιμων ημερών
προκειμένου να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης, η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών προβαίνει στην προσωρινή διακοπή της υδροδότησης.

17.3.

Προσωρινή διακοπή παροχής λόγω αίτησης χρήστη ή ιδιοκτήτη

Πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή παροχής υδροδότησης, κατόπιν αίτησης του
καταγεγραμμένου στο Μητρώο Καταναλωτή ως χρήστη της συγκεκριμένης παροχής ή ιδιοκτήτη του
ακινήτου. Ο αιτών θα πρέπει να


έχει εξοφλήσει οποιαδήποτε υφιστάμενη οφειλή



τεκμηριώσει το λόγο διακοπής



να καταβάλλει το τέλος προσωρινής διακοπής, το οποίο καθορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης

Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, το οποίο δεν βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή με
οφειλές που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 17.2, ο ιδιοκτήτης ακόμη και αν είναι καταχωρημένος ως
χρήστης στο Μητρώο Καταναλωτή, δεν δικαιούται να αιτηθεί διακοπής.
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17.4.

Προσωρινή διακοπή παροχής λόγω παραβιάσεων του παρόντος
Κανονισμού

Πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή παροχής υδροδότησης, κατόπιν τεκμηριωμένης απόφασης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στις εξής περιπτώσεις:
 Διαπίστωση λαθραίας υδροληψίας ή κλοπής νερού.
 Διαπίστωση άλλης χρήσης του νερού από αυτήν που έχει δηλωθεί και εγκριθεί.
 Άρνηση των ιδιοκτητών κτισµάτων να συμμορφωθούν µε τις υποδείξεις του υγιειονομικού
ελέγχου ή όταν προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες επεµβάσεις στους υδρομετρητές. Στην
περίπτωση αυτή και ανάλογα µε την παράβαση, είναι δυνατή η διακοπή της υδροληψίας
από τη διακλάδωση.
 Άρνηση επισκευής της εσωτερικής διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του ακινήτου, στην
περίπτωση µη καταμετρούμενης διαρροής, µε συνέπεια την απώλεια νερού για το Δήμο και
την πρόκληση ζηµίας σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
 Όταν παρεμποδίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η λήψη ένδειξης του υδροµέτρου. Στην
περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται αφού ενημερωθεί ο καταναλωτής (τηλεφωνικά,
εγγράφως, θυροκόλληση κλπ.) και αρνείται να συμμορφωθεί.
 Τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίµων, µέσα ή κοντά στα φρεάτια
υδατοπαροχής.
 Διασύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων υδρευόμενων από διαφορετικές πηγές ή
υδρομετρητές
 Άρνηση κατάργησης και αχρήστευσης του βόθρου και των λοιπών παλαιών αποχετευτικών
εγκαταστάσεων, µετά τη σύνδεση του ακινήτου στο αποχετευτικό δίκτυο,
 Άρνηση επισκευής διαπιστωμένης κακής λειτουργίας εσωτερικών αποχετευτικών
εγκαταστάσεων του ακινήτου, που δημιουργεί, σύµφωνα µε γνωμάτευση της αρμοδίας
Υπηρεσίας Υγιεινής, ανθυγιεινή κατάσταση σε κτίσµατα γειτονικών οικοπέδων, ή σε
ανεξάρτητους χώρους της ίδιας οικοδομής.

17.5.

Προσωρινή διακοπή παροχής λόγω αλλαγής χρήστη/ιδιοκτήτη

Ο ενεργός χρήστης, υποβάλλει αίτηση με την οποία ζητά την προσωρινή διακοπή παροχής ύδατος
λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή λήξης μισθώματος ή τεκμηριωμένης λήξης της χρήσης, υποβάλλοντας
έγγραφα που αποδεικνύουν τα ισχυριζόμενα, όπως ορίζει το άρθρο 14.
Η διακοπή πραγματοποιείται άμεσα αλλά η οφειλή βαρύνει τον αιτούνται για το σύνολο του
τριμήνου κατά το οποίο πραγματοποιείται η διακοπή, σε ό,τι αφορά το πάγιο και την όποια
κατανάλωση έχει πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία διακοπής ή όπως ορίζει το άρθρο 8.
Στην περίπτωση προσωρινής διακοπής λόγω αλλαγής χρήστη, δεν εκδίδεται νέος λογαριασμός έως
την επανασύνδεση.
Η επανασύνδεση θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί επανασύνδεση σε περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία της
διακοπής, τότε αυτοδίκαια, η διακοπή θεωρείται οριστική και η επανασύνδεση πραγματοποιείται ως
νέα παροχή με έκπτωση 50%.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την διατήρηση της προσωρινής διακοπής μετά την
παρέλευση της διετίας θα πρέπει να αιτηθεί σχετικά και εν συνεχεία θα εκδίδεται λογαριασμός με
την πάγια χρέωση.
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18.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια του δικαιώματος παροχής νερού είναι απεριόριστη, ο Δήμος όμως διατηρεί το δικαίωμα
της οριστικής διακοπής υδροδότησης που συνίσταται στην αφαίρεση του υδρομετρητή και διαγραφή
από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης της συγκεκριμένης παροχής.
Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει δικαίωµα αποζημίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζηµίες που υφίσταται
από την διακοπή αυτή.
Αφαίρεση της παροχής γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Οφειλές λογαριασμών ύδρευσης.
Συγκεκριμένα, μετά από την παρέλευση προθεσμιών εξόφλησης πέντε (5) λογαριασμών,
κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και δίνεται
ειδοποίηση προς τον χρήστη διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών προκειμένου να
τακτοποιήσει τις οφειλές του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πραγματοποιείται οριστική
διακοπή παροχής υδροδότησης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού.
Κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και δίνεται πενθήμερη
ειδοποίηση του χρήστη ή του ιδιοκτήτη (ανάλογα την παραβίαση) για την άρση της
παραβίασης και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, χωρίς άλλη διαδικασία γίνεται η οριστική
διακοπή υδροδότησης.
 Έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές.
 Κατεδάφιση της οικοδοµής και ανέγερση άλλης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ζητήσει νέα
σύνδεση υδροδότησης (για την νέα οικοδομή) με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.


Σε περίπτωση που εκκρεμούν οφειλές πλέον της 5/ετίας, που περιλαμβάνουν μόνο το
πάγιο τέλος, γίνεται αυτοδίκαια οριστική διακοπή της παροχής και διαγραφή από το
Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης. Ο υπόχρεος εξακολουθεί να είναι οφειλέτης του Δήμου
και ο Δήμος δικαιούται να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα οφειλόμενα. Για την
επανασύνδεσή της απαιτείται η καταβολή εκ νέου του δικαιώματος σύνδεσης και παροχής
νερού σαν να επρόκειτο για νέα σύνδεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.



Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επανασύνδεση σε περίοδο δύο (2) ετών από την
ημερομηνία της διακοπής λόγω αλλαγής χρήστη, τότε αυτοδίκαια, η διακοπή θεωρείται
οριστική και η επανασύνδεση πραγματοποιείται ως νέα παροχή, όπως ορίζεται στο άρθρο
19 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση οριστικής διακοπής
 απομακρύνεται το υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση του Δήμου, ο
οποίος έχει το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον καταναλωτή ή για
όποια άλλη χρήση
 δεν εκδίδονται πλέον λογαριασμοί
 τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο επιβαρύνεται µε τις νόμιμες προσαυξήσεις που ισχύουν κάθε
φορά

19.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η επανασύνδεση υδροληψίας που είχε διακοπεί προσωρινά (άρθρο 17), πραγματοποιείται με τις
εξής διαδικασίες και προϋποθέσεις:


υποβολή αίτησης του χρήστη/ιδιοκτητήτη



άρση των λόγων που οδήγησαν στην διακοπή για τις περιπτώσεις του άρθρου 17.2 και
17.4.



καταβολή τέλους επανασύνδεσης στο Ταμείο του Δήμου, όπου το ποσό της ανωτέρω
δαπάνης (τέλος επανασύνδεσης) καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ετησίως στα
πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης
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αν πρόκειται για επανασύνδεση περίπτωσης του άρθρου 17.5, υποβολή εγγράφων που
αποδεικνύουν ότι είναι νέος χρήστης όπως ορίζει το άρθρο 14



αν ο αιτών την επανασύνδεση είναι, ο ίδιος με τον αιτούντα την διακοπή με βάση το άρθρο
17.5, τότε θα χρεωθεί επιπλέον το πάγιο για το διάστημα της διακοπής

Επανασύνδεση υδροληψίας κατόπιν οριστικής διακοπής με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 18,
νοείται ως νέα σύνδεση και ακολουθεί τις διαδικασίες που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.
Εάν ο αιτών την επανασύνδεση είναι ο αρχικός υδρολήπτης στον οποίον είχε γίνει η οριστική
διακοπή και αφαίρεση του υδρομέτρου λόγω οφειλής, το κόστος της επανασύνδεσης, μετά την
τακτοποίηση των οφειλών και χωρίς μετατόπιση του σημείου σύνδεσης της παροχής, ανέρχεται στο
50% του τέλους δικαιώματος σύνδεσης και παροχής νερού.
Ομοίως αν πρόκειται για οριστική διακοπή λόγω μη επανασύνδεσης μετά από διετή διακοπή της
παροχής λόγω αλλαγής χρήστη, το κόστος της επανασύνδεσης ανέρχεται στο 50% του τέλους
δικαιώματος σύνδεσης και παροχής νερού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
20.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά, καλύπτοντας τις δαπάνες της κατανάλωσης ύδατος,
συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης κλπ. της υποδομής Ύδρευσης και της λειτουργίας της αρμόδιας
Υπηρεσίας.

20.1.

Τέλος δικαιώματος σύνδεσης και παροχής νερού

Είναι το ποσό που εισπράττεται για την σύνδεση με το δίκτυο Ύδρευσης. Συνίσταται (α) στο
Δικαίωμα παροχής και (β) στη Δαπάνη σύνδεσης και καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης.
Το τέλος σύνδεσης καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου.

20.2.

Πάγιο Τέλος Κατανάλωσης

Κάθε υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή παγίου τέλους, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μία
παροχή οποιασδήποτε κατηγορίας καταναλωτή και καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης.

20.3.

Τέλη Κατανάλωσης Ύδατος – Κατηγορίες τιμολογίων

Οι κλίμακες ανά τιμολόγιο, δηλαδή το εύρος της κατανάλωσης ύδατος κατανεμημένο σε επίπεδα
διαφορετικής τιμολόγησης, καθώς και το αντίστοιχο για κάθε κλίμακα ύψος των τελών κατανάλωσης
ύδατος καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ετησίως, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των τελών
ύδρευσης ανάλογα με τις δαπάνες του Δήμου και της ανταποδοτικότητας της παρεχόμενης
υπηρεσίας.
Οι κλίμακες και τα αντίστοιχα τέλη αφορούν κατανάλωση τριμήνου, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Των τελών κατανάλωσης ύδατος απαλλάσσονται οι τρεις (3) Ιεροί Ναοί του Δήμου Βριλησσίων.
Οι κατηγορίες των τιμολογίων Ύδρευσης είναι οι ακόλουθες.
ΓΕΝΙΚΟ

που περιλαμβάνει την οικιακή χρήση και οποιαδήποτε άλλη πλην των
ακόλουθων περιπτώσεων. Αφορά στη χρήση της παροχής του άρθρου 4.2.1
(α).

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

που περιλαμβάνει αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων, κοινόχρηστες
εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων και πυρόσβεσης. Αφορά
στη χρήση της παροχής του άρθρου 4.2.1 (β) και (δ).

ΑΡΔΕΥΣΗΣ

που περιλαμβάνει αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές για την άρδευση
κήπων, που υδρεύονται από τις δημοτικές γεωτρήσεις. Αφορά στη χρήση της
παροχής του άρθρου 4.2.1 (γ).

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

που περιλαμβάνει ό,τι και το ΓΕΝΙΚΟ τιμολόγιο, αλλά με χαμηλότερη
τιμολόγηση της κατανάλωσης, όπως αυτή καθορίζεται από την σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαιούχοι είναι όσοι ορίζονται
επίσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενδέχεται να μεταβάλλει τις παραπάνω κατηγορίες τιμολογίων.
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20.4.

Λοιπά τέλη

Άλλα τέλη που καθορίζονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού είναι:


τέλος τεχνικού ελέγχου



τέλος προσωρινής διακοπής άρθρου 17



τέλος επανασύνδεσης άρθρου 19

Το ποσό των ανωτέρω τελών καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ετησίως, στα πλαίσια της
διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης.

20.5.

Δαπάνη Μεταφοράς, Μετατροπής, Μετατόπισης της Παροχής και
Επέκτασης Αγωγού

Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του
δικτύου Ύδρευσης, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος, με
δαπάνη του ιδιόκτητη του ακινήτου, η οποία καθορίζεται και εξοφλείται με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
Η δαπάνη περιλαμβάνει την κατασκευή της αιτούμενης εργασίας, η οποία εκτελείται εξολοκλήρου με
ευθύνη του Δήμου Βριλησσίων.
Δαπάνη μεταφοράς, μετατροπή, μετατόπισης ή επέκτασης παροχής, που δεν περιλαμβάνεται στον
παρόντα Κανονισμό, υπολογίζεται απολογιστικά για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την σχετική
μελέτη που θα συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υλικά και
εργασία), ή θα καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

20.6.

Δαπάνες για αποκατάσταση βλαβών στην υποδομή Ύδρευσης από
τρίτους

Κάθε βλάβη που προκαλείται στην υποδομή Ύδρευσης όπως π.χ. στο δίκτυο Ύδρευσης, σε
υδρομετρητές κλπ. από τρίτους, αποκαθίσταται με ευθύνη αυτών υπό την επίβλεψη του Δήμου.
Εναλλακτικά, ο Δήμος αποκαθιστά τη βλάβη καταλογίζοντας τη δαπάνη της πλήρους
αποκατάστασης στους υπαίτιους. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και περιλαμβάνει έξοδα επισκευής της βλάβης (υλικά, εργασία) καθώς και
την αξία του απολεσθέντος νερού. Είναι δυνατόν ανά περίπτωση να απαιτηθεί και αποζημίωση
αποθετικής ζημίας.

20.7.

Προβλεπόμενα Πρόστιμα

Τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό πρόστιμα είναι τα ακόλουθα:


Τα αναφερόμενα στο άρθρο 5



Τα αναφερόμενα στο άρθρο 15



Τα αναφερόμενα στο άρθρο 21



Τα αναφερόμενα στο άρθρο 24



Τα αναφερόμενα στο άρθρο 25



Τα αναφερόμενα στο άρθρο 26

Το ύψος των ανωτέρω προστίμων καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ετησίως, στα πλαίσια
της διαμόρφωσης των τελών ύδρευσης.

21.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

Η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου νερού ορίζεται να διενεργείται ανά τρίμηνο, εκτός αν
αποφασίσει αλλιώς το Δημοτικό Συμβούλιο.

-21-

Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Ο Δήμος δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της
διαδικασίας του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού.
Σε περίπτωση αδυναμίας καταγραφής της ένδειξης του υδρομετρητή για την εξαγωγή της
κατανάλωσης, λόγω τεχνικών, φυσικών ή άλλων εμποδίων, η κατανάλωση προσδιορίζεται
τεκμαρτά ως ο μέσος όρος της κατανάλωσης των αντίστοιχων τριμήνων, των τριών προηγούμενων
ετών ή όσων προηγούμενων ετών για τα οποία υπάρχουν στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν προηγούμενα
στοιχεία θα χρεωθεί κατανάλωση 30m3.
Σε περίπτωση παρεμπόδισης της πρόσβασης του καταμετρητή στο υδρόμετρο με ευθύνη του
υδρολήπτη, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σχετική ειδοποίηση, επιβάλλεται πρόστιμο.

22.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στους λογαριασμούς ύδρευσης περιλαμβάνονται:


Το πάγιο τέλος ύδρευσης.



Η αξία της ποσότητας νερού που καταναλώθηκε κατά την συγκεκριµένη περίοδο που
γίνεται η χρέωση, µε βάση το ισχύον εκάστοτε τιµολόγιο.



Στους λογαριασμούς ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και οφειλές από προηγούμενες
καταναλώσεις.



Ο αναλογούν κάθε φορά Φ.Π.Α.

Ο Δήμος δικαιούται να εκδώσει λογαριασμό με χρέωση ποσού κατανάλωσης ύδατος, έναντι του
ποσού που πραγματικά οφείλεται, με τεκμαρτό υπολογισμό των ποσών και σε επόμενο λογαριασμό
να συμψηφίσει τα ποσά έναντι και κόστους πραγματικής κατανάλωσης.
Η κατανάλωση προσδιορίζεται τεκμαρτά ως ο μέσος όρος της κατανάλωσης των αντίστοιχων
τριμήνων, των τριών προηγούμενων ετών ή όσων προηγούμενων ετών για τα οποία υπάρχουν
στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία θα χρεωθεί κατανάλωση 30m 3.
Σε περιπτώσεις µη εµπρόθεσµης εξόφλησης, οι λογαριασμοί από την πρώτη µέρα του επόµενου
µήνα στον οποίο λήγει η προθεσμία πληρωµής τους, επιβαρύνονται µε τις νόμιμες προσαυξήσεις
και ενδέχεται να οδηγήσουν στην διακοπή υδροδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
17 και 18.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. κοινωνικοί ή οικονομικοί
λόγοι), δύναται να γίνει μείωση ή απαλλαγή της οφειλής, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη και
αντίστοιχης εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου. Η τελική απόφαση της μείωσης ή απαλλαγής της οφειλής λαμβάνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι λογαριασμοί εξοφλούνται µε τους εξής τρόπους:


Στo ταμείο του Δήμου.



Στο δίκτυο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ πανελλαδικά.



Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και με τρόπο που παρέχει κάθε Τράπεζα και
επιλέγει ο υπόχρεος.

Ο Δήμος ενδέχεται να μεταβάλλει τον τρόπο και τα μέσα εξόφλησης των λογαριασμών.
Ο καταναλωτής έχει τη ευθύνη της ορθής και πλήρους δήλωσης των στοιχείων του. Ο Δήμος δεν
φέρει καμία ευθύνη για αποστολή λογαριασμών σε λάθος ταχυδρομική διεύθυνση ή απώλεια των
ειδοποιητηρίων από τον καταναλωτή.

23.


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Ο Δήμος αναγνωρίζει δυνατότητα έκπτωσης στις εξής περιπτώσεις
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o αφανούς διαρροής (μη-ορατής) του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης ακινήτου και υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια
o λάθος καταμέτρησης ή καταχώρησης ένδειξης υδρομετρητή


Ο Δήμος Βριλησσίων δεν αναγνωρίζει καμιά ορατή διαρροή των εσωτερικών εγκαταστάσεων
της οικοδομής.



Έκπτωση στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ' αρχήν, αλλά είναι στην
ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει αποφάσεις.



Απορρίπτονται καταρχάς, ενστάσεις/αιτήματα μείωσης, σε περίπτωση υφιστάμενων
ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος. Επανεξετάζονται εφόσον είναι εφικτό, κατόπιν της
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εξαίρεση αποτελεί η μη εξόφληση του
αμφισβητούμενου λογαριασμού

23.1.

Αφανείς διαρροές

Για τις περιπτώσεις αίτησης μείωσης λόγω αφανούς διαρροής οι προϋποθέσεις και οι
προβλεπόμενες μειώσεις έχουν ως εξής:
1. Κάθε ένσταση ή αίτημα έκπτωσης επί της τιμολογηθείσας κατανάλωσης, επί βεβαιωμένων
λογαριασμών, που υποβάλλεται, εξετάζεται από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται με απόφαση
Δημάρχου και για διάρκεια που επίσης καθορίζει η συγκεκριμένη απόφαση. Η "Επιτροπή του
άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Βριλησσίων", αποτελείται από τον/την
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι και Πρόεδρός της, έναν (1)
εργαζόμενο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ορίζεται και ένας -1- αναπληρωτής
αυτού) και έναν (1) εργαζόμενο από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ορίζεται και ένας 1- αναπληρωτής αυτού).
2. Δεκτές γίνονται οι ενστάσεις/αιτήματα μείωσης μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης
νερού και μέχρι την ημερομηνία λήξης του επόμενου αποσταλθέντος λογαριασμού
3. Σε περίπτωση αποστολής περισσότερων του ενός λογαριασμών που βεβαιώθηκαν ταυτόχρονα,
τότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις ή αιτήματα μείωσης για οποιονδήποτε από αυτούς.
4. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση ή αίτημα μείωσης.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωσή τους προς το Δήμο
που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι
όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.
6. Ο καταναλωτής δικαιούται να υποβάλλει αίτηση μείωσης λογαριασμού λόγω αφανούς διαρροής,
στις εξής περιπτώσεις:
7.1 έχει αποκατασταθεί η βλάβη
7.2 κατάθεση αίτησης μείωσης λογαριασμού από τον χρήστη ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου
7.3 συνυποβολή


απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίου από πιστοποιημένο υδραυλικό



αναφοράς για το ακριβές σημείο βλάβης και παρέμβασης



οποιασδήποτε άλλης απόδειξης ή αιτιολόγησης, η οποία θα εξετάζεται από την
επιτροπή και αναλόγως θα γίνεται δεκτή ή θα απορρίπτεται. Λαμβάνεται υπόψη τυχόν
έγγραφο του Δήμου ειδοποίησης για την διαρροή.

7.4 Για να θεωρηθεί ότι η διαρροή έχει εμφανώς επηρεάσει την κατανάλωση του τριμήνου θα
πρέπει (κριτήριο για αφανή διαρροή - δ1)
3
 είτε η αμφισβητούμενη κατανάλωση να είναι ίση ή άνω των 70m ανά τρίμηνο (κριτήριο
δ 1.1)
 ή αν τα τελευταία τρία (3) έτη ή όσο διάστημα υφίσταται η παροχή (αν αυτό είναι
μικρότερο της τριετίας), στα αντίστοιχα τρίμηνα, η κατανάλωση να αντιστοιχεί στο
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πάγιο δηλαδή έως 10m3 (κριτήριο δ 1.2) ή όποια ποσότητα καθορίζεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο καθορισμού των ετήσιων τελών ύδρευσης
7.5 Για να θεωρηθεί ότι η διαρροή έχει εμφανώς επηρεάσει την κατανάλωση του τριμήνου για
το οποίο γίνεται η ένσταση, θα πρέπει η τελευταία να ξεπερνά το διπλάσιο του μέσου
όρου της κατανάλωσης των αντίστοιχων τριμήνων των τελευταίων (3) ετών. (κριτήριο δ 2)
7.6 Σε περίπτωση υδρομετρητή που λειτουργεί λιγότερο από τριετία, τότε λαμβάνονται υπόψη
μόνο τα αντίστοιχα τρίμηνα όσων ετών λειτουργούν.
7.7 Σε περίπτωση υδρομετρητή που λειτουργεί λιγότερο από έτος λαμβάνονται υπόψη όσες
καταμετρήσεις κατανάλωσης είναι διαθέσιμες ή αν πρόκειται για τον πρώτο λογαριασμό
τότε η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί την τεκμηρίωση που υποβάλλεται κατά την ένσταση.
7.8 Αν η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή και ικανοποιείται το κριτήριο δ1.1 και η αρμόδια επιτροπή
αξιολογήσει θετικά την ένσταση του καταναλωτή, τότε θα προβαίνει σε εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση το μέγιστο κατά 50% της καταναλωθείσας ποσότητας
νερού της περιόδου κατανάλωσης που διαπιστώθηκε η υπερκατανάλωση.
7.9 Αν η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή και ικανοποιείται το κριτήριο δ1.2, και η αρμόδια επιτροπή
αξιολογήσει θετικά την ένσταση του καταναλωτή, τότε θα προβαίνει σε εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση το μέγιστο κατά 60% της καταναλωθείσας ποσότητας
νερού της περιόδου κατανάλωσης που διαπιστώθηκε η υπερκατανάλωση.
7.10 Σε καμία περίπτωση η μείωση αυτή δεν θα είναι μικρότερη από τη μέγιστη κατανάλωση
των αντίστοιχων τριμήνων των προηγούμενων τριών (3) ετών ή κατ' αναλογία όσων
τριμήνων είναι διαθέσιμες μετρήσεις.
7.11 Σε καμιά περίπτωση το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δεν θα
είναι μικρότερο από το κόστος που επιβάρυνε τον Δήμο Βριλησσίων για την κατανάλωση
αυτή.
8. Εξαίρεση στα προαναφερθέντα κριτήρια δ1 και δ2, μείωσης λογαριασμού αποτελούν η
περίπτωση αφανούς διαρροής που δεν οφείλεται σε τυχαίο αίτιο (όπως π.χ. αστοχία υλικού),
αλλά σε ενέργειες ή άλλες εργασίες για τις οποίες ο καταναλωτής που υπέστη τη διαρροή δεν
έχει καμία σχέση, όπως π.χ. διαρροές που προκύπτουν από εργασίες συνεργείων διαφόρων
εργολάβων ή και των ιδίων συνεργείων του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν
καταθέσεως πλήρους αιτιολόγησης και αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα, η
επιτροπή θα προβαίνει σε εισήγηση για μείωση λογαριασμού ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα
κατανάλωσης των αντίστοιχων τριμήνων κατανάλωσης των προηγούμενων τριών (3) ετών.

23.2.

Σφάλμα καταμέτρησης ή καταχώρησης ενδείξεων κατανάλωσης

Για τις περιπτώσεις λάθος καταμέτρησης ή καταχώρησης ένδειξης υδρομετρητή, είτε ο χρήστης ή
ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική αίτηση είτε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαπιστώσει εσφαλμένη
χρέωση από δική της υπαιτιότητα, τότε η τελευταία άμεσα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για
την αποκατάσταση του σφάλματος.
Στην περίπτωση που το σφάλμα διαπιστωθεί άμεσα (εντός 15 ημερών από την καταμέτρηση), η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, άμεσα επαναλαμβάνει τη μέτρηση καταχωρώντας στην καρτέλα
τη σωστή ένδειξη και ημερομηνία.
Σε άλλη περίπτωση, η αξιολόγηση των αιτήσεων καταναλωτών που επικαλούνται σφάλματα
καταμέτρησης ή καταχώρησης, δεδομένης της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν
μπορεί να γίνει με αυτοψία και επανέλεγχο των ενδείξεων του υδρομετρητή. Για το λόγο αυτό, και
για όσες περιπτώσεις υπάρχει αμφισβήτηση των εγγεγραμμένων καταναλώσεων νερού, ορίζεται η
παρακάτω διαδικασία διαπίστωσης λάθους καταμέτρησης ή καταγραφής κατανάλωσης:
Κριτήριο εσφαλμένης καταχώρησης 1

Διαφορά μεταξύ ένδειξης στην καρτέλα καταχώρησης
στοιχείων κατανάλωσης από τον καταμετρητή και στο
σύστημα μηχανογράφησης

-24-

Κριτήριο εσφαλμένης καταχώρησης 2

Καταγραφή
ένδειξης
προηγούμενου τριμήνου

μικρότερης,

της

ένδειξης

Κριτήριο εσφαλμένης καταχώρησης 3

Καταγραφή κατανάλωσης συγκεκριμένου τριμήνου με
μεγάλη διαφορά από την καταμέτρηση προηγούμενου ή
επόμενου τριμήνου (τουλάχιστον διπλάσια) και ταυτόχρονα
αποκλίνουσα από το μέσο όρο των αντίστοιχων 3 τριμήνων
ή όσων είναι διαθέσιμα, επίσης τουλάχιστον διπλάσια.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υποβάλλει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας την
έγκριση διόρθωσης του σφάλματος, ως εξής:


Διόρθωση στο μηχανογραφικό σύστημα και εισαγωγή της ορθής ένδειξης



Διόρθωση των ενδείξεων - καταναλώσεων ως εξής:
o Εγγράφεται ως κατανάλωση του συγκεκριμένου τριμήνου ο μέσος όρος των αντίστοιχων
τριμήνων τριών προηγούμενων ετών ή των διαθέσιμων, με ανάλογη διαμόρφωση των
επόμενων ενδείξεων σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία. Ενδέχεται η συνολική
κατανάλωση να μοιραστεί εξίσου στις υπό αναφορά περιόδους
o Αν δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σφάλμα, απλά
γίνεται η κατάλληλη διόρθωση στο μητρώο.
o Αν έχουν εκδοθεί λογαριασμοί, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται και τα ποσά
που προκύπτει να πιστώνονται ή να χρεώνονται ώστε να συμψηφιστούν σε επόμενους
λογαριασμούς.

23.3.

Άλλες περιπτώσεις αμφισβήτησης

Για άλλες περιπτώσεις αμφισβήτησης κατανάλωσής του, ο χρήστης υποβάλλει σχετική αίτηση
τεκμηριώνοντας τους λόγους αμφισβήτησης, ενώ για την περίπτωση αμφισβήτησης της ορθής
λειτουργίας του υδρομετρητή θα πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος
κανονισμού (τεχνικός έλεγχος).
Οι ενστάσεις αυτές εξετάζονται από τη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

23.4.

Αποφάσεις μείωσης ποσών λογαριασμού

Το κόστος του νερού για το Δήμο Βριλησσίων καθορίζεται από τις κατ’ έτος δαπάνες ύδρευσης και
τον όγκο του διανεμόμενου νερού. Το κόστος αυτό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, λόγω της
μεταβολής των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων που το καθορίζουν. Η εκτίμηση του κόστους
ύδατος προηγούμενων τριμήνων θα ανάγεται στην τρέχουσα περίοδο.
Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης μείωσης του ποσού του λογαριασμού, εφόσον αυτός έχει ήδη
εξοφληθεί, το ποσό που επιστρέφεται, συμψηφίζεται άτοκα με επόμενους λογαριασμούς εφόσον ο
καταναλωτής εξακολουθεί να υδρεύεται από το Δήμο Βριλησσίων. Αν έχει διακοπεί η σχέση αυτή,
τότε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο επιστροφής του ποσού.
Εφόσον ο αμφισβητούμενος λογαριασμός καταστεί ληξιπρόθεσμος, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει για την επιβολή ή όχι προσαυξήσεων.
Ενστάσεις και αιτήματα που δεν έχουν εξεταστεί κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού,
μεταβιβάζονται στη δικαιοδοσία του παρόντος και θα εξετάζονται με βάση τα όσα καθορίζονται σε
αυτόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
24.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή από την οποία έχει
αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα, είναι απόδειξη κλοπής νερού. Οι
παραβάτες διώκονται κατά το Νόμο και τους επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής ή του εσωτερικού
πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Ύδρευσης αυτού, η χρήση
πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκε, η
λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς
ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων χώρων πρασίνου.
Απόδειξη κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο,
τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος
χρεώνεται επιπλέον και με το πενταπλάσιο της δαπάνης επισκευής της βλάβης.
Απόδειξη κλοπής νερού θεωρείται και η διασύνδεση («γεφύρωση) εσωτερικών υδραυλικών
εγκαταστάσεων που υδρεύονται από διαφορετικά υδρόμετρα ή πηγές.
Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της
παραβίασης της σφραγίδας του υδρομετρητή, η οποία αποσκοπεί στην λήψη μη τιμολογούμενου
νερού ή στην μείωση των ποσοτήτων αυτού.
Ως λαθραία υδροληψία νοείται και η υδροδότηση περισσοτέρων της μιας ιδιοκτησίας από έναν
υδρομετρητή, καθώς και η απώλεια νερού µε αντίστροφη τοποθέτηση του υδροµέτρου από
πρόθεση, η οποία έχει σαν συνέπεια τη διαγραφή της καταναλωθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση
υποτροπής δύναται να διακοπεί οριστικά η υδροληψία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την Ύδρευση, χωρίς ευθύνη
για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου
υδρολήπτη και να του καταλογίσει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Οποιοσδήποτε τρίτος (µη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διώκεται ποινικώς για
παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της
ζηµίας που προκάλεσε στο Δήμο.

25.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους:


να επεμβαίνουν στους υδρομετρητές τους, τη συντήρηση και λειτουργία των οποίων
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος



να συνδέουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από το Δήμο µε
σωλήνες από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης, έστω και αν µεσολαβούν στη
σύνδεση αυτή βαλβίδες ή διακόπτες



να διασυνδέουν εσωτερικές εγκαταστάσεις



να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων µέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής



να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων πάνω από τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης



η χρήση πυροσβεστικών, παροχών κοινόχρηστων χώρων ακινήτων, παροχών υδροδότησης
εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων, παροχών άρδευσης δημόσιων ή
δημοτικών χώρων, για άλλο σκοπό, πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν.
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άλλη χρήση από τους κρουνούς των σχολείων και εκκλησιών του Δήμου πλην των αναγκών
τους



η χορήγηση νερού σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία



η παραβίαση σφράγισης των υδροµέτρων ή η αντικατάσταση µε υδρόµετρα του εµπορίου



η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή επέµβασης στο δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης έξω από την
ρυμοτομική γραµµή χωρίς γραπτή άδεια από το Δήμο



η απ' ευθείας σύνδεση µε τους σωλήνες Ύδρευσης, αντλητικών µηχανημάτων



η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων
έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το δίκτυο του Δήμου δεν εξασφαλίζει µμεταλλική
συνέχεια, δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα ειδικά εξαρτήματα κατά µμεγάλο ποσοστό δεν
είναι από υλικό αγώγιµο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την
µη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήµατα που ενδεχομένως προκληθούν
στο προσωπικό του Δήμου ή σε τρίτους, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί στις
εγκαταστάσεις του Δήμου



η φύτευση καθώς και η υλοποίηση κατασκευών που ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, εν γένει

Για τους παραβάτες των ανωτέρω περιπτώσεων, προβλέπεται επιβολή προστίμου ή ακόμα και
διακοπή της υδροληψίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 και 18 του παρόντος.

26.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ



Ο Δήμος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή του νερού στο δίκτυο
ευθύνης του και µέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδροµίου).



Ο έλεγχος της ποιότητας του χορηγούµενου νερού γίνεται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
Ύδρευσης του Δήμου, σύµφωνα με την Υγειονομική διάταξη της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΚΥΑ) Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295(ΦΕΚ 630/Τβ/26-4-2007).



Ο Δήμος µπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νοµικού προσώπου,
όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή µόλυνσης του πόσιµου νερού.



Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων Ύδρευσης µε στεγανούς ή
απορροφητικούς βόθρους ή µε συγκροτήματα αυτών, µε το δίκτυο αποχέτευσης, µε
σωληνώσεις µμεταφοράς πετρελαίων ή άλλων επικίνδυνων υλών που µπορεί να έχουν
επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού.



Απαγορεύεται από τους καταναλωτές η χρήση οποιουδήποτε είδους σωλήνων για τη
µεταφορά πόσιµου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και
αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαµενές, δοχεία κλπ.), για να αποφευχθεί τυχόν
αναρρόφηση νερού σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης.



Για τον ίδιο λόγο, απαγορεύεται η µεταφορά νερού µέσω οποιωνδήποτε σωλήνων από
κοινόχρηστες βρύσες, από παροχές ή κρουνούς ποτίσµατος δηµόσιων ή δηµοτικών κήπων
και από κρουνούς πυρόσβεσης.



Απαγορεύεται, επίσης, η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που
τροφοδοτούνται από το δημοτικό δίκτυο διανοµής, µε κρουνούς πυρόσβεσης ή µε
οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, - έστω και αν µεσολαβούν διακόπτες-βαλβίδες
αντεπιστροφής.



Ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για την υγιεινή του παρεχόµενου νερού σε ειδικές περιπτώσεις
που η σύνδεση υδροδότησης γίνεται εκτός δικτύου διανοµής, απευθείας από γεωτρήσεις,
πηγές, δεξαµενές και από αγωγούς µεταφοράς νερού. Το υδρόµετρο που τοποθετείται για
τη σύνδεση πρέπει οπωσδήποτε να φέρει διακόπτη – βαλβίδα αντεπιστροφής, σύµφωνα
µε το σχέδιο διάταξης υδροµέτρων σύγχρονης τεχνολογίας προς αποτροπή αναρρόφησης
νερού και να ελέγχεται η σωστή λειτουργία του από τους ενδιαφερόµενους.
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Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο Δήμος Βριλησσίων αυτεπάγγελτα να προβαίνει σε έλεγχο
προέλευσης του νερού σε περιπτώσεις πλημμύρων πάσης φύσεως ιδιοκτησίες.



Ο Δήμος Βριλησσίων δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των υδρομετρητών και εσωτερικών
υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων νερού από αυτές,
αυτεπάγγελτα για λόγους που αφορούν υγειονομικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση
του νερού. Οι καταναλωτές οφείλουν να διευκολύνουν τη διενέργεια αυτού του ελέγχου.



Σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες ή χρήστες ακινήτων που είναι συνδεδεμένοι με το
δημοτικό δίκτυο Ύδρευσης δεν συμμορφώνονται με τους όρους διάθεσης υγρών λυμάτων ή
αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, αποχετεύοντας ουσίες που ενδέχεται να
δημιουργήσουν προβλήματα σ' αυτό καθώς και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,
είναι δυνατή η διακοπή υδροδότησης του εν λόγω ακινήτου ύστερα από προηγούμενη
ειδοποίηση των ιδιοκτητών ή χρηστών αυτού και μέχρι πλήρους συμμόρφωσής τους. Η
διακοπή αυτή γίνεται με εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης.

27.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό Ύδρευσης, αποφασίζει ο
Δήμαρχος, υποβάλλοντας την απόφαση αυτή προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κάθε αιτούμενος παροχής υδροληψίας οφείλει να λάβει γνώση των όρων του παρόντος
Κανονισμού Ύδρευσης και να τους αποδεχθεί ανεπιφύλακτα πριν την έγκριση της αίτησής του.

28.

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να
κατασκευασθούν και όλους τους καταναλωτές του Δήμου Βριλησσίων που συνδέονται με το δίκτυο
Ύδρευσης. Κάθε αμφιβολία που θα γεννηθεί κατά την εφαρμογή του Κανονισμού επιλύεται μόνο
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκρισή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ
29.

Ιδιοκτήτης

Ορίζεται ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου, ο οποίος ενδέχεται να είναι χρήστης της παροχής
ή όχι.

30.

Υπόχρεος - Χρήστης - Υδρολήπτης

 Υπόχρεος ή Χρήστης ή Υδρολήπτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι εκείνος
που κάνει χρήση των υπηρεσιών του Δήμου και η ιδιότητα αυτή μπορεί να ταυτίζεται με την
ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ακινήτου ή φιλοξενούμενου ή και συνιδιοκτητών σε
περίπτωση κοινόχρηστης παροχής.
 Υπόχρεος ή Χρήστης ή Υδρολήπτης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, θεωρείται
εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει αναλόγως και υποβάλλει τα αναγκαία
έγγραφα, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό
 Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ακινήτου, οφείλει ή παλιός ή ο νέος να το
δηλώσει και έχει τη δυνατότητα και της διακοπής της υδροδότησης. Σε περίπτωση σχετικής
παράληψης, ο καταγεγραμμένος στο Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης ως χρήστης, διατηρεί
την ευθύνη και τις κάθε είδους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών και ο
Δήμος μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των
χρεών.
 Ο δηλωθείς ως Υπόχρεος ή Χρήστης ή Υδρολήπτης, του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να
αντιτάξει στο Δήμο ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Ο Δήμος Βριλησσίων
δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι’ αυτές δεν
εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα
έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης, σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον
ενδιαφερόμενο.

31.

Αγωγός

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

32.

Παροχή

Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

33.

Μικρός και μεγάλος πολλαπλός διανομέας

Αναφέρεται στο νέο τρόπο υδροληψίας και είναι ο σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου ή άλλου υλικού που
τροφοδοτείται από τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας και κατανέμει τις παροχές
στα ακίνητα. Ο μικρός πολλαπλός διανομέας αναφέρεται στην υδροδότηση μέχρι και τριών (3)
υδροληπτών, ο δε μεγάλος σε περισσότερους.

34.

Ειδική κατασκευή

Είναι ο χώρος, επί της ρυμοτομικής γραμμής, του προκηπίου, ή εντός της ρυμοτομικής γραμμής
στον οποίο τοποθετούνται οι υδρομετρητές και τα εξαρτήματα τους από το Δήμο Βριλησσίων,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βριλησσίων.

35.

Εσωτερικός αγωγός υδροληψίας

Είναι το τμήμα της παροχής από το φρεάτιο ελέγχου, πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής (φλάντζα
δικλείδας προς την ρυμοτομική γραμμή) μέχρι την δικλείδα διακοπής παροχών εντός της
ρυμοτομικής γραμμής (φλάντζα δικλείδας προς τον αγωγό υδροληψίας) που βρίσκεται στην ειδική
κατασκευή, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

-29-

36.

Διακλαδώσεις

Οι διακλαδώσεις είναι τµήµατα σωληνώσεων, µε προορισµό την σύνδεση των εσωτερικών
υδραυλικών εγκαταστάσεων (που κατασκευάζονται από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη), µε τον
αγωγό διανοµής.
Οι διακλαδώσεις διακρίνονται σε:


εξωτερικές, που αρχίζουν από τον αγωγό διανοµής και φτάνουν µέχρι την ρυµοτοµική
γραµµή. Το αυτό ισχύει για πολυκατοικίες, µονοκατοικίες, προσωρινές υδροληψίες και
γενικότερα όπου δεν υπάρχει χώρος υδροµέτρων.



εσωτερικές, που αρχίζουν από το τέρµα της εξωτερικής διακλάδωσης µέχρι το χώρο των
υδροµέτρων.

37.

Μετατροπή παροχής

Είναι η αυξομείωση της ονομαστικής διαμέτρου του υδρομετρητή, με αντίστοιχη αυξομείωση της
διαμέτρου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της παροχής, εφόσον απαιτείται.

38.

Μετατόπιση παροχής

Είναι η μετακίνηση του φρεατίου, του υδρομετρητή και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο
φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού.

-30-

