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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Κ.Υ.) 

Άρθρο 1ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο παρών Κανονισμός Υδροληψίας (Κ.Υ.) εκδίδεται για τον καθορισμό των σχέσεων 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ) με τους 
καταναλωτές της ή τους τρίτους, όταν οι τελευταίοι επιθυμούν την υδροδότησή τους ή 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις εν γένει δραστηριότητές της. 

 

Άρθρο 2ο 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 

Η χορήγηση νερού σε ακίνητα της ζώνης ευθύνης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ γίνεται μόνο 
από τους αγωγούς διανομής και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων 
καταναλωτών φυσικών ή νομικών προσώπων. 

Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται για λογαριασμό τους, έντυπη αίτηση, η οποία 
ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋπoθέσεις. 

Η αίτηση μπορεί να αφορά: 

1. Προσωρινή υδροδότηση 

2. Οριστική υδροδότηση 

 

Άρθρο 3ο 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 

Με τη διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται η υδροδότηση: 

α) εργοταξίων, για ανέγερση κτίσματος (με ή χωρίς χώρο υδρομέτρων) και 

β) ειδικών χώρων, για εξυπηρέτηση πρόσκαιρων αναγκών. 

 

Άρθρο 4ο 

1.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

(Προβλεπόμενα δικαιολογητικά) 

1.1. Κτίσματα με χώρο υδρομέτρων (βλέπεάρθρο7). 

1.1.α. Για την προσωρινή υδροδότηση εργοταξίου, όπου προβλέπεται να 
κατασκευασθεί χώρος υδρομέτρων, απαιτούνται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά,(αντίγραφα εκείνων που υποβλήθηκαν στο Πολεοδομικό Γραφείο) 
υπογεγραμμένα από το Μηχ/κό που τα συνέταξε και τον εργολάβο: 

α) Tοπογραφικό διάγραμμα 

β) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ανέγερσης οικοδομής 

γ) Δύο (2) κατόψεις του ισογείου ή ανωγείου στις οποίες φαίνεται ο χώρος των 
υδρομέτρων σε σχέση με την κύρια είσοδο της οικοδομής 

δ) Τομή της οικοδομής που περνάει από το χώρο των υδρομέτρων, με σαφή ένδειξη 
του ύψους του χώρου αυτού και της διαφοράς υψομέτρου του δαπέδου, από το 
δάπεδο της κυρίας εισόδου. 

1.1.β. Στα σχέδια αυτά θα αναγράφεται επίσης 
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α) το εμβαδόν κάλυψης του κτίσματος 

β) το ύψος της οικοδομής 

γ) ο αριθμός των υδρομέτρων που θα τοποθετηθούν. 

 

1.2. Κτίσματα χωρίς χώρο υδρομέτρων 

1.2.α. Αν στο προς ανέγερση κτίσμα δεν προβλέπεται χώρος υδρομέτρων, τότε αντί 
να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά γ- και δ- της παραγράφου 1.1.α., 
προσκομίζονται δύο (2) τοπογραφικά διαγράμματα, που δείχνουν τη θέση του 
κτίσματος. 

1.2.β. Ο ενδιαφερόμενος για προσωρινή υδροδότηση οφείλει πριν από οποιαδήποτε 
ενέργειά του να εξοφλήσει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ οποιαδήποτε οφειλή του οικοπέδου ή 
της οικοδομής που κατεδαφίστηκε, χωρίς να δικαιούται να αξιώσει συμψηφισμό με 
τυχόν νόμιμες απαιτήσεις του κατά της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

1.2.γ. Το υδρόμετρο που εξυπηρετεί την προσωρινή υδροδότηση, τοποθετείται 
μέσα σε φρεάτιο (βλέπε έντυπο Χ.Υ.3) στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής προς την 
πλευρά του δρόμου. 

Ο χώρος του φρεατίου πρέπει να διατηρείται καθαρός και να εξασφαλίζει εύκολη 
βατότητα στα εντεταλμένα όργανα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. Η απόσταση της πρώτης 
υδροληψίας (βρύσης) από το φρεάτιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μ. 

 

2.  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

2.1. Η υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης (υπαίθριο 
θέατρο,  τσίρκο κλπ) παρέχεται με την προσκόμιση ενός (1) τοπογραφικού 
διαγράμματος για: 

α) τον εντοπισμό του σημείου διακλάδωσης και 

β) τον καθορισμό της σχετικής δαπάνης διακλάδωσης, που καταβάλλεται μαζί με το 
τέλος σύνδεσης και τις λοιπές δαπάνες. 

2.2. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος, εάν 
στον υπό υδροδότηση χώρο υπάρχει παλιά διακλάδωση που μπορεί να 
εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη. 

2.3. Προσωρινή υδροδότηση για επαγγελματική δραστηριότητα (μάντρες 
αυτοκινήτων, μαρμαράδικα κλπ) παρέχεται μόνο εφόσον υπάρχει τεχνική 
δυνατότητα, ο δε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τίτλο κυριότητας του οικοπέδου ή 
ενοικιαστήριο και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η προσωρινή αυτή υδροδότηση εξυπηρετεί μόνο τη συγκεκριμένη ανάγκη για την 
οποία χορηγήθηκε. 

 

Άρθρο 5ο 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

Σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος σε οικόπεδο που υπάρχει υδροληψία, τότε 
ακυρώνεται η υδροληψία αυτή από τη διακλάδωση και αφαιρείται το υδρόμετρο. 
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Ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, οφείλει να ζητήσει 
προσωρινή υδροδότηση. 

 

Άρθρο 6ο 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 

Η οριστική υδροδότηση αντιμετωπίζεται στις περιπτώσεις: 

α) οριστικής σύνδεσης του κτίσματος που έχει περατωθεί με το δίκτυο διανομής. 

β) υδροδότησης των επί μέρους χώρων της οικοδομής που έχει περατωθεί. 

 

Άρθρο 7ο 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

1. Οριστική υδροδότηση κτίσματος ή ακινήτου: 

1.1.  Η οριστική σύνδεση του κτίσματος που έχει περατωθεί, με το Δίκτυο διανομής 
μέσω διακλαδώσεως, γίνεται εφόσον ο εργολάβος προσκομίσει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.1.α. Σχέδιο της στήλης των υδρομέτρων (Σ.Υ.) σε δύο (2) αντίγραφα με 
επεξηγηματικό πίνακα, στον οποίο προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της 
θέσεως των υδρομέτρων και η αντιστοίχηση τους με τους υδρευόμενους χώρους. Το 
σχέδιο αυτό υπογράφεται από τον κατασκευαστή και τον υδραυλικό της οικοδομής, 
θεωρείται δε από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό. 

Αν η αρίθμηση αυτή αποδειχθεί στην πράξη εσφαλμένη και δημιουργήσει ανωμαλίες 
μεταξύ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ και των καταναλωτών της, τότε ο κατασκευαστής 
εργολάβος υποχρεώνεται σε αποζημίωση όλων των συνεπειών (αναμόρφωση 
λογαριασμών,  αμοιβή για τις επεμβάσεις της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ κλπ) που αντιστοιχούν 
στην αξία 40μ

3
  νερού κατά υδρόμετρο. 

1.1.β. Πίνακα - κατάσταση στον οποίο ο εργολάβος (κατασκευαστής) καταχωρεί τον 
αριθμό της θέσεως του υδρομέτρου με τον αντίστοιχο υδρευόμενο χώρο. Ο πίνακας 
αυτός αναρτάται στον χώρο των υδρομέτρων, ενημερώνεται δε μετά από κάθε 
αλλαγή. 

1.1.γ. Βεβαίωση, η οποία συμπληρώνεται από τον εργολάβο (κατασκευαστή),  
παραδίνεται στον καταναλωτή και υποβάλλεται απ’ αυτόν μαζί με την αίτηση για 
υπογραφή συμβολαίου υδροληψίας (βλέπεάρθρο 9).- 

1.1.δ. Βεβαίωση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος δεν έχει 
οποιαδήποτε εκκρεμότητα με αυτήν στον τομέα αποχέτευσης. 

1.1.ε. Νόμιμη θεώρηση της άδειας ανέγερσης οικοδομής ή οποιασδήποτε άλλης 
διαδικασίας που επιβάλλει κάθε φορά το γραφείο Πολεοδομίας, προκειμένου να 
επιτρέψει την οριστική υδροδότηση της οικοδομής. 

 

2. Χώρος Υδρομέτρων (Χ.Υ.) 

2.1. Χώρος για περισσότερα από 6 υδρόμετρα. 

2.1.α. Ο χώρος υδρομέτρων (Χ.Υ.) πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο ή το ανώγειο 
της οικοδομής, να διαθέτει φωτιστικό σώμα, εξαερισμό και κατάλληλη αποχέτευση. 
Στην περίπτωση που η αποχέτευση αυτή συνδέεται με το κεντρικό αποχετευτικό 
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δίκτυο της οικοδομής, τότε το δάπεδο του χώρου υδρομέτρων πρέπει να βρίσκεται 
ψηλότερα κατά 0,20 μ. τουλάχιστον, από τη στάθμη των σιφώνων των χώρων 
υγιεινής. 

Η στάθμη του δαπέδου του χώρου υδρομέτρων σε σχέση με τη στάθμη του 
πεζοδρομίου, στην κύρια είσοδο της οικοδομής, δεν πρέπει να είναι χαμηλότερα από 
0,60 μ. και ψηλότερα από 4,00 μ. Το δάπεδο αυτό, πρέπει να είναι επαρκώς 
στεγανοποιημένο για την περίπτωση διαρροής νερού και δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται πάνω από κατοικία ή κατάστημα. 

2.1.β. Ο χώρος των υδρομέτρων, η προσπέλαση στον οποίο γίνεται χωρίς εμπόδια 
από την κύρια είσοδο της οικοδομής, αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της οικοδομής, και 
δεν επιτρέπεται η προσπέλαση μέσω αυτού προς άλλους χώρους της οικοδομής 
(λεβητοστάσιο κλπ). 

Οι διαστάσεις του χώρου υδρομέτρων είναι ανάλογες με τον αριθμό των θέσεων των 
υδρομέτρων, ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι για 12 υδρόμετρα το δάπεδο θα είναι 
1.20*1.20μ και ύψος 2.00μ.- 

Η πόρτα εισόδου έχει ελάχιστες διαστάσεις 0.65*1.80μ. και ανοίγει προς τα έξω, ο δε 
εξαερισμός του χώρου εξασφαλίζεται είτε από την πλευρά της τοιχοδομής, είτε με 
περσίδες διαστάσεων 0.30*0.30μ. στην πόρτα της εισόδου. 

2.1.γ. Σε οικοδομές με πυλωτή, η πόρτα εισόδου του χώρου υδρομέτρων μπορεί να 
κατασκευασθεί και από τις πλάγιες πλευρές της πρόσοψης (δεξιά ή αριστερά),οπότε 
μπροστά στην πόρτα και σε απόσταση 0.80μ. κατασκευάζεται μόνιμο τεχνικό 
εμπόδιο ύψους 0.80μ. και μήκους 1.20μ.,που παρεμποδίζει την στάθμευση 
αυτοκινήτων μπροστά σ’ αυτήν. 

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή πόρτας εισόδου στο πίσω μέρος ή σε ακάλυπτο χώρο 
(πρασιά) της οικοδομής, ούτε η κάθετη ή οριζόντια διέλευση σωληνώσεων (κεντρικής 
θέρμανσης, αποχέτευσης, κλπ) από τον χώρο υδρομέτρων. 

Η επιφάνεια των εσωτερικών τοίχων του χώρου υδρομέτρων καλύπτεται με πατητή ή 
τριφτή τσιμεντοκονία των 450χγρ. τσιμέντου. 

 

2.2. Χώρος υδρομέτρων για μέχρι έξι (6) υδρόμετρα 

2.2.α. Στην περίπτωση οικοδομών στις οποίες τοποθετούνται μέχρι έξι υδρόμετρα 
,είναι δυνατή η τοποθέτησή τους μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων κατόψεως 
1.00*0.40 μέτρα. Το ύψος του κιβωτίου θα είναι τόσο, ώστε η επάνω επιφάνειά του 
να απέχει τουλάχιστον 0.40μ. από το πάνω τελευταίο υδρόμετρο. 

Το μεταλλικό αυτό κιβώτιο διαθέτει αποχέτευση και φωτισμό, τοποθετείται δε στο 
ισόγειο ή το ανώγειο της οικοδομής, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τον κανονικό χώρο 
υδρομέτρων. 

2.2.β. Σε παραδοσιακά κτίσματα, όπου υπάρχει πρόβλημα μικρής εισόδου, το 
μεταλλικό κιβώτιο μπορεί να εγκατασταθεί σε φάτνωμα της οικοδομής δίπλα στην 
είσοδο ή στις πλάγιες πλευρές. 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε οικοδομές με πυλωτή με την πρόσθετη υποχρέωση 
κατασκευής τεχνικού εμποδίου, όπως στην περίπτωση 2.1.γ. του παρόντος άρθρου. 

 

2.3. Υδρόμετρα μονοκατοικιών 

2.3.1. Σε μονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες, τοποθετούνται μέχρι δύο (2) υδρόμετρα 
μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο, και τοποθετείται στην περίφραξη της οικοδομής. 
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Η ρύθμιση αφορά τις νέες οικοδομές καθώς και όσες από τις παλαιότερες 
παρουσιάζουν πρόβλημα, σχετικό με τη θέση του υδρομέτρου. Οι ιδιοκτήτες των 
τελευταίων οφείλουν ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση και με δική τους δαπάνη μέσα 
σε τακτή προθεσμία, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των εντεταλμένων 
οργάνων της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

2.3.2. Σε περίπτωση κατασκευής συγκροτήματος μονοκατοικιών 
(μεζονέτες),κατασκευάζεται ενιαίος ανεξάρτητος χώρος υδρομέτρων, στον οποίο 
τοποθετούνται όλα τα υδρόμετρα του συγκροτήματος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3.1. του παρόντος άρθρου. Αν αυτό είναι 
αδύνατο, τότε για κάθε μονοκατοικία ή διπλοκατοικία κατασκευάζεται μεταλλικό 
κιβώτιο, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1. του παρόντος άρθρου. 

 

2.3.3. Αναγκαίες συναφείς διευκρινίσεις 

Σε οικοδομές με δύο ή περισσότερες κύριες εισόδους  κατασκευάζεται υποχρεωτικά 
ένας χώρος υδρομέτρων για κάθε είσοδο, και ανεξάρτητη διακλάδωση (εσωτερική - 
εξωτερική) για κάθε χώρο. 

Στις περιπτώσεις υδρομέτρων, που τοποθετήθηκαν σε υπόγειους ή ακατάλληλους 
χώρους, πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Υδροληψίας, είναι δυνατή η 
μεταφορά τους σε μεταλλικά κιβώτια ή χώρους διαστάσεων μικρότερων των 
κανονικών, ώστε να εξασφαλίζεται η στοιχειώδης λειτουργία τους στο ισόγειο ή το 
ανώγειο της οικοδομής,  ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Εάν η πρόσβαση είναι 
δύσκολη ή επικίνδυνη, τότε η μεταφορά γίνεται υποχρεωτικά εντός εύλογου χρόνου 
που καθορίζει η Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 8ο 

ΣΤΗΛΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

Η στήλη των υδρομέτρων (πίνακας) είναι ένας συνδυασμός σωληνώσεων και ειδικών 
εξαρτημάτων, για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδοχών στις οποίες 
τοποθετούνται τα υδρόμετρα. 

Η στήλη αυτή κατασκευάζεται από σωλήνα γαλβανιζέ διατομής φ.50 (2¨) όπου κατά 
μήκος ενσωματώνονται έξι (6) δίδυμες περιοχές κατ’ ανώτατο όριο και σε απόλυτη 
αντιστοιχία. 

Οι σωλήνες και οι μαστοί της στήλης, πρέπει να είναι γαλβανισμένοι βαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα).Τα ειδικά εξαρτήματα (συστολικά, ταφ, γωνίες) πρέπει να είναι 
γαλβανισμένα κορδονάτα. Στην αρχή κάθε στήλης τοποθετείται ορειχάλκινη δικλείδα. 

 

Άρθρο 9ο 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 

1. Για κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας, κατασκευάζεται υποχρεωτικά μια 
 ανυψωτική στήλη στην αρχή της οποίας τοποθετείται υδρόμετρο. 

2. Εξαίρεση από την παραπάνω υποχρέωση αναγνωρίζεται στις ακόλουθες δυο 
(2)  περιπτώσεις: 

α) Ανέγερσης κτιριακών συγκροτημάτων που προορίζονται για επαγγελματικές 
στέγες π.χ. γραφεία, εργαστήρια κλπ, οπότε κατασκευάζεται μια (1) τουλάχιστον 
ανυψωτική στήλη κατά όροφο. 
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β) Συνένωσης δυο διαμερισμάτων, οριζόντια ή κάθετα, από ένα ιδιοκτήτη, ο οποίος 
δικαιούται, με αίτησή του, να ζητήσει την τοποθέτηση ενός μόνο υδρομέτρου. 

Η αίτηση αυτή ικανοποιείται ύστερα από αυτοψία και έγκριση της αρμόδιας 
υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

Κατά τα λοιπά και για τις παραπάνω εξαιρέσεις ισχύουν όλες οι διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 10ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Παροχή νερού για προσωρινή υδροδότηση 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί αίτημα προσωρινής υδροδότησης, ο ενδιαφερόμενος 
υπογράφει στο Τμήμα Καταναλωτών, σχετική έντυπη αίτηση,  η οποία μαζί με τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά του άρθρου 4, στέλνεται στο συνεργείο Δικτύου της 
περιοχής του κτίσματος, για αυτοψία και σύνταξη του προϋπολογισμού της δαπάνης 
διακλάδωσης. 

Στη συνέχεια η αίτηση, με τον προϋπολογισμό και τα σχετικά δικαιολογητικά 
επιστρέφει στο τμήμα καταναλωτών αφού προηγηθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια 
Τμήματα Δικτύου, του χώρου και της στήλης των υδρομέτρων. 

Στο Τμήμα Καταναλωτών ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει το τέλος συνδέσεως 
και κάθε άλλη σχετική δαπάνη υπογράφει το συμβόλαιο υδροληψίας. 

 

2. Παροχή νερού για οριστική υδροδότηση 

Η οριστική υδροδότηση ολοκληρώνεται με:  

α) Την οριστική σύνδεση του κτίσματος που έχει περατωθεί με το δίκτυο διανομής. 

β) Την οριστική σύνδεση των λοιπών επί μέρους υδρευόμενων χώρων του 
παραπάνω κτίσματος. 

 

Άρθρο 11ο 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ 

Για να συνδεθεί οριστικά με το δίκτυο διανομής ένα κτίσμα που έχει περατωθεί, ο 
εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υπογράφει στο Τμήμα Καταναλωτών, την 
σχετική έντυπη αίτηση. 

Η αίτηση αυτή, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 7 του παρόντος 
στέλνεται στο αρμόδιο Συνεργείο Δικτύου, όπου συντάσσεται ο προϋπολογισμός της 
δαπάνης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από τον αγωγό διανομής ή 
από τη θέση προσωρινής παροχής μέχρι την οικοδομική γραμμή 
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης σύνδεσης (βλέπε και άρθρο 33 του 
παρόντος). 

Ταυτόχρονα γίνεται και η παραλαβή του χώρου υδρομέτρων που έχει κατασκευασθεί 
ύστερα από τη σχετική αυτοψία του αρμόδιου εργοδηγού του Συνεργείου Δικτύου, με 
βάση το σχέδιο που είχε εγκριθεί. 

Την παραλαβή του χώρου υδρομέτρων προϋπογράφει ο αρμόδιος Τμηματάρχης 
Μηχανικός του Συνεργείου Δικτύου (βλέπε και άρθρο 33 του παρόντος Κανονισμού). 
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας αγωγοί 
διανομής, η επιλογή του αγωγού για την υδροδότηση του ακινήτου, γίνεται από τη 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

2. Η εξωτερική αυτή διακλάδωση, παραμένει ιδιοκτησία της οικοδομής, πλην όμως 
οποιαδήποτε επέμβαση σ’ αυτήν, γίνεται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, η 
οποία ανάλογα με την περίπτωση (βλέπε άρθρο 32),καταλογίζει στους ιδιοκτήτες τη 
σχετική δαπάνη. 

Η σύνδεση της οικοδομής (κτίσματος) από το τέρμα της εξωτερικής διακλάδωσης με 
την αρχή της εσωτερικής διακλάδωσης, γίνεται με ευθύνη της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσωρινής υδροληψίας για την ανέγερση 
κτίσματος, στην ικανοποίηση και άλλων αναγκών (λ.χ. μόνιμη υδροδότηση 
διαμερίσματος ή άλλου χώρου).Για το λόγο αυτό, ο κατασκευαστής εργολάβος, 
οφείλει μετά την περάτωση των οικοδομικών εργασιών, να ζητήσει ακύρωση της 
προσωρινής υδροληψίας και επιστροφή των εγγυήσεών του. 

 

Άρθρο 12ο 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΥΔΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κλπ). 

1. Η ικανοποίηση αιτήσεων υδροδότησης των λοιπών υδρευόμενων χώρων ενός 
κτίσματος που έχει περατωθεί (λ.χ. διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, 
καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι κλπ),πραγματοποιείται εφόσον ο εργολάβος ή ο 
ιδιοκτήτης του κτίσματος, έχει εκπληρώσει όλες τις τεχνικές και οικονομικές 
υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, που αναφέρονται στην οριστική σύνδεση 
του κτίσματος με το δίκτυο διανομής (βλέπε άρθρο 1 0 παρόντος Κανονισμού). 

2. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής προσέρχεται στην ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ 
και υπογράφει το συμβόλαιο υδροληψίας, το οποίο αφού χαρτοσημανθεί, 
υπογράφεται και από τον εξουσιοδοτημένο Προϊστάμενο του Τμ. Καταναλωτών ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του. 

Ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμβολαίου καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα 
υπέρ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

Μετά την καταβολή του τέλους σύνδεσης κλπ. η διαδικασία οριστικής υδροδότησης 
του κτίσματος ολοκληρώνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει: 

α) Βεβαίωση  σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1.1.γ. του παρόντος 
Κανονισμού. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου, στην οποία δηλώνει: 

1)  Τον αριθμό τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση  που στερείται 
τηλεφώνου τον αριθμό τηλεφώνου της εργασίας του και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει τον αριθμό τηλεφώνου συγγενούς ή γνωστού με το οποίο θα είναι δυνατή η 
ειδοποίησή του. 

2)  Την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή του ενοίκου σε σχέση με το υπό υδροδότηση κτίσμα 
και διαβεβαιώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει όλα τα χρέη από 
κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου σε τρίτο, όσο 
και κατά τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

3. Με την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας, ο καταναλωτής αποδέχεται 
ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού, τα σχετικά τιμολόγια όπως 
αυτά ισχύουν, καθώς και την υποχρέωση να δεχθεί σαν κατώτερο όριο μηνιαίας 
κατανάλωσης τα 5 μ

3 
νερού, κατά διαμέρισμα. 
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Άρθρο 13ο 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Η επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτή) είναι δυνατή με 
τους ακόλουθους όρους: 

α) Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο αρχικός καταναλωτής 
(ιδιοκτήτης ή ένοικος),τότε αυτός καταβάλλει εξ ολοκλήρου το οφειλόμενο χρέος, από 
κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία, καθώς και το ½ του ισχύοντος εκάστοτε τέλους 
συνδέσεως και τις αντίστοιχες εγγυήσεις, στο ακέραιο. 

β) Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο νέος ιδιοκτήτης ή 
ενοικιαστής, που δεν έχει σχέση αυτός ή συγγενικό του πρόσωπο με την οφειλή του 
υπό ύδρευση ακινήτου τότε αυτός επιβαρύνεται με τα τέλη μιας νέας σύνδεσης, με τις 
αντίστοιχες εγγυήσεις (βλέπε άρθρο 18ο παράγραφος 2.2. εδάφ. 2.α.). 

 

Άρθρο 14ο 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, ένα συμβόλαιο πληρωθεί δύο φορές, τότε το επιπλέον 
ποσό, που καταβλήθηκε χωρίς και να οφείλεται, επιστρέφεται στον δικαιούχο, ύστερα 
από σχετική βεβαίωση του εργοδηγού της περιοχής με προσυπογραφή του αρμόδιου 
τμηματάρχη Μηχανικού προς το Τμ. Καταναλωτών, το οποίο και εισηγείται στο Δ/κό 
Συμβούλιο, την ακύρωση του σχετικού συμβολαίου της διπλοπληρωμένης 
υδροληψίας. 

Η ανάληψη των προς επιστροφή χρημάτων, γίνεται με την έκδοση σχετικής 
βεβαιωτικής πράξης από Τμ. Καταναλωτών, στην οποία καταχωρείται το όνομα του 
δικαιούχου, το ποσό που επιστρέφεται, υπογράφεται δε από τον Τμηματάρχη του 
Τμ. Καταναλωτών, τον Διευθυντή Εκμεταλλεύσεως και θεωρείται από το Γενικό 
Δ/ντή. 

 

Άρθρο 15ο 

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, δεν εκτελεστεί 
πληρωμένο συμβόλαιο, είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους σύνδεσης στο 
δικαιούχο, εφόσον ο εργοδηγός της περιοχής και ο αρμόδιος Τμηματάρχης 
υποβάλλει σχετικό σημείωμα στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, στο οποίο καταχωρεί τους λόγους 
της μη εκτέλεσης. 

Το τμήμα καταναλωτών με βάση το σημείωμα αυτό, προβαίνει στην ακύρωση του 
συμβολαίου και προωθεί αυτό στο Τμήμα βεβαίωσης και έκδοσης λογαριασμών για 
ενημέρωση του αρχείου του. Μετά από τις ενέργειες αυτές, το χρηματικό ποσό που 
κατέβαλλε ο καταναλωτής παραμένει σε πίστωσή του. 

Η ανάληψη των χρημάτων, εκτός από το χαρτόσημο που τυχόν καταβλήθηκε στο 
Δημόσιο, γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος Κανονισμού. 

2. Επίσης, αν δεν έχει εκτελεσθεί πληρωμένο συμβόλαιο υδροληψίας,  ο δε 
καταναλωτής στο διάστημα αυτό εκφράσει με σχετική αίτηση την επιθυμία του να 
ακυρωθεί, η υπηρεσία προβαίνει στην ακύρωση αυτή και επιστρέφει στο δικαιούχο το 
χρηματικό ποσό που κατέβαλλε. 
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3. Αιτήσεις για υδροδότηση, εφόσον δεν ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο με 
συμβόλαιο, θεωρούνται μη υποβληθείσες. 

 

Άρθρο 16ο 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Τα συμβόλαια υδροληψίας υπογράφουν: 

1) Οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι των ακινήτων και 

2) Οι εξουσιοδοτημένοι συνιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία. 

Όταν υπάρχει μια μόνο ανυψωτική στήλη σε ιδιόκτητη οικοδομή, η υπογραφή του 
συμβολαίου γίνεται από τον ιδιοκτήτη. 

Όταν υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, το συμβόλαιο υπογράφεται από 
έναν εξουσιοδοτημένο ιδιοκτήτη, με τρόπο που όλοι αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και 
αδιαίρετα τις υποχρεώσεις τους έναντι της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

Η εξουσιοδότηση αυτή που υπογράφεται και από τους άλλους συνιδιοκτήτες κατά 
πλειοψηφία, μπορεί να δοθεί με συμβολαιογραφική πράξη, ή με υπεύθυνη δήλωση 
του Νόμου ή και με άλλη έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη όμως από την 
αστυνομική αρχή, για το γνήσιο της υπογραφής ή των υπογραφών. 

 

Άρθρο 17ο 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας (που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του 
ονόματος του καταναλωτή) γίνεται: 

1. Με υπογραφή κοινής Δήλωσης στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, τόσο από αυτόν 
που εκχωρεί τα δικαιώματά του, όσο και από αυτόν που υπεισέρχεται σ’ αυτά, 
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις χωρίς διακοπή. 

2. Με συμβολαιογραφική πράξη. Στην περίπτωση αυτή ο νέος καταναλωτής, 
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού καταναλωτή, χωρίς 
διακοπή. 

3. Με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους κληρονόμους. Στην περίπτωση 
αυτή, όταν ο κληρονόμος είναι ένας, τότε η αλλαγή γίνεται στο όνομά του, αν όμως οι 
κληρονόμοι είναι πολλοί, τότε η αλλαγή γίνεται στο όνομα εκείνου που από κοινού 
αποφασίζουν οι λοιποί κληρονόμοι, είτε με υπογραφή κοινής Υπεύθυνης Δήλωσης 
του Νόμου στα Γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, είτε με Δήλωση που θεωρείται από την 
αστυνομική αρχή,  για το γνήσιο της υπογραφής τους. 

4. Με την επιβεβαίωση κυριότητας του ακινήτου βάσει της συμβολαιογραφικής 
πράξεως μεταβιβάσεως έστω και χωρίς ειδική μνεία σε αυτή της μεταβιβάσεως των 
δικαιωμάτων υδροληψίας. 

5. Με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου ή με απλή Δήλωση για εκχώρηση των 
δικαιωμάτων υδροληψίας του ακινήτου που μεταβιβάστηκε. Στην περίπτωση αυτή, η 
δήλωση εκείνου που μεταβιβάζει τα δικαιώματά του,  αν μεν προσέλθει 
αυτοπροσώπως στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ καταχωρείται σε Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου, 
αν δε δεν προσέλθει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ,  η απλή δήλωσή του, θεωρείται από την 
αστυνομική αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Γενικά η έγγραφη δήλωση, μπορεί 
να έχει και τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. 
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6. Με υπογραφή κοινής δήλωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 
εκπροσώπου του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ στην περίπτωση που μεταβιβάζονται 
δικαιώματα υδροληψίας στο Δημόσιο ή τους λοιπούς φορείς που απαλλάσσονται 
από το τιμολόγιο κατανάλωσης ή καταβάλλουν μειωμένο τιμολόγιο. Η υπογραφή 
μπορεί να δοθεί και από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη. Η 
εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί με συμβολαιογραφική πράξη ή με θεωρημένη 
από την αστυνομική αρχή δήλωση του δικαιούχου. Μετά την αποχώρηση του φορέα 
(Δημόσιο ή ΝΠΔΔ),αυτόματα επανέρχεται το καθεστώς υδροληψίας του ιδιοκτήτη, 
που ίσχυε πριν από την αλλαγή, με υποχρέωση του τελευταίου να εξοφλήσει κάθε 
τυχόν απαίτηση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία, με την 
οποία είναι τυχόν βεβαρημένη η συγκεκριμένη υδροληψία, καθώς και την 
προσκόμιση βεβαίωσης του φορέα που αποχώρησε, για την ακριβή ημερομηνία της 
αποχώρησης. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από κάθε μεταβολή του δικαιούχου της 
υδροληψίας αναμορφώνονται ανάλογα οι εγγυήσεις έναντι αξίας υδρομέτρου και 
κατανάλωσης. 

 

Άρθρο 18ο 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

1. Το νερό, εφόσον υπάρχει επάρκεια του Δικτύου, παρέχεται στους καταναλωτές 
όλη τη διάρκεια εικοσιτετραώρου, εκτός αν για λόγους ανώτερης βίας ή βλαβών ή 
αναγκαίων επεμβάσεων στο δίκτυο και τις άλλες εγκαταστάσεις του, ή τέλος για 
λόγους κυρώσεων που επιβάλλει η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ στους δύστροπους ή αμελείς ή 
παραβάτες του παρόντος Κανονισμού καταναλωτές, η παροχή αυτή αναστέλλεται, 
μέχρι την άρση των εμποδίων που την επέβαλλαν. 

2.1. Οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν την διακοπή της παροχής του νερού χωρίς να 
έχουν τη μορφή κυρώσεων είναι: 

α) βλάβες των αγωγών (ωθητικών και διανομής)  

β) εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και αντικατάστασης των αγωγών 

γ) καθαρισμός και συντήρηση των δεξαμενών 

δ) βλάβες των Μηχ/κών και Ηλεκ/κών Εγκ/σεων ή έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που 
παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών 

ε) Δημόσια υγεία 

2.2. Οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν τη διακοπή της παροχής νερού και έχουν τη 
μορφή κυρώσεων είναι: 

α) Μη εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού από μέρους 
των καταναλωτών. 

Στην περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών  από 
τη λήξη της ημερομηνίας εξόφλησης, ο δε καταναλωτής οφείλει μαζί με την εξόφληση 
του λογαριασμού να καταβάλλει και το τέλος της διακοπής και επανασυνδέσεως. 

Αν όμως η διακοπή της υδροληψίας οφείλεται σε λαθεμένη ενέργεια της  υπηρεσίας, 
τότε η υδροληψία επαναφέρεται το συντομότερο δυνατό και χωρίς δαπάνη για τον 
αναίτιο καταναλωτή. 

β) Άρνηση των ιδιοκτητών κτισμάτων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του 
υγειονολογικού ελέγχου ή όταν προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στα 
υδρόμετρα. 
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Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με την παράβαση είναι δυνατή η διακοπή της 
υδροληψίας από τη διακλάδωση. 

γ) Μη εμπρόθεσμη κατάθεση των εγγυήσεων, σε περίπτωση αντικαταστάσεως των 
υδρομέτρων λόγω μακροχρόνιας χρήσης (βλέπε άρθρο 21 περίπτωση 1). 

δ) Άρνηση κανονικής πληρωμής των δόσεων επέκτασης του δικτύου διανομής 
(βλέπε άρθρο 37). 

ε) Σύνδεση σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης, με τις αντίστοιχες της 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, καθώς και τοποθέτηση σωληνώσεων αποχετεύσεως ή καυσίμων, 
μέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαραδοχής (βλέπε άρθρο 38). 

στ) Πραγματοποίηση λαθραίας υδρ/ψίας (βλέπε άρθρο 36). 

ζ) Χορήγηση νερού σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία (βλέπε άρθρο 36 παρ. 7 εδ. ε). 

η) Παρεμπόδιση κατά οποιονδήποτε τρόπο της εύκολης ανάγνωσης του 
υδρομέτρου, κατά παράβαση του άρθρου 7 του παρόντος Κ.Υ. Στην περίπτωση αυτή 
η διακοπή γίνεται μετά τη διαπίστωση ότι δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια κατά τη λήψη 
των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασμών καταναλώσεως 
νερού, γίνονται κατά την κρίση της υπηρεσίας, και περίπου στα όρια ή αυξημένες σε 
σχέση με τις προηγούμενες καταναλώσεις. 

θ) Άρνηση επισκευής της εσωτερικής διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του 
ακινήτου, στην περίπτωση μη καταμετρούμενης διαρροής με συνέπεια την απώλεια 
νερού για την υπηρεσία και την πρόκληση ζημίας σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

ι) Παράβαση γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Κανονισμού. 

ια) Εντοπισμός οφειλέτη και μη προσέλευσή του για εξόφληση της οφειλής σε τακτή 
προθεσμία. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία εντοπίζει οφειλέτη της για 
οποιαδήποτε αιτία (υδροληψία, εργασία, κλπ),τον καλεί εγγράφως και επί αποδείξει, 
να προσέλθει στα γραφεία και να εξοφλήσει τη συγκεκριμένη οφειλή σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ο οφειλέτης αυτός δεν προσέλθει στην προθεσμία αυτή, 
η Υπηρεσία διακόπτει την υδροληψία, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτός και η 
οικογένειά του (σύζυγος και τέκνα) για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, άσχετα αν η 
υδροληψία αυτή είναι στο όνομα τρίτου. 

Στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση, μετά την απομάκρυνση του οφειλέτη από τη 
συγκεκριμένη υδροληψία, η Υπηρεσία την επαναφέρει σε λειτουργία, χωρίς δαπάνη 
για τον αναίτιο τρίτο. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της υδροληψίας αναπροσαρμόζονται οι 
εγγυήσεις αξίας υδρομέτρου και καταναλώσεως. 

 

Άρθρο 19ο 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

1. Τα υδρόμετρα είναι όργανα καταμέτρησης του νερού που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές, με βάση δε την καταμέτρηση αυτή, εκδίδεται ο αντίστοιχος 
λογαριασμός. 

Τα υδρόμετρα, για τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

α) Σε συνήθη υδρόμετρα μικρής διαμέτρου φ.13 (1/2¨) και 

β) Σε υδρόμετρα μεγάλης διατομής, διαμέτρου φ.20 (3/4¨) και άνω 

2. Τόσο τα συνήθη όσο και τα μεγάλης διατομής υδρόμετρα είναι ιδιοκτησίας της 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. Με τα συνήθη υδρόμετρα, υδρεύονται κυρίως διαμερίσματα 
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πολυκατοικιών, κοινόχρηστοι χώροι κλπ, με ωριαία κατανάλωση μέχρι 1 ½ κυβικά 
μέτρα. 

Με τα υδρόμετρα μεγάλης διατομής, υδρεύονται οι μεγάλοι καταναλωτές 
(Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Νοσοκομεία κλπ),με κριτήριο την μέση ωριαία κατάσταση 
που ξεπερνά το 1 ½ κυβικά μέτρα. 

3. Όλοι οι καταναλωτές, κατά την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας 
καταβάλλουν στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ την σχετική εγγύηση αξίας υδρομέτρου, η οποία 
προσδιορίζεται από τη διατομή του υδρομέτρου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 
τιμολόγιο. 

4. Η εγγύηση αξίας υδρομέτρου, επιστρέφεται στον καταναλωτή μετά την οριστική 
διακοπή της υδροληψίας, την αφαίρεση του υδρομέτρου, και αφού προσκομίσει τη 
σχετική απόδειξη. 

5. Ο έλεγχος, η συντήρηση, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση στα υδρόμετρα είναι 
έργο της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

 

Άρθρο 20ο 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

Η επισκευή των υδρομέτρων που γίνεται χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών ανήκει 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

Εξαίρεση από την αρχή αυτή, προβλέπεται στις περιπτώσεις που οι βλάβες δεν είναι 
φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε παγετό ή πυρκαγιά ή σε βίαιη επενέργεια ή 
αναρμόδια επέμβαση στα υδρόμετρα του καταναλωτή, οπότε η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, 
αναλαμβάνει την αντικατάσταση των υδρομέτρων και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη 
στον καταναλωτή μαζί με την αξία 20 κυβικών μέτρων νερού για απώλειες. 

Η δαπάνη αυτή συνεισπράττεται με τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού. 

Στην παραπάνω περίπτωση αναπροσαρμόζονται οι εγγυήσεις αξίας υδρομέτρου και 
καταναλώσεως, με την διαδικασία του Άρθρου 21ου. 

Σε περίπτωση υποτροπής, η δαπάνη για την αντικατάσταση υδρομέτρου και η 
αποζημίωση για απώλειες νερού διπλασιάζονται. 

 

Άρθρο 21ο 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ 

1. Αντικατάσταση υδρομέτρων 

Η αντικατάσταση των υδρομέτρων γίνεται για τους παρακάτω λόγους: 

1.1. Μακροχρόνια χρήση 

Όταν η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ για τεχνικούς λόγους κρίνει αναγκαία την αντικατάσταση των 
υδρομέτρων που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από 15 χρόνια, τα αντικαθιστά με 
καινούρια ή επισκευασμένα. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής καλείται εγγράφως να αναπροσαρμόσει τις 
εγγυήσεις αξίας υδρομέτρου και καταναλώσεως. 

Αν ο καταναλωτής αρνηθεί την καταβολή των παραπάνω εγγυήσεων, ύστερα από 
έγγραφη ειδοποίηση σε προθεσμία 30 ημερών, διακόπτεται η υδροδότηση, η οποία 
και αποκαθίσταται αμέσως μετά την κατάθεση των εγγυήσεων και την καταβολή της 
δαπάνης επανασυνδέσεως. 
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1.2. Βλάβη του υδρομέτρου, που διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία 
υδρομέτρων (βλέπε άρθρο 26 παρ.5 παρόντος Κανονισμού.). 

1.3. Μετά από αίτηση του πελάτου και σύμφωνη γνώμη της αρμοδίας υπηρεσίας 
αφού ο καταναλωτής αναπροσαρμόσει τις εγγυήσεις αξίας υδρομέτρου και 
καταναλώσεως, καταβάλλει τη δαπάνη αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του 
υδρομέτρου και τη δαπάνη μερικής αντικαταστάσεως υλικών υδρομέτρου λόγω 
φθοράς, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. 

1.4. Διαφοροποίηση της ποσότητας που καταναλώνει ο καταναλωτής, σε σχέση με 
την αρχική πρόβλεψη (δήλωση). 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ αντικαθιστά το υδρόμετρο που τοποθετήθηκε 
αρχικά, με υδρόμετρο άλλης διατομής, ανάλογης με το νερό που πραγματικά 
καταναλώνεται, οπότε γίνεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή των εγγυήσεων αξίας 
υδρομέτρων και κατανάλωσης νερού, ως και αξίας υλικών και εργασίας τοποθέτησης 
υδρομέτρου και του τέλους συνδέσεως. 

 

2. Μετατόπιση υδρομέτρων 

Η μετατόπιση των υδρομέτρων σε καταλληλότερη θέση γίνεται: 

2.1. Με αίτηση του καταναλωτή, που ικανοποιείται μετά από αυτοψία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Δικτύου, και την καταβολή της σχετικής δαπάνης μερικής 
αντικαταστάσεως υλικών υδρομέτρου λόγω φθοράς,  σύμφωνα με το ισχύον 
τιμολόγιο. 

Η μεταφορά αυτή είναι δυνατή, μόνο εφόσον δεν παρουσιάζονται τεχνικές 
δυσχέρειες. 

2.2. Αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, όταν κρίνει ότι η θέση του υδρομέτρου είναι 
ακατάλληλη, η δε σχετική δαπάνη καταλογίζεται απολογιστικά ή κατ’ αποκοπή, με 
βάση το ισχύον τιμολόγιο και συνεισπράττεται με το λογαριασμό κατανάλωσης 
νερού. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αναπροσαρμόζονται οι εγγυήσεις αξίας υδρομέτρου και 
καταναλώσεως. 

 

Άρθρο 22ο 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1. Όταν η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ κρίνει ότι τα υδρόμετρα των οικισμών που εντάσσονται 
στην ευθύνη της είναι ακατάλληλα, προβαίνει στην αντικατάστασή τους, οι δε 
καταναλωτές των περιοχών αυτών στο σύνολό τους επιβαρύνονται με την καταβολή 
εγγυήσεως αξίας υδρομέτρου και κατανάλωσης, ως και αξίας υλικών και εργασίας 
τοποθέτησης υδρομέτρων και του τέλους σύνδεσης, τα οποία θα εισπράττονται με τις 
αποδείξεις κατανάλωσης νερού σε 1 τριμηνιαία δόση. 

Τα υδρόμετρα, που αντικαθίστανται, μεταφέρονται στις αποθήκες της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ 
και είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών τους. 

2. Οι χώροι των υδρομέτρων των οικισμών που εντάσσονται στην ευθύνη της ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

Αν οι χώροι αυτοί δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, 
προτείνεται στους οικείους καταναλωτές η κατασκευή νέων χώρων ή η διαρρύθμιση 
και βελτίωση των υπαρχόντων. Οι προτάσεις - υποδείξεις γίνονται εγγράφως, 
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τάσσεται δε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή του εγγράφου, για 
συμμόρφωση των ενδιαφερομένων καταναλωτών. Μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας αυτής, η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ δικαιούται να διακόπτει την υδροληψία από τη 
διακλάδωση χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

3. Αν οι διακλαδώσεις των υδροληψιών των οικισμών αυτών είναι κατάλληλες 
χρησιμοποιούνται όπως είναι, αν όμως η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ κρίνει αναγκαία την 
αντικατάσταση ή μετατόπιση ή υποβιβασμό, εφαρμόζεται το άρθρο 32 του παρόντος 
Κανονισμού. 

4. Για τους καταναλωτές της κατηγορίας αυτής, έστω κι αν δεν υπέγραψαν 
συμβόλαιο υδροληψίας, ισχύουν γενικώς οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
(δικαιώματα και υποχρεώσεις) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
προσωρινής υδροδότησης των Δήμων και Κοινοτήτων, η οριστική ένταξη των 
οποίων ολοκληρώνεται με Νόμο. 

 

Άρθρο 23ο 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 

Η αφαίρεση (εξαγωγή) του υδρομέτρου γίνεται όταν ο καταναλωτής καθυστερεί την 
εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού ή άλλου χρέους. Αν μέσα σε 15 
ημέρες από τη διακοπή της υδροληψίας (που σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
παρόντος Κανονισμού γίνεται σε 5 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας εξόφλησης), δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός κατανάλωσης, αφαιρείται 
το υδρόμετρο, μαζί με τα υλικά σύνδεσης,  τα οποία επιστρέφονται στις αποθήκες 
της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ με ευθύνη αρμοδίων οργάνων, κατά τα κανονισμένα. 

 

Άρθρο 24ο 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

1. Για μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ προβαίνει στην ακύρωση της υδροληψίας, εφ’ 
όσον περάσει διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την αφαίρεση του 
υδρομέτρου χωρίς να έχει εξοφληθεί η οφειλή (βλέπε και άρθρο 23 του παρόντος 
Κανονισμού).Μετά την ακύρωση, οι εγγυήσεις (υδρομέτρου και κατανάλωσης) 
εκπίπτουν υπέρ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, το δε ποσό που δεν καλύπτεται από αυτές, 
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων ή 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. 

2. Για πληρωμή ενός συμβολαίου δύο φορές (βλέπε άρθρο 14). 

3. Για υποτροπή λαθραίας υδροληψίας (άρθρο 36 παρ.2). 

4. Για ικανοποίηση αιτήσεως του καταναλωτή. 

Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόμετρο (βλέπε 
άρθρο 15 παρ.2). 

5. Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση άλλης (βλέπε άρθρο 5). 

6. Για σοβαρές παραβάσεις όρων του παρόντος Κανονισμού. 

Και κατά την ακύρωση της υδροληψίας, μαζί με το υδρόμετρο, αφαιρούνται και τα 
σχετικά υλικά σύνδεσής του, τα οποία επιστρέφονται στην αποθήκη της ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ, με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων κατά τα κεκανονισμένα. 

Στις περιπτώσεις 3,4 και 5 η δαπάνη καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο. 
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Άρθρο 25ο 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

Το καθεστώς των υποδιαιρετικών υδρομέτρων καταργείται. Μόνη εξαίρεση 
αναγνωρίζεται στην υδροδότηση στρατιωτικών μονάδων, Δημοσίων Υπηρεσιών, 
ΝΠΔΔ και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας Δημοσίου χαρακτήρα ή και σε ιδιώτες, 
εφόσον δέχονται, όταν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η υδροδότησή τους από 
τους αγωγούς διανομής. 

Στην περίπτωση αυτή,  η διακλάδωση εκλαμβάνεται σαν αγωγός διανομής με 
παρεμβολή υποδιαιρετικού ή υποδιαιρετικών υδρομέτρων. 

Η χρέωση των επί μέρους καταναλωτών στην περίπτωση αυτή, γίνεται με βάση την 
καταγραφή των υποδιαιρετικών υδρομέτρων, το άθροισμα δε των επί μέρους 
καταγραφών, εκπίπτει από τη συνολική καταγραφή του πρώτου υδρομέτρου 
(κεντρικού). 

 

Άρθρο 26ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων γίνεται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, 
είτε αυτεπάγγελτα (υπηρεσιακώς), είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή 
(με πληρωμή). 

Ο έλεγχος με πληρωμή γίνεται στο υδρόμετρο όσο και στο εργαστήριο της ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ, όπου ελέγχεται το υδρόμετρο. 

1. Υπηρεσιακός έλεγχος 

1.1. Αν η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση, 
προβαίνει αυτεπάγγελτα στον έλεγχο των υδρομέτρων για να διαπιστώσει την 
κανονική λειτουργία τους και κατά συνέπεια την κανονική χρέωση των λογαριασμών. 

2. Έλεγχος με πληρωμή 

2.1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή,  που επιβαρύνεται 
με τη σχετική δαπάνη, αποβλέπει δε στη διαπίστωση των αιτίων της υψηλής 
κατανάλωσης, με συνέπεια την αντίστοιχη υψηλή χρέωση του λογαριασμού του. 

Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται το υδρόμετρο, παρουσία του ενδιαφερομένου 
καταναλωτή,  που γνωρίζει εκ των προτέρων την ημερομηνία πραγματοποίησης του 
ελέγχου από την Υπηρεσία υδρομέρων. 

3. Εργαστηριακός έλεγχος 

Από τον εργαστηριακό έλεγχο είναι δυνατόν να προκύψουν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

3.1. Ο μηχανισμός του υδρομέτρου να είναι σε καλή κατάσταση και το τυχόν 
συστηματικό σφάλμα καταγραφής μικρότερο κατ’ απόλυτη τιμή του 5%. 

Στην περίπτωση αυτή το υδρόμετρο θεωρείται κανονικό. 

3.2. Το υδρόμετρο να παρουσιάζει συστηματικό σφάλμα καταγραφής, μεγαλύτερο 
κατ’ απόλυτη τιμή του 5%. 

Στην περίπτωση αυτή το υδρόμετρο αντικαθίσταται, ενώ η χρέωση του λογαριασμού 
αναμορφώνεται ανάλογα (επιστροφή του επιπλέον χρεωθέντος ποσού). 
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3.3. Το υδρόμετρο να παρουσιάζει ασταθή καταγραφή ή να είναι κατεστραμμένος ο 
μηχανισμός του. 

Γενικά η δαπάνη που καταβλήθηκε για έλεγχο του υδρομέτρου επιστρέφεται στο 
δικαιούχο καταναλωτή, εφόσον αποδειχθεί ότι η μη κανονική χρέωση έγινε από 
εσφαλμένη ενέργεια της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 27ο 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

1. Αν από τους ελέγχους (βλέπε προηγούμενο άρθρο 26) διαπιστωθεί, πως το 
υδρόμετρο δεν λειτουργεί κανονικά, η Υπηρεσία αναμορφώνει (μεταβάλλει), τους 
λογαριασμούς κατανάλωσης νερού ως εξής: 

1.1. Η χρέωση του υπό έκδοση λογαριασμού κατανάλωσης γίνεται με βάση το μέσο 
όρο των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, στους οποίους το υδρόμετρο 
λειτουργούσε κανονικά. Αν οι προηγούμενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική 
διάρκεια τεσσάρων λογαριασμών, τότε η χρέωση γίνεται με όσους λογαριασμούς, 
έχουν εκδοθεί. 

1.2. Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις των τεσσάρων (4) διαδοχικών λογαριασμών 
της προηγούμενης παραγράφου, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους, 
τότε για τη διαμόρφωση του μέσου όρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την 
κρίση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ οι καταναλώσεις οκτώ (8) διαδοχικών λογαριασμών ή οι 
καταναλώσεις τριών (3) λογαριασμών αντιστοίχων της συγκεκριμένης περιόδου των 
τελευταίων ετών. 

1.3. Αν η περίοδος, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός καλύπτεται με 
λειτουργία δύο υδρομέτρων (δηλαδή του μη κανονικού και του κανονικού που το 
αντικατάστησε), τότε η χρέωση (αναμόρφωση) γίνεται αναλογικά, με βάση την 
καταγραφή του κανονικού υδρομέτρου, εφόσον καλύπτει χρονική διάρκεια 
λειτουργίας 30 τουλάχιστον ημερών. 

1.4. Αν η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κανονικού υδρομέτρου, είναι μικρότερη 
των 30 ημερών, για την χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης 
λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή του κανονικού υδρομέτρου, για τις ημέρες της 
λειτουργίας του, για την υπόλοιπη δε περίοδο εφαρμόζεται η περίπτωση 1.2. του 
παρόντος άρθρου. 

2. Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο αναγειρόμενης οικοδομής δεν λειτουργεί 
κανονικά, τότε η χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης νερού 
γίνεται με βάση το συνολικό όγκο της οικοδομής με συντελεστή 10% αυτού του 
όγκου. 

3. Όταν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση από λάθη της Υπηρεσίας ή της 
Μηχανογράφησης, τότε αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται σε αυτόν η 
κανονική κατανάλωση με την αντίστοιχη κανονική χρέωση. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ αχρεωστήτως, 
επιστρέφονται στους δικαιούχους καταναλωτές. 

4. Όταν διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ εσφαλμένη 
τοποθέτηση των υδρομέτρων στην στήλη από τον εργολάβο της οικοδομής, με 
αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι καταναλωτές να πληρώνουν καταναλώσεις άλλων, τότε η 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ πέρα από το πρόστιμο που επιβάλλει στον εργολάβο, τοποθετεί τα 
υδρόμετρα στη σωστή τους θέση αφού προηγουμένως εξοφληθούν οι αντίστοιχοι 
λογαριασμοί. 



ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ_ 

 17 

Οικονομικές διαφορές προηγούμενων λογαριασμών, τακτοποιούνται από τους 
ενδιαφερομένους, χωρίς τη μεσολάβηση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. Η ίδια ρύθμιση 
εφαρμόζεται, όταν λόγω παλαιότητας της στήλης υδρομέτρων, αντικαθίσταται αυτή 
από ιδιώτη υδραυλικό και η επανατοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται λανθασμένα, 
ή σε οποιαδήποτε σχετική αυθαίρετη επέμβαση από τρίτους. 

 

Άρθρο 28ο 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

1. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ ευθύνεται κατ’ αρχήν για την καλή λειτουργία των υδρομέτρων, 
για το λόγο δε αυτό επισκευάζει τα υδρόμετρα που έχουν υποστεί βλάβη. 

2. Αντίθετα η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ δεν ευθύνεται για τις μη φυσιολογικές βλάβες των 
υδρομέτρων (λ.χ. βίαιες ενέργειες ή αναρμόδιες σ’ αυτά, ή για βλάβες που οφείλονται 
σε παγετό ή πυρκαγιά (βλέπε και άρθρο 20)).Στις περιπτώσεις αυτές η σχετική 
δαπάνη επισκευής, καταλογίζεται σε βάρος των υπαίτιων καταναλωτών και 
συνεισπράττεται με τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού. 

3. Για την συντήρηση και καλή λειτουργία των υδρομέτρων, η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ 
εισπράττει, μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού αντίτιμο σε κυβικά μέτρα 
νερού ανά μήνα, ανάλογα με την διατομή τους σύμφωνα με τα επόμενα: 

1. Για υδρ/ρα φ13(1/2¨) αντ/μο νερού ίσο με 2 μ
3
 

2. «  « φ20(3/4¨) « « « « 3 « 

3. « « φ25(1¨) « « « « 5 « 

4. « « φ30(1 1/4¨) « « « « 6 « 

5. « « φ40(1 1/2¨) « « « « 9 « 

6. « « φ50(2¨) « « « « 12 « 

7. « « φ80(3 1/4¨) « « « « 15 « 

8. « « φ100(4¨) « « « « 18 « 

9. « « φ150(6¨) « « « « 21 « 

10. « « φ200(8¨) « « « « 24 « 

 

Άρθρο 29ο 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

1. Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν, 
εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις και πάντοτε ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου καταναλωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ. 

1.2. Όταν από διαπιστούμενη υπό της Υπηρεσίας υπόγεια διαρροή, μη ορατή, που 
ξεπερνά το διπλάσιο του μεγαλύτερου λογαριασμού πραγματικής κατανάλωσης των 
τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επί πλέον πέρα του διπλασίου 
ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση 8%. 

Το ευεργέτημα της παραγράφου αυτής δεν καλύπτει τις περιπτώσεις υπογείων 
αφανών διαρροών που εμφανίζονται σε αγωγό από τη θέση του υδρομέτρου μέχρι το 
υδρευόμενο κτίσμα (που δεν έχει στήλη  υδρομέτρου), εφόσον ο καταναλωτής έχει 
συνδέσει στον πιο πάνω αγωγό και άλλες σωληνώσεις, που εξυπηρετούν άλλες 
ανάγκες (πότισμα, πλύσιμο κλπ). 

Σχόλιο [N1]:  
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Στις δυο παραπάνω περιπτώσεις κατά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης 
καταναλώσεως των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών, δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
λογαριασμός που επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη διαρροή. 

Σε περίπτωση που για τον υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των 
τελευταίων τεσσάρων (4) λογαριασμών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, 
για τον συγκεκριμένο καταναλωτή που επιζητεί την έκπτωση, τότε λαμβάνεται υπόψη 
αναλογικά η μεγαλύτερη κατανάλωση των όσων λογαριασμών έχουν εκδοθεί επ’ 
ονόματί του. 

1.3. Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση, σε καταναλωτή που τυχαίνει να 
είναι άπορος. 

Στην περίπτωση αυτή η χρέωση γίνεται με βάση την πραγματική μέση κατανάλωση 
των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών ή των οποιωνδήποτε λογαριασμών 
μικρότερης διάρκειας, και παρέχεται έκπτωση 100% επί της επιπλέον διαφοράς των 
μ

3
. 

Η ιδιότητα του άπορου αποδεικνύεται με βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πρόνοιας της Νομαρχίας Κιλκίς ή τυχόν άλλης που ανήκει ο συνδρομητής. 

2. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ρύθμιση (διακανονισμός) των λογαριασμών 
γίνεται με είσπραξη της παρεχόμενης έκπτωσης από τον ενδιαφερόμενο, αφού ο 
τελευταίος εξοφλήσει προηγουμένως τον υπό διακανονισμό λογαριασμό του ή δεχθεί 
τον συμψηφιστικό διακανονισμό της οφειλής του ή εφόσον έχει εκδοθεί η βεβαρημένη 
απόδειξη με αντίστοιχη μείωση των προς χρέωση κυβικών. 

 

Άρθρο 30ο 

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ - 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. 

1. Έκδοση λογαριασμών 

1.1. Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική διάρκεια 
που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

1.2. Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού περιλαμβάνεται: 

α) Η αξία της ποσότητας νερού που καταναλώθηκε κατά την συγκεκριμένη περίοδο 
που γίνεται η χρέωση, με βάση το ισχύον τιμολόγιο που καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης. 
Όταν η μηνιαία κατανάλωση είναι μικρότερη των 5 μ

3
, ο καταναλωτής υποχρεούται 

να δεχθεί χρέωση 5 μ
3
 ανά μήνα κατά διαμέρισμα. Στους λογαριασμούς 

συμπεριλαμβάνονται και οφειλές από προηγούμενες καταναλώσεις που 
επιβεβαιώνονται για να συνεισπραχθούν με τους τρέχοντες λογαριασμούς. 

Στις περιπτώσεις εξοφλήσεως λογαριασμών από κατανάλωση νερού εκπρόθεσμα 
και πέραν των 10 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξεως, επιβάλλεται 
πρόστιμο υπερημερίας 500 δρχ. ασχέτως καταναλώσεως. 

β) Το αντίτιμο για τη συντήρηση των υδρομέτρων 

γ) Η αποζημίωση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ για προσφερθείσες εργασίες υπέρ 
συγκεκριμένου καταναλωτή ή τρίτου, όπως αυτές προσδιορίζονται και αποτιμώνται 
από το ισχύον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

δ) Τα δικαιώματα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ από τέλη χρήσεως υπονόμων, σε εφαρμογή 
νομικής διάταξης. 
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ε) Η είσπραξη των εγγυήσεων κλπ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ.1 και 
αφορά τους καταναλωτές των εντασσομένων νέων περιοχών. 

1.3. Κάθε καταναλωτής, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται λογαριασμός 
κατανάλωσης νερού, ύστερα από την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας, 
υποχρεώνεται στην εξόφλησή του, ανεξάρτητα αν εκκρεμεί νόμιμη αίτησή του κατά 
της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, για οποιαδήποτε αιτία. 

2. Υποχρεώσεις καταναλωτών - πληρωμές λογαριασμών 

2.1. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού παραδίδονται στους υδρευόμενους χώρους 
και εξοφλούνται στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

2.2. Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα, για να αποφεύγονται οι 
συνέπειες που προβλέπει ο παρών Κανονισμός. 

2.3. Σε περίπτωση διακοπής της υδροληψίας για λόγους που προβλέπει το άρθρο 18 
του παρόντος Κανονισμού, η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης 
του καταναλωτή για τυχόν ζημίες που υφίσταται από τη διακοπή αυτή. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην περίπτωση που είναι δυνατό να προκληθούν ζημίες στα 
υδρευόμενα ακίνητα, όταν οι καταναλωτές δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα 
αποτροπής των ζημιών αυτών. 

2.4. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να 
επικαλείται τη μη παραλαβή ή την απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης, για να 
ανατρέψει τις τυχόν εις βάρος του συνέπειες που επιβάλλονται από την μη έγκαιρη 
εξόφλησή του. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει τη 
στοιχειώδη επιμέλεια, στην αναζήτηση του λογαριασμού, ή να αποταθεί στη ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ, η οποία μέσω του Τμ. Παρακ/σεως Λογαριασμών κατ/τών, χορηγεί 
αντίγραφο του Λογαριασμού, προσκομίζοντας σε αυτό ένα παλιό απόκομμα άλλου 
προηγούμενου λογαριασμού. 

2.5. Η εξόφληση των οποιωνδήποτε λογαριασμών της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ για 
κατανάλωση νερού ή εκτέλεση εργασιών, δεν αναστέλλεται σε περίπτωση 
αμφισβήτησης της χρέωσης ως κανονικής. Η ορθότητα της χρέωσης ελέγχεται από 
τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και μετά την εξόφληση των λογαριασμών, οπότε 
επιστρέφονται στο δικαιούχο καταναλωτή, τα ποσά που τυχόν κατέβαλε χωρίς να τα 
οφείλει. 

3. Τιμολόγια προσφοράς υπηρεσιών, πρόστιμα, εγγυήσεις κλπ. 

Ο καθορισμός των τιμολογίων γενικώς για προσφορά υπηρεσιών, επιβολή 
προστίμων, διάθεση υλικών κλπ, καθώς και ο προσδιορισμός των εγγυήσεων 
κατανάλωσης νερού και αξίας υδρομέτρων, αποφασίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Νομαρχία Κιλκίς. 

 

Άρθρο 31ο 

ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Υδροστόμια πυρκαγιάς τοποθετούνται ύστερα από σχετική αίτηση των 
ενδιαφερομένων, οι οποίοι και καθορίζουν τον αριθμό των πυροσβεστικών φωλεών. 

Η Επιχείρηση επιλαμβάνεται της σχετικής αιτήσεως, πραγματοποιεί αυτοψία και 
συντάσσει τον προϋπολογισμό της αναγκαίας δαπάνης. 

Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται εν συνεχεία στην Επιχείρηση και υπογράφει το 
σχετικό συμβόλαιο τοποθετήσεως υδροστομίου πυρκαγιάς, καταβάλλοντας τη 
σχετική δαπάνη. 
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Η σύνδεση των υδροστομίων πυρκαγιάς, είναι ανεξάρτητη από τη σύνδεση 
υδρομέτρων κανονικής υδροληψίας, γι αυτό και κατασκευάζεται ξεχωριστή 
διακλάδωση απ’ ευθείας από τον αγωγό διανομής. 

Καμιά αίτηση τοποθετήσεως υδροστομίου πυρκαγιάς δεν ικανοποιείται αν 
προηγουμένως ο αιτών, δεν έχει εξασφαλισμένη υδροληψία για την ικανοποίηση των 
υδρευτικών αναγκών του συγκεκριμένου ακινήτου. 

Η διακλάδωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού σαν 
εξωτερική διακλάδωση. 

Στο σημείο όπου συνδέεται η διακλάδωση με την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση 
(οικοδομική γραμμή), τοποθετείται ένα υδρόμετρο αναλόγου διαμέτρου σε μεταλλικό 
φρεάτιο. 

Αμέσως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ο καταναλωτής ειδοποιεί αμέσως και 
εγγράφως την Επιχείρηση για τη χρησιμοποίηση του υδροστομίου πυρκαγιάς. Η 
χρέωση της δαπάνης θα γίνει ανάλογα με την ποσότητα του νερού που 
καταναλώθηκε. 

Η ποσότητα αυτή καταχωρείται από το τμήμα βεβαιώσεως και εκδόσεως 
λογαριασμών στον πρώτο λογαριασμό που αφορά το συγκεκριμένο υδροστόμιο. 

Οι λογαριασμοί των υδροστομίων εκδίδονται μαζί με τους λοιπούς λογαριασμούς 
καταναλώσεως. 

Για κάθε πυροσβεστική φωλεά, υπολογίζεται, πάγια μηνιαία οφειλή στην Επιχείρηση 
ίση με το αντίτιμο 2,5 μ

3
. 

Η καταγραφή καταναλώσεως πέρα από 2 μ
3 
το τρίμηνο χωρίς την ύπαρξη σοβαρού 

λόγου (δοκιμή λειτουργίας πυροσβέσεως, απειλή πυρκαγιάς) απαγορεύεται και 
συνεπάγεται τον καταλογισμό προστίμου στον καταναλωτή που την προκάλεσε, ίσου 
με το αντίτιμο 50 μ

3
. 

Σε περίπτωση αρνήσεως καταβολής των καταλογιζομένων χρηματικών ποσών, η 
Επιχείρηση με απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου δικαιούται να διακόψει την 
παροχή ύδατος στο συγκεκριμένο υδροστόμιο πυρκαγιάς, με τον όρο της 
ειδοποιήσεως της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της Γεν. Ασφαλείας 15 ημέρες πριν 
από κάθε σχετική ενέργειά του. 

Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθετήσεως και συντηρήσεως των 
υπέργειων υδροστομίων πυρκαγιάς, εφόσον ζητήσουν τούτο οι αρμόδιοι φορείς σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική υπηρεσία. Η υποχρέωση για την προμήθεια των 
υδροστομίων πυρκαγιάς ανήκει στους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Η τοποθέτηση των υπόψη υδροστομίων, γίνεται εφόσον το δίκτυο διανομής κρίνεται 
κατάλληλο και η διατομή του είναι φ.80 και άνω. 

 

Άρθρο 32ο 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ 

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

Οι διακλαδώσεις διακρίνονται σε: 

α) εξωτερικές, που αρχίζουν από τον αγωγό διανομής και φτάνουν μέχρι την 
οικοδομική γραμμή (όταν πρόκειται για κτίσματα στα οποία υπάρχει χώρος 
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υδρομέτρων), ή μέχρι τη θέση του υδρομέτρου (όταν πρόκειται για μονοκατοικίες 
προσωρινές υδροληψίες και γενικότερα όπου δεν υπάρχει χώρος υδρομέτρων). 

β) εσωτερικές, που αρχίζουν από το τέρμα της εξωτερικής διακλάδωσης μέχρι το 
χώρο των υδρομέτρων, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος, μέχρι τις εσωτερικές υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. 

1.1. Εξωτερικές διακλαδώσεις 

1.1.α. Οι διακλαδώσεις αυτές κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ σε διάμετρο 
ανάλογη με την περίπτωση ήτοι: 

α) φ.20 (3/4 ¨) για κατοικίες μέχρι 3 διαμερίσματα 

β) φ.50 (2 ¨) για κατοικίες πάνω από 3 διαμερίσματα 

γ) φ.50 (2 ¨) και δύο διακλαδώσεις ή μια διακλάδωση φ.80 (3 ¨), για  κατοικίες 
που έχουν παραπάνω από 30 διαμερίσματα και 

δ) φ.80 (3 ¨) και μέχρι φ.200 (8 ¨) για ειδικές περιπτώσεις. 

1.1.β. Σε περίπτωση που τα κτίσματα δεν έχουν διαμερίσματα, αλλά επαγγελματικά 
γραφεία ή εργαστήρια, η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ καθορίζει, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, τη διάμετρο της διακλάδωσης. Οι υδρευόμενοι χώροι είναι δυνατόν να 
είναι επίσης γήπεδα, οικισμοί κλπ. 

1.1.γ. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου καταναλωτή (εργολάβου ή ιδιοκτήτη), ο οποίος και 
καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Η διακλάδωση 
αυτή, αποτελεί ιδιοκτησία των καταναλωτών, σαν αναπόσπαστο τμήμα του ακινήτου, 
με σκοπό την προσωρινή ή οριστική υδροδότησή του. Η δαπάνη της εξωτερικής 
διακλάδωσης, καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο ανάλογα με το μήκος και τη 
διάμετρό της. 

1.1.δ. Σε περίπτωση που λόγω προσθήκης ορόφων ή κτισμάτων, δημιουργείται η 
ανάγκη αντικατάστασης της διακλάδωσης με άλλη μεγαλύτερης διατομής, τότε ο 
ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των προστιθέμενων ορόφων ή κτισμάτων, επιβαρύνονται 
με τη δαπάνη της νέας διακλάδωσης και την αναπροσαρμογή των τελών σύνδεσης, 
επί πλέον δε υποχρεώνονται στην κατασκευή χώρου υδρομέτρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. 

1.1.ε. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων στις εξωτερικές διακλαδώσεις σε περίπτωση: 

α) Αντικατάστασης ή επισκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, λόγω μερικής ή ολικής 
φθοράς της 

β) Αντικατάστασης της διακλάδωσης από άλλη μεγαλύτερης διατομής. 

Και στις δυο παραπάνω περ/σεις το ύψος της δαπάνης προσδιορίζεται κατ’ αποκοπή 
απολογιστικά και ο επιμερισμός της γίνεται ισόποσα στους ιδιοκτήτες. 

γ) Αντικατάστασης του αγωγού ή τοποθέτησης νέου παράλληλα προς τον 
υπάρχοντα. 

Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ανάγκη κατασκευής νέας διακλάδωσης, η 
δαπάνη της οποίας καθορίζεται απολογιστικά ή κατ’ αποκοπή και επιμερίζεται στους 
ιδιοκτήτες του ακινήτου ισόποσα και με έκπτωση 50%. 

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

ε) Μετατόπισης ή υποβιβασμού των αγωγών διανομής που περνάνε από ξένες 
ιδιοκτησίες, οι οποίες πρόκειται να οικοδομηθούν με εγκεκριμένη οικοδομική άδεια. 
Και στην περίπτωση αυτή δημιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης των 
διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει τη  ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ, εφόσον ο αγωγός παρεμποδίζει τις οικοδομικές εργασίες, διαφορετικά αυτή 
καταλογίζεται στον ενδιαφερόμενο. 

στ) Πρόκλησης ζημίας σε διακλαδώσεις από οποιουσδήποτε τρίτους (φορείς 
εκτέλεσης έργων ή ιδιώτες). 

Και στην τελευταία αυτή περίπτωση δημιουργείται ανάγκη αποκατάστασης της 
ζημίας, η δε σχετική δαπάνη, επιβαρύνει το φορέα ή τους ιδιώτες που προκάλεσαν 
τη ζημία, στους οποίους στέλνεται ο λογαριασμός βάσει απολογιστικών στοιχείων, ή 
κατ’ αποκοπή, με βάση το ισχύον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

1.1.στ. Τα τυχόν υλικά εξάρσεως της εξωτερικής διακλάδωσης περιέρχονται στη 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ.  

1.1.3. Σε περίπτωση που οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται για λογαριασμό της 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ από αναδόχους εργολήπτες Δημ. Έργων (κατασκευαστές αγωγών 
ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ), αυτοί σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία 
της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, καταρτίζουν πίνακα εις διπλούν των διακλαδώσεων που 
κατασκευάστηκαν (με ακριβείς Διευθύνσεις των καταναλωτών και δυο τουλάχιστον 
ονοματεπώνυμα από αυτούς, με τους αντίστοιχους αριθμούς υδρομέτρων, 
καταγραφή των υλικών και εργατικών), τον οποίο υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση 
στη Διεύθυνση Δικτύου για την τιμολόγηση και τον επιμερισμό της δαπάνης 
διακλάδωσης στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. 

Ο σχετικός λογαριασμός στέλνεται στη διαχειριστική επιτροπή, η οποία μεριμνά για 
την εξόφλησή της, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα μήνα, από την 
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. 

Η εξόφληση του λογαριασμού είναι δυνατό να γίνει σε δόσεις, όχι όμως περισσότερες 
από τέσσερις.(4).Αν ο λογαριασμός αυτός δεν εξοφληθεί, διακόπτεται η υδροληψία, 
αρχικά μεν από τη δικλείδα, μετά από πάροδο δε δέκα (10) ημερών από τη 
διακλάδωση. 

Και στις δυο περιπτώσεις η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σύμφωνα με το ισχύον 
τιμολόγιο. Η υδροληψία αποκαθίσταται μετά την εξόφληση των λογαριασμών. 

1.1.η. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται για την υδροδότηση ενός μόνο 
συγκεκριμένου ακινήτου, εκτός αν πρόκειται για χώρους του Δημοσίου και των 
ΝΠΔΔ, οι οποίοι εξ αιτίας της ελλείψεως αγωγών διανομής, δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από ανεξάρτητες διακλαδώσεις (βλέπε άρθρο 25). 

1.1.θ. Σε κάθε εξωτερική διακλάδωση, τοποθετείται υποχρεωτικά μια δικλείδα 
διακοπής, με διάμετρο ανάλογη με αυτή της διακλάδωσης. Η δικλείδα αυτή 
τοποθετείται σε σημεία πριν από τη σύνδεση με τις εσωτερικές υδραυλικές 
εγκαταστάσεις του ακινήτου και κοντά στον κεντρικό αγωγό διανομής. Σε οικοδομές 
που δεν υπάρχει η δικλείδα αυτή, υποχρεωτικά τοποθετείται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, η 
σχετική δε δαπάνη καταλογίζεται στους ιδιοκτήτες. 

1.1.ι. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο κατασκευαστής εργολάβος ή ιδιοκτήτης ζητήσει 
τη μετατόπιση της διακλάδωσης σε άλλο σημείο από εκείνο που αρχικά υπέδειξε και 
κατασκεύασε η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, τότε ο πρώτος υποβάλλεται στη δαπάνη της νέας 
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διακλάδωσης, όπως αυτή θα προκύψει απολογιστικά ή κατ’ αποκοπή, με βάση  το 
ισχύον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τα τέλη σύνδεσης. 

1.1.ια. Αν κατά τη φάση της ανέγερσης μιας οικοδομής, ο κατασκευαστής εργολάβος 
δεν ζήτησε προσωρινή παροχή, τότε κατά την οριστική σύνδεση της οικοδομής, θα 
επιβαρυνθεί και με τη δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης, το τέλος προσωρινής 
σύνδεσης κλπ. 

1.1.ιβ. Απαγορεύεται η υδροδότηση οικοδομής από αγωγό που βρίσκεται στο 
απέναντι πεζοδρόμιο, ώστε να αποφεύγεται η τομή του οδοστρώματος. Εγκάρσια 
τομή οδοστρώματος επιτρέπεται μόνο στις διασταυρώσεις των οδών. 

1.2. Εσωτερικές διακλαδώσεις 

Τόσο η κατασκευή όσο και η συντήρηση των εσωτερικών διακλαδώσεων γίνονται με 
ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου ή του ιδιοκτήτη της οικοδομής.  

 

Άρθρο 33ο 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΤΕΛΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ). 

1. Για να συνδεθεί το ακίνητο που πρόκειται να υδροδοτηθεί με το δίκτυο διανομής, ο 
καταναλωτής εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρο 11 του 
παρόντος Κανονισμού, υποχρεώνεται να καταβάλλει τη δαπάνη σύνδεσης που 
περιλαμβάνει: 

1.1. Την εγγύηση έναντι κατανάλωσης νερού, η οποία δεν συμψηφίζεται με τυχόν 
χρέη που θα προκύψουν στο μέλλον από λογαριασμούς κατανάλωσης νερού. 

1.2. Την εγγύηση έναντι της αξίας του υδρομέτρου, που ανήκει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ. 

1.3. Την αξία υλικών και εργασίας τοποθέτησης του υδρομέτρου και 

1.4. Το τέλος αρχικής σύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα για σύνδεση με 
τον αγωγό διανομής. 

2. Οι ανωτέρω δαπάνες, καθορίζονται στο ισχύον τιμολόγιο, ανάλογα με τη διατομή 
του υδρομέτρου και την προβλεπόμενη κατανάλωση του ακινήτου που θα 
υδροδοτηθεί. 

3. Για κάθε ανεξάρτητο και αυτοτελές διαμέρισμα, προβλέπεται ιδιαίτερη σύνδεση 
υδρομέτρου. Μόνη εξαίρεση αναγνωρίζεται στην περίπτωση συνένωσης (οριζόντιας 
ή κάθετης) δυο διαμερισμάτων ή κατοικιών του ιδίου ιδιοκτήτη, που χρησιμοποιεί 
τους χώρους σαν ενιαία κατοικία (βλέπε και άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού). 

Χαρακτηρίζεται επίσης ενιαίος χώρος, όταν πρόκειται για βοηθητικούς χώρους, που 
λειτουργικά συνδέονται με τον κύριο υδρευόμενο χώρο. 

4. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΝΠΔΔ δεν 
απαλλάσσονται από τα τέλη σύνδεσης, πλην όμως σε όσες περιπτώσεις δεν είναι 
δυνατή η άμεση πληρωμή της σχετικής δαπάνης, αυτή μπορεί να πληρωθεί και 
απολογιστικά. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση, μπορεί να αποφασίσει την 
απαλλαγή από το τέλος σύνδεσης ορισμένων σωματείων ή ενώσεων τα οποία 
προσφέρουν διακεκριμένες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, ενώ δεν έχουν πόρους 
από δημόσια ή άλλη πηγή, παρά μόνο εισφορές των ίδιων των μελών τους ή από 
δωρεές. 
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Άρθρο 34ο 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ή ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

1. Επέκταση αγωγών διανομής 

1.1. Η επέκταση των αγωγών διανομής και η αντικατάσταση παλαιών αγωγών 
μικρής διατομής που δεν επαρκούν, γίνεται με δαπάνες της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, βάση 
εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προγράμματος έργων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 

1.2. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επέκταση ή αντικατάσταση παλαιού αγωγού, 
ύστερα από αίτηση οικονομικής συμμετοχής των ενδιαφερομένων καταναλωτών 
(ατομικά ή ομαδικά) και εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. 

Αν αυτός που επιθυμεί την επέκταση είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, δικαιούται να 
εξοφλήσει τη σχετική δαπάνη σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις, αν όμως είναι 
εργολάβος, η εξόφληση γίνεται εφάπαξ. 

Η σχετική δαπάνη συμμετοχής καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο. 

1.3. Όταν ένας αγωγός κατασκευάζεται με συμμετοχή των καταναλωτών, τότε για μια 
τριετία από την τοποθέτησή του, οι νέοι καταναλωτές που θα συνδεθούν με αυτόν θα 
καταβάλλουν την αξία της επέκτασης που αντιστοιχεί στα μέτρα που τους 
εξυπηρετούν υδραυλικά. 

1.4. Η διατομή του αγωγού καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη από φ.100 χιλ.. Οι υπάρχοντες αγωγοί 
μικρότερης διατομής, καταργούνται προοδευτικά, ανάλογα με τις δυνατότητες της 
υπηρεσίας και την ιεράρχηση των υπηρεσιακών αναγκών. 

1.5. Για την επέκταση αγωγού ή την αντικατάσταση παλαιού, ο ενδιαφερόμενος 
καταναλωτής, στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ (Τμ. Καταναλωτών) συμπληρώνει το σχετικό 
έντυπο (αίτηση). 

Η Διεύθυνση Δικτύου στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση αυτή, πραγματοποιεί αυτοψία 
εφόσον δε την εγκρίνει με θεώρησή της, συντάσσει τον προϋπολογισμό της 
δαπάνης, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Στη συνέχεια η αίτηση αυτή διαβιβάζεται 
στο Τμήμα Καταναλωτών, όπου ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής καταβάλλει τη 
δαπάνη συμμετοχής του. 

Η ημερομηνία καταβολής της δαπάνης συμμετοχής και της καταχώρησής της σε 
ειδικό βιβλίο επεκτάσεων δικτύου, θεωρείται ημερομηνία ενάρξεως της τριετίας, στη 
διάρκεια της οποίας κάθε σύνδεση με τον συγκεκριμένο αγωγό, υπόκειται στη 
δαπάνη συμμετοχής (τέλος επέκτασης δικτύου). 

Η δαπάνη επεκτάσεως συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς κατ/σης νερού, μέσα 
σε ένα (1) έτος και σε τέσσερις (4) ίσες δόσεις, εφόσον ο αγωγός δεν υπερβαίνει τα 
40 μέτρα κατά υδρολήπτη. Αν ο αγωγός υπερβαίνει τα 40μ., τότε η δαπάνη για τα επί 
πλέον μέτρα καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας. Εφόσον 
ο καταναλωτής δεχτεί να πληρώσει εφάπαξ ολόκληρη τη δαπάνη επέκτασης, τότε 
δικαιούται έκπτωση 10%.Σε περίπτωση άρνησης έγκαιρης καταβολής των δόσεων 
της δαπάνης συμμετοχής, τότε διακόπτεται η υδροληψία από τη διακλάδωση και 
αποκαθίσταται μετά την καταβολή της δόσεως. 

1.6. Η επέκταση αγωγού ή αντικατάσταση παλαιού, είναι δυνατό να γίνει με υλικά και 
μέσα του ενδιαφερομένου και με την επίβλεψη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του 
Δικτύου. 

2. Μετατόπιση ή υποβιβασμός αγωγών 
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Στην περίπτωση που εκτελούνται έργα από άλλους οργανισμούς, τους ΟΤΑ ή το 
Δημόσιο (διάνοιξη οδών, διαμόρφωση πεζοδρομίων) και επιβάλλεται η μετατόπιση ή 
ο υποβιβασμός αγωγών, είναι δυνατό οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, 
επιχώσεις, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων κλπ) να εκτελεστούν από το φορέα 
κατασκευής του έργου, οι δε υδραυλικές από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ (χορήγηση υλικών, 
τοποθέτηση σωλήνων κλπ.) 

 

Άρθρο 35ο 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

1. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την υγιεινή παροχή του 
νερού, μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης. 

2. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ μπορεί να αρνηθεί την υδροδότηση φυσικού ή νομικού 
προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου μόλυνσης του νερού που 
πρόκειται να παροχετευτεί. 

3. Ο Χημικός, Φυσικός και Υγειονομικός έλεγχος του χορηγούμενου νερού γίνεται 
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Κεντρικοί υπόνομοι, διακλαδώσεις και φρεάτια υπονόμων κάτω από τα πεζοδρόμια, 
θεωρούνται στεγανοί βόθροι για τους οποίους ισχύουν τα όρια ασφαλείας που 
ορίζουν οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Στις περιπτώσεις, που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τους υπονόμους αυτούς, 
διακόπτεται η υδροδότησή τους, μέχρι να τους απομακρύνουν ή μέχρι να προβούν 
στην τεχνική προστασία από μολύνσεις των αγωγών υδροδότησης που βρίσκονται 
νόμιμα κάτω από τα πεζοδρόμια, μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, που 
καθορίζεται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, κατά περίπτωση. 

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τους καταναλωτές, ελαστικών ή πλαστικών ή 
άλλων σωλήνων για τη μεταφορά του νερού, από τη βρύση σε διάφορους 
αποθηκευτικούς χώρους (ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ), για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση από τις αποθήκες αυτές νερού, σε περίπτωση διακοπής της 
υδροδότησης που μπορεί να μολύνει το δίκτυο. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά 
νερού, μέσω οποιωνδήποτε σωλήνων από τις κοινόχρηστες βρύσες. 

5. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει με αίτησή του τη 
διενέργεια δειγματοληψίας για χημική ή μικροβιολογική εξέταση του νερού με 
πληρωμή, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

Όταν από τις χημικές αναλύσεις διαπιστωθεί, ότι το νερό που αναβλύζει σε 
υπόγειους κυρίως χώρους, προέρχεται από το δίκτυο διανομής της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, 
τότε ο καταναλωτής που ζήτησε με πληρωμή τον έλεγχο αυτό, δικαιούται να πάρει 
πίσω τα χρήματα που κατέβαλλε. 

6. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ δικαιούται να προβαίνει στον έλεγχο των υδρομέτρων και των 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων νερού από 
αυτές, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους 
που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση του νερού.Οι 
καταναλωτές στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να διευκολύνουν στην 
πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου. 
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Άρθρο 36ο 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Παραβάσεις 

1. Λαθραία υδροληψία 

1.1. Οποιοσδήποτε καταναλωτής επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διακόπτεται η 
υδροδότησή του και υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας της στο εικοσαπλάσιο, 
βάσει σχετικού σημειώματος της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Τμήμα Καταναλωτών. 

Η υδροληψία αυτή αποκαθίσταται μετά την καταβολή του προστίμου. Στην έννοια της 
λαθραίας υδροληψίας εμπίπτει και η απώλεια νερού με αντίστροφη τοποθέτηση του 
υδρομέτρου εκ προθέσεως, η οποία έχει σαν συνέπεια τη διαγραφή της 
καταναλωθείσας ποσότητας. Μέτρο για την επιβολή προστίμου στη περίπτωση αυτή 
θα ληφθεί η μεγαλύτερη κατανάλωση των τεσσάρων (4) προηγούμενων 
λογαριασμών, ή αν υπάρχει κατανάλωση μικρότερης χρονικής περιόδου, λαμβάνεται 
υπόψη η μεγαλύτερη κατανάλωση αυτής της περιόδου. 

Σε περίπτωση υποτροπής ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόμετρο. 

1.2. Οποιοσδήποτε τρίτος (μη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, 
διώκεται ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου και 
υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ 
(θετικής και αποθετικής). 

Η διαφορά αυτή μεταξύ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ και λαθρουδρολήπτη, μπορεί να επιλυθεί και 
εξωδικαστικά, εφόσον ο τελευταίος καταβάλλει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ το χρηματικό ποσό 
το οποίο καθορίζει η Υπηρεσία (Τμήμα Βεβ. & Εκδόσεως Λογαριασμών σε 
συνεργασία με το Τμήμα Υδρομέτρων και Ελέγχου Καταναλώσεως) με έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εκτίμηση του όγκου της λαθραίας υδροληψίας, 
της αξίας υπολογιζομένης στο εικοσαπλάσιο. 

 

2. Ανέγερση οικοδομής χωρίς προσωρινή υδροληψία 

2.1. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από 
τον παρόντα Κανονισμό διαδικασίες, ο κατασκευαστής ή εργολάβος, προκειμένου να 
υδροδοτήσει οριστικά το συγκεκριμένο ακίνητο που έχει περατωθεί, υποχρεώνεται να 
καταβάλλει στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ: 

α) το διπλάσιο του τέλους προσωρινής σύνδεσης πλην εγγυήσεως κατανάλωσης και 
αξίας υδρομέτρου. 

β) τη δαπάνη κατασκευής νέας διακλάδωσης 

γ) τυχόν συμμετοχή σε δαπάνη επέκτασης δικτύου 

δ) το τέλος οριστικής σύνδεσης της διακλάδωσης, με την οικοδομή 

ε) τυχόν χρέη τέως πελατών 

Ο υπολογισμός του νερού που καταναλώθηκε καθώς και η χρέωσή του, γίνεται  με 
βάση τον όγκο της οικοδομής και σε ποσοστό 20% αυτού του όγκου. Αν για την 
ανέγερση της οικοδομής χρησιμοποιήθηκε έτοιμο σκυρόδεμα, το παραπάνω 
ποσοστό του όγκου της οικοδομής μειώνεται στο 15%. 

Από τον όγκο του νερού που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα, αφαιρείται ο 
αντίστοιχος όγκος που κατέγραψε τυχόν υδρόμετρο που υπήρχε στο οικόπεδο, 
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καθώς και ο όγκος που μεταφέρθηκε με βυτία, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με 
επίσημα τιμολόγια. 

2.2. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή κατασκευαστής, κατά την εκσκαφή του 
οικοπέδου για ανέγερση κτίσματος, καταστρέψει ή εξαφανίσει το ή τα υδρόμετρα που 
υπήρχαν στο ακίνητο, υποχρεώνεται πέρα από την καταβολή της αξίας του ή των 
υδρομέτρων και σε αποζημίωση της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, ίση με την αξία 200 μ

3 
κατά 

υδρόμετρο. 

 

3. Παραβάσεις σχετικές με το χώρο των υδρομέτρων (πιεστικά μηχανήματα, 
αντικείμενα, σωληνώσεις κλπ). 

3.1. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση, μέσα στο χώρο υδρομέτρων, πιεστικού 
μηχανήματος για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια των ενοίκων της 
οικοδομής και των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) αλλά 
και την ανεπηρέαστη λειτουργία των υδρομέτρων. Για τους παραβάτες προβλέπεται 
διακοπή της υδροληψίας, μέχρι την απομάκρυνση του πιεστικού μηχανήματος, 
ύστερα από έγγραφη προθεσμία τριάντα (30) ημερών. 

Είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση πιεστικού μηχανήματος εκτός του χώρου 
υδρομέτρων, σε ειδικό χώρο. 

3.2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση, στο χώρο υδρομέτρων πάσης φύσεως 
αντικειμένων, άσχετων με τον προορισμό του συγκεκριμένου χώρου. 

3.3. Διαβρωμένες σωληνώσεις ή χαλαροί σύνδεσμοι, στη στήλη υδρομέτρων πρέπει 
να επισκευάζονται αμέσως με μέριμνα των καταναλωτών. 

Για τους παραβάτες των παραγράφων 3.2., 3.3., προβλέπονται οι κυρώσεις της 
παραφράφου 3.1.. 

3.4. Αν ο χώρος των υδρομέτρων οικοδομής που περατώθηκε δεν έγινε σύμφωνα με 
τα σχέδια που είχαν υποβληθεί κατά το στάδιο της προσωρινής υδροδότησης και με 
την προϋπόθεση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνη με τον παρόντα Κ.Υ., ο χώρος 
υδρομέτρων παραλαμβάνεται αφού επιβληθεί πρόστιμο αντίστοιχο με 20 μ

3
 νερού 

ανά θέση υδρομέτρου. Το ίδιο ισχύει και για μετατροπή του Χ.Υ. μετά την παραλαβή 
του από τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

3.5. Αν ο χώρος υδρομέτρων που κατασκευάσθηκε (ή προήλθε από μετατροπή) 
αντιβαίνει σε θεμελιώδεις απαιτήσεις του άρθρο 7 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας, 
ώστε με τις κατάλληλες μετατροπές να υπάρξει βελτίωση του χώρου υδρομέτρων και 
να είναι δυνατή η εφαρμογή της επόμενης παραγράφου. 

3.6. Σε περίπτωση κατασκευής χώρου υδρομέτρων που δεν καλύπτει απόλυτα τους 
όρους του άρθρου 7 του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία έχει την δυνατότητα να 
εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραλαβή του, εφόσον κρίνει ότι οι 
παρεκκλίσεις είναι επουσιώδεις και δεν παρακωλύουν την κανονική λειτουργία του, 
ενώ διασφαλίζονται οι αποχετεύσεις. 

Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής επιβαρύνεται με την αξία 100 μ
3
 νερού για 

κάθε θέση υδρομέτρου. 

 

4. Στεγανοποίηση υπογείων χώρων 

Όσοι χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους, νόμιμους ή 
παράνομους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό 
Κανονισμό, είναι και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων 
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των χώρων αυτών, για την αποφυγή πλημμύρας που μπορεί να προέλθει από 
διαρροή του αγωγού υδρεύσεως ή άλλη αιτία. 

Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι χρήστες των χώρων αυτών, 
υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα πρόσφορα μέτρα, για τη στεγανοποίηση των 
τοιχωμάτων των υπογείων χώρων και να προμηθεύονται κατάλληλα μέσα (λ.χ. 
αντλίες αυτόματης απορρόφησης νερού, συστήματα ανίχνευσης διαρροής νερού 
κλπ), ώστε ν’ αποφύγουν πιθανές ζημίες.Αν διαπιστωθεί ζημιά από διαρροή αγωγού, 
σε χώρους που δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα στεγανοποιήσεως, η ΔΕΥΑ 
ΚΙΛΚΊΣ περιορίζεται στην επισκευή του αγωγού, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη 
στον υπαίτιο αν υπάρχει και δεν αναγνωρίζει δική του υποχρέωση για αποζημίωση. 

 

Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους: 

1. Να συνδέουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από τη 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, με σωλήνες από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης, 
έστω και αν μεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδες ή διακόπτες. 

2. Να τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίμων μέσα ή κοντά στα φρεάτια 
υδατοπαροχής. 

Για τους παραβάτες των δύο προηγούμενων παραγράφων, προβλέπεται διακοπή 
της υδροληψίας μέχρι την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων. 

3. Να παραβιάζουν τη σφράγιση των υδρομέτρων ή να τα αντικαθιστούν με 
υδρόμετρα του εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 
πενταπλάσιο της μέγιστης κατανάλωσης των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών. 

4. Να χορηγούν νερό σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή 
διακόπτεται η υδροληψία, ο δε καταναλωτής χρεώνεται επί πλέον με την αξία 100 μ

3
 

νερού. 

5. Να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση 
δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή κατά την εκσκαφή ή ανέγερση οικοδομών. Για το λόγο 
αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα τεχνικά μέτρα 
εντοπισμού και προστασίας των αγωγών, διακλαδώσεων κλπ υδρευτικών 
κατασκευών επί των πεζοδρομίων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Διεύθυνση 
Δικτύου, η οποία θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
υπαίτιος της ζημιάς, πέρα από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται 
και στην αποκατάσταση της ζημιάς (θετικής ή αποθετικής), πλέον 20% για γενικά 
έξοδα. 

 

Άρθρο 37ο 

ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Οι τιμές των υλικών που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, κατά την 
εκτέλεση έργων που γίνονται απολογιστικά, για λογαριασμό τρίτων, καθορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίνει το σχετικό πίνακα τιμών, ύστερα από 
εισήγηση του Τμήμα Προμηθειών. 

Ο καθορισμός των τιμών αυτών γίνεται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

2. Το ωρομίσθιο κατά ειδικότητα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα 
από σχετική εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης. 
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3. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού και εφαρμόζεται 
μετά την έγκρισή του από την Προϊστάμενη Αρχή. 

4. Η αναθεώρηση των παραπάνω, γίνεται στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. 

5. Τόσο οι τιμές των υλικών και των ημερομισθίων, όσο και το τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, αναθεωρούνται υποχρεωτικά κάθε έτος. Η αναθεώρηση είναι δυνατό να 
γίνει και νωρίτερα αν διαπιστωθούν μεταβολές που ξεπερνούν το +- 15%, σύμφωνα 
πάντα με τη διαδικασία των παραγράφων 1,2 &3. 

6. Κατά την τιμολόγηση των εργασιών, που γίνονται από τη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ, για 
λογαριασμό τρίτων, στις τιμές των υλικών και της εργασίας, προστίθεται ποσοστό 
20% για γενικά έξοδα (φθορά εργαλείων, αντιμετώπιση απροβλέπτων κλπ). 

 

Άρθρο 38ο 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ιδιόκτητα υδρόμετρα  

1.1. Επειδή η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Κ.Υ. δεν 
αναγνωρίζει πλέον το καθεστώς των ιδιόκτητων υδρομέτρων των καταναλωτών, γι 
αυτό τα ποσά που κατέβαλλαν στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ κατά το παρελθόν για αγορά 
υδρομέτρων, μετατρέπονται σε εγγύηση του υδρομέτρου, η οποία επιστρέφεται 
στους δικαιούχους κατά την ακύρωση της υδροληψίας. 

1.2. Το παλιό καθεστώς των υδρομέτρων, που αγοράστηκαν από τους καταναλωτές, 
από το ελεύθερο εμπόριο, διατηρείται για όσο ακόμη χρόνο λειτουργεί κανονικά το 
υδρόμετρο και δεν κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή του σύμφωνα με το άρθρο 21 
του παρόντος Κανονισμού Υδροληψίας. 

2. Υδρόμετρο με ενοίκιο και ενοίκιο διακλάδωσης 

2.1. Το καθεστώς των υδρομέτρων με ενοίκιο καθώς και του ενοικίου διακλάδωσης, 
καταργείται προοδευτικά και οι αντίστοιχοι καταναλωτές, οφείλουν σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση, να προσέλθουν στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ 
(Τμήμα Καταναλωτών) και να καταβάλλουν τις σχετικές εγγυήσεις υδρομέτρου και 
κατανάλωσης. 

Από την ημερομηνία καταβολής των εγγυήσεων αυτών, παύει και η είσπραξη από τη 
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ του ενοικίου υδρομέτρων και διακλάδωσης. Σε περίπτωση μη 
πληρωμής των ανωτέρω εγγυήσεων, διακόπτεται η υδροληψία, η οποία και 
αποκαθίσταται αμέσως μετά την σχετική πληρωμή. 

3. Υδροδότηση με ένα υδρόμετρο περισσοτέρων αναξάρτητων χώρων 

3.1. Σε όποια παλιά ακίνητα υπάρχει το καθεστώς της υδροδότησης με ένα 
υδρόμετρο περισσοτέρων ανεξάρτητων χώρων (διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια 
κλπ), η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΊΣ θα χρεώνει τον καθένα από τους ανεξάρτητους αυτούς 
χώρους με μηνιαία κατανάλωση 5 μ

3
 νερού, εφόσον η συνολική πραγματική 

κατανάλωση είναι μικρότερη από τη συνολική υποχρεωτική. 

4. Κοινόχρηστες κρήνες 

4.1. Το καθεστώς των κοινόχρηστων κρηνών καταργείται. Όσες κοινόχρηστες κρήνες 
υπάρχουν, καταργούνται σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου, από την ειδοποίηση των 
ενδιαφερομένων. 
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4.2. Εξαίρεση από την κατάργηση των κοινόχρηστων κρηνών, αναγνωρίζεται για τις 
περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει δίκτυο διανομής και η περιοχή είναι αδιαμόρφωτη 
από απόψεως δρόμων και πεζοδρομίων. 

Αλλά και στις περιπτώσεις αυτές, μετά την επέκταση του δικτύου και τη διαμόρφωση 
των δρόμων και πεζοδρομίων, επακολουθεί η κατάργησή τους, σε διάστημα ενός 
χρόνου από τη σχετική ειδοποίηση. 

4.3. Οι υδροδοτούμενοι από τις κοινόχρηστες κρήνες, έχουν το ευεργέτημα να 
εξοφλούν το τέλος σύνδεσης της ατομικής τους υδροληψίας σε διάστημα ενός 
χρόνου. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας, οι ενδιαφερόμενοι 
καταναλωτές καταβάλλουν το 1/5 της όλης δαπάνης, οι δε δόσεις για το υπόλοιπο 
της δαπάνης συνεισπράττονται με τους επόμενους τέσσερις λογαριασμούς 
καταναλώσεως νερού. 

4.4. Για την κατασκευή των διακλαδώσεων, των περιπτώσεων αυτών, ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Κανονισμού. 

5. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από τη Νομαρχία 
Κιλκίς, κατισχύει δε κάθε άλλης Διάταξης του προηγούμενου Κανονισμού, με τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του καθώς και με αποφάσεις ή εγκύκλιες διαταγές 
που ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τα θιγόμενα θέματα.     


