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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 23νπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (129/21)
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζκφ 23/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : «Έγθξηζε θαλνληζκνύ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ»
ήκεξα ηελ 30ε Οθησβξίνπ 2021 εκέξα άββαην θαη απφ ψξα 15:00 έσο 19:00 ζπλήιζε ζε
έθηαθηε ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζχκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθχθιην ηνπ
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηϊπιζηρ ηυν απνηηικϊν ζςνεπειϊν ηηρ
εμθάνιζηρ ηος κοπυνοφοω COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμοω ηηρ διάδοζήρ ηος», θαη
καηψπιν ηηρ ςπ’ αξηζκ.5674/30-10-21 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ
επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν
21 κειψλ έιαβαλ κέξνο 11, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παξόληεο
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξφεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηψηεο ππξίδσλ, 4.) ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεψξγηνο,7.) νχριαο
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Καξλέδεο ππξίδσλ,10.) Αζαλαζίνπ άββαο,11.)
Θενδσξνπνχινπ νθία

Απόληεο
1)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο,2.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,3.) Μέιινο Ησάλλεο,4.) Καξαγηάλλεο
Κσλ/λνο,5.) νχρια ηπιηαλή,6.) Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο.7.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια,
8.)Αλδξένπ Υξπζνχια, 9.)Κεξακίδαο Γεψξγηνο ,10.) Παληειήο Βαζίιεηνο,
Ο θ. Σδηληέξεο απνρψξεζε ζην 4ν ζέκα θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ θ. Λεζηψηε
(Πξνεδξεχσλ)
Οη θ.θ. Αζαλαζίνπ-Καξλέδεο απνρψξεζαλ ζην 7ν ζέκα

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ, Παξώλ.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παξόληεο
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο
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Οπδείο

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ, Παξώλ.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παξόληεο
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο
Οπδείο
Απόληεο
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνχπνιεο,2..) Μνχγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,3.)Υαηδίλαο
Γεψξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,4.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπφιεσο,5.) Παπιήο Ησζήθ, Κ.
Κπςέιεο,6..)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,7.) Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο,Κ.Γξπφπεο,8.)
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 9.) Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο
Τπάιιεινο θ. Κφιιηαο Δπάγγεινο
Αξηζκόο ζέκαηνο 1Ο ΖΜ.Γ

Α.Α 129/21

ΘΔΜΑ : «Έγθξηζε θαλνληζκνύ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ»
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην πξψην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιφγν ζηελ θ.
Μάγεηξα, ε νπνία ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ λέν θαλνληζκφ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ , πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ:
Άξζξν 1 – (θνπόο – Ιεξάξρηζε αλαγθώλ)
1.- Ο παξψλ Καλνληζκφο Ύδξεπζεο θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο πδξνδφηεζεο ησλ
θαηαλαισηψλ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε λεξνχ θαζψο θαη παξεπφκελα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο απηέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ην πφζηκν λεξφ είλαη
θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη λα δηέπεηαη απφ
θαλφλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ.
2.- Οη αλάγθεο γηα θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν πδξεχζεσο ηεξαξρνχληαη σο
εμήο:
α) Με απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ νηθηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ.
β) Δθφζνλ απνκέλεη πιεφλαζκα λεξνχ κεηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, δηαηίζεηαη
γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνηίζκαηνο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νηθφζηησλ δψσλ, θήπσλ,
θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη αγξψλ.
Άξζξν 2 – (ύκβαζε - Σηκνιόγεζε)
1.- Κακία ζχλδεζε παξνρήο πδξνιεςίαο δελ γίλεηαη ρσξίο αίηεζε θαη ππνγξαθή ζρεηηθήο
ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ θαη θαηαλαισηή. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θαηαλαισηήο
απνδέρεηαη πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
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2.- Σν ηηκνιφγην ηεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο απνθαζίδεηαη απφ ην
αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (Γεκνηηθφ πκβνχιην) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ κε
ηαθηηθέο (εηήζηα) ή ηπρφλ έθηαθηεο απνθάζεηο ηνπ.
Άξζξν 3 – (ύλδεζε, Δπαλαζύλδεζε, Γηαθνπή, Γηθαηνινγεηηθά)
1.- Γηα λα γίλεη λέα ζύλδεζε ή επαλαζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο
απαηηείηαη:
α) Αίηεζε πδξνιεςίαο (κε νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, Α.Φ.Μ.) φπνπ ζα δειψλεηαη
θαη ε δηεχζπλζε απνζηνιήο ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
β) Απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο γηα πιήξε ή ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία (Δ9 θαη ζπκβφιαην) ή
ελνηθίαζεο ηνπ ππφ ζχλδεζε αθηλήηνπ θαη ζε πεξίπησζε α) εθπξνζψπνπ ηνπο, Τ.Γ. ζρεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ελνηθηαζηή αληίζηνηρα ή β) λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεηαη
απφ ελνηθηαζηή, απαηηείηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε, φηη γλσξίδεη ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ θαη ζπλαηλεί ζηελ αηηνχκελε ζχλδεζε.
γ) Καηαβνιή ηνπ εθάζηνηε ηέινπο ζχλδεζεο (ή επαλαζχλδεζεο) αλάινγα, κε ην δίθηπν. Σν
ηέινο ζχλδεζεο ή επαλαζχλδεζεο, νξίδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ
Γήκνπ.
δ) Δπηζχλαςε Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. ε πεξίπησζε αηηήζεσο
απφ κηζζσηή, ε ελεκεξφηεηα απαηηείηαη ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ή ηνλ
επηθαξπσηή αλάινγα).
ε) ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ πνπ ηα
πνζνζηά ηνπο απνηεινχλ πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο, θαη ησλ δχν, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα νξίδνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο ζε πνην φλνκα θαη ΑΦΜ ζα εθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο
χδξεπζεο.
2.- Γηα ηελ δηαθνπή πδξνιεςίαο, απαηηείηαη:
α) Αίηεζε δηαθνπήο πδξνιεςίαο κε ηα αλάινγα παξαπάλσ απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ή
ελνηθίαζεο θαη λνκηκνπνίεζεο εθπξνζψπνπ ηνπ αηηνχληα.
β) Καηαβνιή ηέινπο δηαθνπήο πδξνιεςίαο ην νπνίν είλαη ην 1/3 ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο θαη
γ) ε πεξίπησζε χπαξμεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, εμφθιεζή ηνπο ή ελεξγή ξχζκηζε ηεο
νθεηιήο.
Ά ξ ζ ξ ν 4 – (Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο πδξνιεςίαο)
Ζ Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο πδξνιεςίαο είλαη δπλαηή απφ ηνλ δηθαηνχρν (θάηνρν παξνρήο),
ζε άιιν πξφζσπν, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
1. Δάλ δελ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηεο παξνρήο:
α). Δάλ δελ έρεη γίλεη κεηαβίβαζε θαη ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο
πξνο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνπξαθηηθά ηθαλφ πξφζσπν γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ θαηφρνπ θαη
ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ λένπ
δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο (νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη απνζηνιήο ησλ
ινγαξηαζκψλ) θαη ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθφ δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο ηφζν ηνπ
απεξρφκελνπ, φζν θαη ηνπ λένπ αηηνχληα, θαζψο θαη έληππν Δ9 ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ πξνο
εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο είζπξαμεο ησλ εθ’ εμήο ρξεψζεσλ. Σπρφλ έιιεηςε αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληα λένπ δηθαηνχρνπ, θσιχεη ηελ κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο ζε απηφλ,
εθηφο εάλ εγγπεζεί ππέξ απηνχ άιιν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη αθίλεηε πεξηνπζία (απαηηείηαη
πξνζθφκηζε Δ9 απηνχ). ε πεξίπησζε νθεηιψλ ηνπ απεξρφκελνπ θαηφρνπ πξνο ηνλ Γήκν απφ
άιιε αηηία, ή απφ ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο άιισλ παξνρψλ πιελ ηεο ζπγθεθξηκέλεο, ε
κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο ρσξεί κφλν κεηά εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ.
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β). Δάλ έρεη γίλεη κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ ζε
άιιν πξφζσπν (πψιεζε ή δσξεά), ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ λένπ
θηήηνξα (ή επηθαξπσηή) ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο σο άλσ κε απφδεημε ηεο
πιεξεμνπζηφηεηάο ηνπ θαη κε πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ ηεο κεηαβίβαζεο.
γ). Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ε κεηαβίβαζε ηεο
παξνρήο ζηνλ ελνηθηαζηή γίλεηαη κε θνηλή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κηζζσηή, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ λένπ αηηνχληα δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο
(νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη απνζηνιήο ησλ ινγαξηαζκψλ) θαη ζηελ
νπνία επηζπλάπηεηαη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην (ή απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ηεο ελνηθίαζεο
ζηελ ΑΑΓΔ), απνδεηθηηθφ δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ απεξρφκελνπ θαηφρνπ θαη ηνπ λένπ
αηηνχληα, θαζψο θαη ην έληππν Δ9 ηνπ ελνηθηαζηή πξνο εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο
είζπξαμεο ησλ εθ’ εμήο ρξεψζεσλ. Σπρφλ έιιεηςε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληα λένπ
δηθαηνχρνπ, θσιχεη ηελ κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο ζε απηφλ, εθηφο εάλ εγγπεζεί ππέξ απηνχ
άιιν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη αθίλεηε πεξηνπζία (απαηηείηαη πξνζθφκηζε Δ9 απηνχ).
δ) ε πεξίπησζε νθεηιψλ ηνπ απεξρφκελνπ θαηφρνπ πξνο ηνλ Γήκν απφ άιιε αηηία ή απφ
ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο άιισλ παξνρψλ πιελ ηεο ζπγθεθξηκέλεο, ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο
ρσξεί κφλν κεηά εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Γήκνο έρεη
δηαθξηηηθή επρέξεηα απφξξηςεο αηηήκαηνο κεηαβίβαζεο ζε ελνηθηαζηή εάλ ε κίζζσζε είλαη
βξαρπρξφληα (έσο ηξηψλ εηψλ).
Σέινο, ε) ε παξαρψξεζε ρξήζεσο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο ζε άιιν
πξφζσπν, εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α), ελψ επίζεο πθίζηαηαη ε επρέξεηα
απφξξηςεο ηνπ Γήκνπ ηνπ αηηήκαηνο κεηαβίβαζεο ζε παξαρσξεζηνχρν, εάλ ε παξαρψξεζε
είλαη βξαρχρξνλε (έσο πέληε εηψλ).
2. Δάλ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηεο παξνρήο:
α). ε πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο ππφ κεηαβίβαζε πδξεπηηθήο παξνρήο χςνπο
έσο ρηιίσλ επξψ (1.000 €), ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε ηηο ακέζσο αλσηέξσ
(αξ.4§1) πξνυπνζέζεηο, θαηά πεξίπησζε, θαη ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη ή ζα ξπζκηζηεί ε
νθεηιή ή ζα εμνθιεζεί πιήξσο πξν κεηαβίβαζεο (θαη έηζη ζα πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε
δεκνηηθή ελεκεξφηεηα) ή ζα δειψλεηαη ξεηά κε ζρεηηθή Τ.Γ. Ν.1599/86 ζηελ αίηεζε απφ ηνλ
λέν δηθαηνχρν ηεο παξνρήο
φηη απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο απηήο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο.
β). ε πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο ππφ κεηαβίβαζε πδξεπηηθήο παξνρήο χςνπο
άλσ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000 €), ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε ηηο ακέζσο αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο, θαηά πεξίπησζε, θαη ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη ε νθεηιή απηή ή ζα
εμνθιεζεί πιήξσο πξν κεηαβίβαζεο (θαη έηζη ζα πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε δεκνηηθή
ελεκεξφηεηα) ή ζα δειψλεηαη απφ ηνλ λέν δηθαηνχρν ηεο παξνρήο κε ππεχζπλε δήισζε πνπ
ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε, φηη απνδέρεηαη ηελ νθεηιή (αλαδνρή ρξένπο) θαη αλαιακβάλεη
ν ίδηνο σο λένο δηθαηνχρνο ηεο παξνρήο, ηελ ππνρξέσζε εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο απηήο.
γ). ηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ έρεη αξρίζεη δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ
θαηφρνπ -νθεηιέηε κε επηβνιή θαηάζρεζεο (γηα νπνηαδήπνηε αηηία), ε κεηαβίβαζε ηεο
πδξεπηηθήο παξνρήο ρσξεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξγ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κφλν κεηά
πιήξε εμφθιεζε ηνπ Γήκνπ, ηφζν γηα ηελ νθεηιή, φζν θαη γηα ηα έμνδα εθηέιεζεο. H παξνχζα
πξνυπφζεζε δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δειαδή ζε
πεξίπησζε πψιεζεο ή δσξεάο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ.
3.- Δάλ ππάξρνπλ ξπζκηζκέλεο νθεηιέο ηεο παξνρήο:
ε πεξίπησζε ήδε ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ηεο παξνρήο, ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ
δηθαηνχρνπ παξνρήο γίλεηαη ππφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ηεο πξγ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαηά πεξίπησζε θαη ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη ε ξπζκηζκέλε νθεηιή ζα εμνθιεζεί πιήξσο
πξν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο παξνρήο ή ν λένο δηθαηνχρνο ηεο παξνρήο ζα απνδέρεηαη
ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε φηη ηειεί ζε γλψζε ηεο νθεηιήο θαη ηεο γελφκελεο
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ξχζκηζήο ηεο απ’ ηνλ απεξρφκελν θάηνρν θαη φηη εγγπάηαη αηνκηθά ηελ εθ’ εμήο απνπιεξσκή
ησλ ξπζκηζκέλσλ δφζεσλ ηνπ θαηαλαισηή πνπ δηαδέρεηαη, παξαηηνχκελνο απφ έλζηαζή ηνπ
δηδήζεσο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε επξηζθφκελε ζε ελεξγή ξχζκηζε νθεηιή δελ ζα
απνηππψλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ, αιιά
ζα απνηππσζνχλ ζε πεξίπησζε απέληαμεο ηνπ πξσηνθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε θαη ζην
απνκέλνλ αλεμφθιεην ππφινηπν θαζίζηαληαη εηο νιφθιεξνλ νθεηιέηεο ηφζν ν πξσηνθεηιέηεο,
φζν θαη ν λένο θάηνρνο ηεο παξνρήο. H παξνχζα πξνυπφζεζε δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε
β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δειαδή ζε πεξίπησζε πψιεζεο ή δσξεάο ηνπ
πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ.
4.- Αδξάλεηα ή θαζπζηέξεζε θαηόρνπ παξνρήο:
α). ε πεξίπησζε πνπ ν λένο θηήηνξαο αθηλήηνπ δελ έρεη πξνβεί ζε θακία δηαδηθαζία
κεηαβίβαζεο ηεο πδξεπηηθήο παξνρήο ζη’ φλνκά ηνπ κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία (αξ.4§1.β
παξφληνο) θαη ην πδξφκεηξν παξακέλεη ζην φλνκα ηνπ παιαηνχ ηδηνθηήηε ή θαηφρνπ, ν Γήκνο
ιφγσ κε ελεκέξσζήο ηνπ ζα ζπλερίδεη λα εθδίδεη ηνλ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο θαη λα θάλεη ηε
ζρεηηθή πδξεπηηθή ρξέσζε λφκηκα ζην φλνκα ηνπ παιαηνχ θηήηνξα ηνπ αθηλήηνπ.
β). Καηά ζπλέπεηα, ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ν παιαηφο
θηήηνξαο είλαη ζθφπηκν λα πξνβαίλεη ακειιεηί ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ, κε
πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ ηίηινπ ηεο κεηαβίβαζεο. ηελ πεξίπησζε αδηαθνξίαο ηνπ λένπ
θηήηνξα γηα αίηεζε κεηαβίβαζεο ηεο πδξεπηηθήο παξνρήο ζη’ φλνκά ηνπ, ν παιαηφο θηήηνξαο
δηθαηνχηαη λα αηηεζεί δηαθνπή ηεο επ’ νλφκαηί ηνπ πδξνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαη’ άξζξν
3§3 νξηδφκελα.
γ). ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί ν ηδηνθηήηεο καδί κε ηνλ ελνηθηαζηή θαη ν ηειεπηαίνο
απνδέρεηαη ηηο νθεηιέο χδξεπζεο ηεο παξνρήο γηα ηνλ ρξφλν πνπ ήδε θαηέρεη ην
πδξνδνηνχκελν αθίλεην, κε ζρεηηθή αίηεζε θαη ησλ δχν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο νθεηιήο θαη ηε
ζρεηηθή απνδνρή ηεο νθεηιήο απ’ ηνλ κηζζσηή, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν
κηζζσηεξίνπ (ή απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ηεο κίζζσζεο ζηελ ΑΑΓΔ), νη νθεηιέο πνπ ζα
αθνξνχλ ην δηάζηεκα ηεο ελνηθίαζεο, ζα κεηαθεξζνχλ ππεξεζηαθά απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ
ελνηθηαζηή.
δ) ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ ελνηθηαζηή ζχκπξαμεο γηα κεηαθνξά ηεο παξνρήο ζην φλνκά
ηνπ, ε παξνρή παξακέλεη ζην φλνκα ηνπ πθηζηάκελνπ θαηφρνπ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθή
εθθαζάξηζε ησλ νθεηιψλ χδξεπζεο ζα γίλνληαη ζηε βάζε ησλ φξσλ ηεο κεηαμχ ηνπο
ζχκβαζεο κίζζσζεο.
ε). ε πεξίπησζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί πδξεπηηθή παξνρή ζην φλνκα ελνηθηαζηή πδξεπφκελνπ
αθηλήηνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο (ή αθφκα θαη δηαξθνχζαο ηεο κίζζσζεο), ε επαλαθνξά
(αλακεηαβίβαζε) ηεο παξνρήο ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή επηθαξπσηή γίλεηαη κε αίηεζε
ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζρεηηθή βνχιεζή ηνπο, κε ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξγ.1.γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ ζε πεξίπησζε
ππάξμεσο νθεηιψλ, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο ησλ πξγ.2 θαη 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο δελ ππνγξάςεη θαη δελ απνδερηεί ηελ αιιαγή ηνπ
νλφκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή ηπρφλ νθεηιέο ηνπ πδξνκέηξνπ ζα ζπλερίζνπλ λα επηβαξχλνπλ ηνλ
ΑΦΜ ηνπ ηδηνθηήηε.
ε) ε πεξίπησζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί πδξεπηηθή παξνρή ζην φλνκα ελνηθηαζηή πδξεπφκελνπ
αθηλήηνπ, έρεη ιήμεη ε κίζζσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ππάξρεη δηαθσλία ή έιιεηςε
ζπλεξγαζίαο ηδηνθηήηε (ή επηθαξπσηή) θαη ελνηθηαζηή γηα ηελ επαλαθνξά ηεο παξνρήο ζην
φλνκα ηνπ πξψηνπ, ν κελ ελνηθηαζηήο δηθαηνχηαη κνλνκεξψο ζε αίηεζή ηνπ δηαθνπήο
πδξνδφηεζεο ηεο επ’ νλφκαηί ηνπ παξνρήο, ν δε ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο επίζεο κνλνκεξψο
ζε αίηεζή ηνπ κεηαθνξάο (αλακεηαβίβαζεο) ηεο παξνρήο ζην φλνκά ηνπ.
Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο κνλνκεξνχο αηηήζεσο είηε απ’ ηνλ απειζφληα ελνηθηαζηή γηα
δηαθνπή ή απ’ ηνλ ηδηνθηήηε ή επηθαξπσηή γηα επαλαθνξά ζην φλνκά ηνπ, ν αηηψλ ζα
πξνζθνκίδεη ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ιήμεο ηεο κίζζσζεο.
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5.- Κιεξνλνκηθή δηαδνρή:
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο παξνρήο απνβηψζεη,
α) ν/νη θιεξνλφκνο/-νη ππνρξενχληαη λα ην δειψζνπλ (θαη εάλ είλαη πεξηζζφηεξνη,
ηνπιάρηζηνλ έλαο απηψλ) ζηε ππεξεζία πξνζθνκίδνληαο απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο
ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ δηθαηνχρνπ θαη λα δεηήζεη/-νπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ζην
φλνκα ηνπ αηηνχληα ή ελφο εθ ησλ αηηνχλησλ, δειψλνληαο φια ηα αλσηέξσ (αξ.3§1.α)
αλαγθαία ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα πξφθεηηαη γηα λέα παξνρή, αιιά ζπλέρηζε
ηεο πθηζηάκελεο κε αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ. ε πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ ηεο
παξνρήο, απηέο κεηαθέξνληαη ζην φλνκα ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ θαη ζε πεξίπησζε ελ ηζρχ
ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, ε εμππεξεηνχκελε ξχζκηζε δελ παχεη, αιιά ζπλερίδεηαη ζην φλνκα ηνπ
λένπ δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο.
β) Αλ νη θιεξνλφκνη δελ ελεκεξψζνπλ ηελ ππεξεζία γηα ηνλ ζάλαην ηνπ θαηφρνπ θαη δελ
αηηεζνχλ ηελ ρξήζε δηθαηψκαηνο πδξνιεςίαο ηνπ πδξνκέηξνπ ή δελ πξνβνχλ ζε δηαθνπή –
θαηάξγεζε ηνπ πδξνκέηξνπ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ, ε ππεξεζία
δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ φπνηα πεξαηηέξσ θαηαλάισζε θπβηθψλ θαη ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ
αλσηέξνπ πδξνκέηξνπ, νη νπνίεο ζα βαξαίλνπλ ηνλ θιεξνλφκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ
θαη βεβαίσο δηθαηνχηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε λα δηαθφςεη ηελ παξνρή θαη λα αθαηξέζεη ην
πδξφκεηξν. Δμαίξεζε απφ ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία απνηειεί ε ηπρφλ απνπνίεζε
θιεξνλνκίαο απφ θιεξνλφκν ή θιεξνλφκνπο, γηα ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ζηνλ Γήκν είηε απφ
εγγχηεξν ζπγγελή ηνπ ζαλφληα ή απφ ηνλ εθ δηαζήθεο ηεηηκεκέλν ζην πδξεπφκελν αθίλεην, θαη’
αξρήλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ε ζθέςε ή πξφζεζε απνπνίεζεο (ή θαη ε απνπνίεζε εάλ
γίλεη έσο ηφηε), νπφηε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ηνπ Γήκνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη κεηά παξέιεπζε
ηξηψλ (3) κελψλ απ’ ηελ απνδνρή ηνπ θιεξνλφκνπ ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ. Αλ δελ γίλεη ε
δήισζε ζθέςεο ή πξνζέζεσο απνπνίεζεο ή ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ δήισζεο
απνπνίεζεο ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν εληφο ηνπ 3κήλνπ απφ ζάλαην ηνπ θαηφρνπ, δελ
πθίζηαηαη παξάηαζε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, ελψ εάλ γίλεη ηέηνηα δήισζε ή πξνζθφκηζε
δήισζεο απνπνίεζεο αξκνδίσο, ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηε
δηαθξίβσζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θιεξνλφκνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ
3κήλνπ, κεηά ηελ ππεηζέιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ θιεξνλνκία.

Άξζξν 5 – (Λνγαξηαζκνί, Δπζύλε Γήκνπ)
1.- Ζ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο λεξνχ γίλεηαη αλά ηξεηο κήλεο.
ην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ πεξηιακβάλεηαη:
1. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ.
2. Ζ πνζφηεηα ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνχ.
3. Ζ αμία ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνχ.
4. Ζ πεξίνδνο θαηαλάισζεο πνπ αθνξά ν εθδηδφκελνο ινγαξηαζκφο.
5. Σν ηέινο απνρέηεπζεο (εάλ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο).
6. Σν ηέινο ζπληήξεζεο πδξνκέηξσλ (πάγην).
7. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ).
8. Ζ πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ.
9. Σπρφλ αλεμφθιεηε νθεηιή πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαη νη πξνζαπμήζεηο ηεο θαη
10. Υξέσζε απφ ηπρφλ δεκία ζην πδξφκεηξν ή ην δίθηπν.
Όιεο νη ρξεψζεηο –πιελ ηεο ηειεπηαίαο- γίλνληαη κε βάζε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην πνπ θαζνξίδεηαη
απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
2.- Οη εκεξνκελίεο έθδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηεο έλδεημεο ηνπ πδξνκέηξνπ,
ελδέρεηαη λα απέρνπλ έσο δεθαπέληε (15) εκέξεο (πξηλ ή κεηά) απφ ηηο αληίζηνηρεο
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εκεξνκελίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ, δηθαηνινγνχληαη δε απφ ηνλ ζεκαληηθφ βαζκφ
δπζθνιίαο θαη απαηηνχκελν ρξφλν θαηαγξαθήο φισλ ησλ παξνρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο. Απφθιηζε έσο 15 εκέξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ, δελ επηθέξνπλ θάπνηα ζπλέπεηα ζηε βεβαηνχκελε ρξέσζε, ελψ
απφθιηζε άλσ ησλ 15 εκεξψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
ινγαξηαζκνχ, απνηεινχλ ιφγν ακθηζβήηεζεο ηπρφλ επηπιένλ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ιφγσ
απηήο ηνπ θαηαλαισηή.
3. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο ηξηκεληαίαο θαηαγξαθήο ηεο έλδεημεο θάζε πδξνκέηξνπ πέξαλ ηνπ
κελφο, επηθέξεη άλεπ άιινπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ππαγσγή ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο ηνπ
ηξηκήλνπ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θιίκαθα ρξέσζεο θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ
ππαιιήισλ. Πεηζαξρηθφ παξάπησκα δελ ζπληξέρεη εάλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη έρνπλ
ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηελ ππεξεζία γηα ηελ αηηία ηεο θαζπζηέξεζεο θαηαγξαθήο θαη ηελ
πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηά ηεο θαη ε Τπεξεζία ζεσξεί αηηηνινγεκέλα ηελ επηθαινχκελε αηηία
σο εχινγε.
4. Σπρφλ εηθνληθή ή ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή (λννχκελσλ σο ηέηνησλ θάζε θαηαγξαθήο
απέρνπζαο άλσ ησλ 50 θκ απφ ηελ πξαγκαηηθή ζηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη) νπνηαζδήπνηε
ηξηκεληαίαο έλδεημεο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππάιιεινπο, πξνζεθφλησο απνδεηθλπφκελε απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θαηαλαισηή, επηθέξεη ππαγσγή ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο ηνπ ηξηκήλνπ ζην
πξνζήθνλ χςνο βάζεη ηεο απνδεηθλπφκελεο σο αιεζηλήο. Δπίζεο, ππνρξεσηηθά επηθέξεη θαη
ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ.
5.- Σπρφλ θαζπζηέξεζε έθδνζεο θαη απνζηνιήο ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο άλσ ηνπ κελφο,
επηθέξεη αλάινγα αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο επζχλεο ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνο
ηνλ Γήκν, ζηε βάζε ηεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε
πνπ ε θαζπζηέξεζε έθδνζεο ινγαξηαζκνχ άλσ ηνπ κήλα, νθείιεηαη ζε θαζπζηέξεζε
ρνξήγεζεο ησλ αλαγθαίσλ θαηαγξαθψλ απ’ ηνλ Γήκν ζηελ αλάδνρν εηαηξεία έθδνζεο ησλ
ινγαξηαζκψλ, αλαδεηείηαη ε πεηζαξρηθή επζχλε ησλ ππαίηησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.

ε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θαηαλαισηήο δελ επζχλεηαη θαη ε ρξέσζε ζηνλ εθδνζέληα κε
θαζπζηέξεζε ινγαξηαζκφ, πξνζαξκφδεηαη ζην πξνζήθνλ κέηξν κε βάζε ηελ ρξέσζε
θαηαλάισζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ίδηαο παξνρήο θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ
παξειζφληνο έηνπο ή ηνλ κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκψλ ηεο ίδηαο παξνρήο θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο θαηά ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ
πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 13§2 ηνπ παξφληνο θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία.
6.- Ο Γήκνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ησλ νπνησλδήπνηε πδξνιεπηψλ γηα
ηπρφλ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ή πηέζεσο ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη γηα
ηπρφλ δηαθνπή ηνπ λεξνχ απφ βιάβε ή δεκηά ηνπ δηθηχνπ ή δηάξξεμε ησλ ζσιήλσλ απφ
νπνηαδήπνηε αηηία.
7.- Ο Γήκνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη γεληθψο ηελ πγηεηλή παξνρέηεπζε ηνπ λεξνχ
κέρξη ηε δηαθιάδσζε ζχλδεζεο, ππνρξενχκελνο ζε δηαξθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ σο
θαηάιιεινπ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Ο ρεκηθφο, θπζηθφο θαη πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ
ρνξεγνχκελνπ λεξνχ δηελεξγείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ Γήκν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία.
Άξζξν 6 – (Τπνρξεώζεηο θαηαλαισηώλ)

[7]

ΑΔΑ: 96ΤΘΩΗΛ-5ΤΧ
1.- Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα εμνθιεί εκπξφζεζκα ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ήηνη ζε πξνζεζκία
ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2.- ε πεξηπηψζεηο κε πιεξσκήο απφ ηνλ πδξνιήπηε δπν ζπλερφκελσλ ινγαξηαζκψλ
χδξεπζεο αθνινπζεί εηδνπνίεζε δηαθνπήο παξνρήο ζηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ. Αλ πεξάζεη
θαη ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ ηξίηνπ ινγαξηαζκνχ άπξαθηε, αθνινπζεί απνζηνιή (κε
απφδεημε) ηειηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ ππεξεζία πνπ θαιεί ηνλ θαηαλαισηή λα
εμνθιήζεη ή λα πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, κε
πξνζεζκία ελφο κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηεο. Ζ εηδνπνίεζε απηή επέρεη ζέζε θιήζεο
πξνεγνχκελεο αθξφαζεο πξν επηβνιήο δηαθνπήο πδξνδφηεζεο. Αλ πεξάζεη θαη απηή
άπξαθηνο, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ
άλεπ άιινπ ηηλφο, έσο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ δηαθνπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο
κεηά ηελ ιήμε ηνπ 4νπ Σξηκήλνπ. Ζ πεξηγξαθφκελε απηή δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θάζε
θνξά πνπ ζα ππάξρεη ιεμηπξφζεζκε νθεηιή δχν ζπλερφκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη ζα
δηαθφπηεηαη εάλ ν θαηαλαισηήο εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ή ηελ εληάμεη ζε ξχζκηζε θαη ηελ ηεξεί.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο ρσξίο λα έρεη ξπζκίζεη ηελ νθεηιή ηνπ, θαηαβάιεη
νπνηνδήπνηε πνζφ έλαληη ηνπ ζπλφινπ απηήο, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, θαηαρσξίδεηαη θαηά
ζεηξά σο δνζέλ πξψηα (θαη θαηά ζεηξά) γηα ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνλ ΦΠΑ, ην ηέινο ζπληήξεζεο
πδξνκέηξσλ θαη ην ηέινο απνρέηεπζεο θάζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο (ινγαξηαζκνχ) θαη
εθφζνλ απνκέλεη ππφινηπν, θαηαινγίδεηαη ζηελ παιαηφηεξε επηκέξνπο νθεηιή γηα ηελ αμία ηνπ
θαηαλαισζέληνο λεξνχ θάζε ινγαξηαζκνχ.
3.- Ο Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη ππέξ ηνπ θαηαλαισηή ην δηθαίσκα επίθιεζεο ηεο κε παξαιαβήο
ή ηελ απψιεηα ηνπ ινγαξηαζκνχ. ` απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο νθείιεη λα επηδείμεη
ηελ ζηνηρεηψδε επηκέιεηα γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή λα απεπζπλζεί εγγξάθσο
ζηελ ππεξεζία θαη λα αηηεζεί επαλέθδνζε θαη λέα απνζηνιή ηνπ απνιεζζέληνο ινγαξηαζκνχ.
Λφγσ ηεο ππνρξέσζεο επηκέιεηαο ηνπ θαηαλαισηή θαη δπλαηφηεηαο ελεκέξσζήο ηνπ, δελ
αλαγλσξίδεηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εμφθιεζεο απνιεζζέληνο θαη επαλεθδνζέληνο
ινγαξηαζκνχ.

4.- Αλ ν θαηαλαισηήο αιιάμεη δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ππνρξενχηαη ζε ζρεηηθή έγγξαθε
ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε ζσζηή δηεχζπλζε. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ελεκεξψζεη ηνλ Γήκν θαη επηζηξαθεί ν ινγαξηαζκφο ιφγσ κε αλεχξεζήο
ηνπ ζηε
δεισζείζα θαηνηθία, αλαδεηείηαη ε λέα δηεχζπλζή ηνπ απφ ηνλ Γήκν θαη ζε πεξίπησζε κε
αλεχξεζήο ηνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή
ακέζσο κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ηξηκήλνπ εληφο ηνπ νπνίνπ επεζηξάθε ν
απνζηαιείο ινγαξηαζκφο.
5.- Δάλ ν θαηαλαισηήο επξίζθεηαη ζε κεγάιε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη δελ κπνξεί λα
εμνθιήζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν θαη
παξαζέηνληαο ην πξφβιεκά ηνπ λα δεηήζεη λα εμεηαζζεί θάζε λφκηκε δπλαηφηεηα ζρεηηθήο
δηεπθφιπλζήο γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο ηνπ. Σέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηα παξέρεηαη
ηφζν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006), φζν θαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ πνπ πξνβιέπνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζρεηηθήο ξχζκηζεο.
Άξζξν 7 – (Μείσζε ή απαιιαγή γηα εηδηθέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο)
1.- ην άξζξν 202§3 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006), πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «3. Με απψθαζη ηος
δημοηικοω ζςμβοςλίος, πος λαμβάνεηαι με ηην απψλςηη πλειοτηθία ηος απιθμοω ηυν μελϊν
ηος, είναι δςναηή η μείυζη δημοηικϊν θψπυν ή ηελϊν ή η απαλλαγή απψ αςηοωρ για ηοςρ
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απψποςρ, ηα άηομα με αναπηπίερ, ηοςρ πολωηεκνοςρ, ηοςρ ηπίηεκνοςρ, ηιρ μονογονεφκέρ
οικογένειερ και ηοςρ μακποσπψνια ανέπγοςρ, ψπυρ η ιδιψηηηα ηυν ανυηέπυ οπιοθεηείηαι
ανηίζηοισα απψ ηην κείμενη νομοθεζία, καθϊρ και ηοςρ δικαιοωσοςρ ηος Κοινυνικοω
Ειζοδήμαηορ Αλληλεγγωηρ ηος άπθπος 235 ηος ν. 4389/2016 (Α' 94). Με ηην ίδια απψθαζη
μποπεί να ηίθενηαι και ειζοδημαηικά κπιηήπια για ηη σοπήγηζη ηηρ υρ άνυ μείυζηρ ή
απαλλαγήρ. Η επίπηυζη ζηα έζοδα ηος Δήμος πος πποκωπηει απψ ηη λήτη ηηρ απψθαζηρ ηος
ππϊηος εδαθίος ηηρ παποωζαρ αποηςπϊνεηαι ςποσπευηικά και λαμβάνεηαι ςπψτη καηά ηην
καηάπηιζη ηος πποχπολογιζμοω ηος έηοςρ εθαπμογήρ ηηρ, ζωμθυνα με ηιρ εκάζηοηε
ιζσωοςζερ διαηάξειρ.». Ζ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, εθαξκφδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ σο
εμήο: Πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε ζπληνληζκφ ησλ
αξκφδησλ αληηδεκάξρσλ θαη κέξηκλα ησλ Πξνέδξσλ ησλ πκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ, γίλεηαη
ε θαηαγξαθή αλά Κνηλφηεηα φισλ ησλ πδξεπηηθψλ παξνρψλ πνπ εμππεξεηνχλ αθίλεηα, ζηα
νπνία δηαβηνχλ νηθνγέλεηεο ή πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ εηδηθέο θνηλσληθέο
θαηεγνξίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ πδξεπηηθψλ
παξνρψλ ζηνλ Γήκν, πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ κείσζεο ή απαιιαγήο ηειψλ χδξεπζεο θαη λα
ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο κείσζεο/απαιιαγήο γηα ηα πξνυπνινγηδφκελα έζνδα ηνπ Γήκνπ
ηνπ επφκελνπ έηνπο, θαζψο θαη λα δηακνξθσζεί ε πξφηαζε γηα ην πνζνζηφ κείσζεο ησλ
ηειψλ χδξεπζεο γηα ηηο παξνρέο απηέο. Αθνχ ππνινγηζηεί ην θφζηνο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ,
ην ζέκα ηεο κείσζεο ή απαιιαγήο ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ
εηήζηα δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
2.- Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη
ζπγθεθξηκέλα:
α). Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απφξνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ην αξ.1 ηνπ ΝΓ
57/1973,
β). Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ, απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο,
ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο
(ΑΠΔ). Πνιχηεθλνη

ζεσξνχληαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξν 1§21 Ν.
2247/1994). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην αξ.6 ηνπ Ν. 3454/2006 πνιχηεθλνη είλαη
η) Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ
ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο
ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη
φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο αλεμαξηήησο ειηθίαο,
ηη) Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη αλάπεξνο
πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη
ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (η) πεξηπηψζεσο,
ηηη) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (Η) πεξηπηψζεσο.
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γ). Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη Απφθαζε ηνπ ΚΔΠΑ, ζηελ νπνία
λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ. Γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αλαπήξνπ, απαηηείηαη πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%.
δ). Σξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ
παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή
εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηξία παηδηά
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ
ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Ν.3454/06).
ε). -i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, αζθεί ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ
ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. ii. Σέθλα
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ έλα κφλν
γνλέα ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη ηνπο δχν
γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο,
πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ
νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.).

ζη). Μαθξνρξφληα άλεξγνη είλαη φζνη είλαη αζθαιηζκέλνη θαηά ηεο αλεξγίαο θαη επξίζθνληαη
ζε δηαξθή θαηάζηαζε αλεξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο, κε
εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην κηζζσηψλζπληαμηνχρσλ. (ππνπαξ.ΗΑ.1 Ν.4093/12, (ΚΤΑ 44137/613/18.12.2013 - ΦΔΚ 3253
Β’/20.12.2013).
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ απαηηείηαη νπνηνδήπνηε
δηθαηνινγεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ.
δ). Γηθαηνχρνη ηνπ ‘Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο’ (αξ.235 Ν.4389/2016), ην νπνίν
πιένλ νλνκάδεηαη ‘Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα’ θαη απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν πξφγξακκα
ακηγψο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, απεπζχλεηαη ζε λνηθνθπξηά, πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο
αθξαίαο θηψρεηαο θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ ζην πιαίζην εθαξκνγήο
δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
Άξζξν 8 – (Ρύζκηζε νθεηιώλ)
1.- Πάγηα ξχζκηζε νθεηιψλ (άξζξν πξψην, παξ.Α, ππνπαξ.Α2 Ν.4152/2013 σο ηζρχεη ζε
ζπλδ. κε αξ. 170§1 ΚΓΚ):
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Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο πξνο ηνλ Γήκν. Γηα ηελ ππαγσγή,
απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πξνο ηνλ Γήκν, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Γηθαηνχρνη
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηνλ Γήκν, είλαη ν πξσηνθεηιέηεο, ηα ζπλεπζπλφκελα πξφζσπα
(εγγπεηήο) θαηά ην κέηξν ηεο επζχλεο ηνπο θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ νθεηιέηε πνπ απεβίσζε,
θαηά ην κέηξν ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, δηελεξγείηαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ.
Οη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο θαζνξίδνληαη έσο ζαξάληα νθηψ (48) ζε αξηζκφ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ
φηη ε ειάρηζηε κεληαία δφζε είλαη 30 €. Ο αξηζκφο ησλ δφζεσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε α) ηνλ
κέζν φξν ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ
ππνβιεζεηζψλ θνξνινγηθψλ ηνπ δειψζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο
πνπ ππεβιήζε θνξνινγηθή δήισζε, εάλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηειεπηαίαο
ηξηεηίαο (ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν δελ έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ΓΦΔ)
θαη β) ην χςνο ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο. Σν πξνζδηνξηδφκελν εηήζην εηζφδεκα
πνιιαπιαζηάδεηαη κε πξννδεπηηθά θιηκαθσηφ ζπληειεζηή, ν νπνίνο είλαη 4% γηα εηήζην
εηζφδεκα έσο 15.000 €, 6% γηα ην επηπιένλ έσο 20.000 €, 8% γηα ην επηπιένλ έσο 25.000 €,
10% γηα ην επηπιένλ έσο 30.000 €, 12% γηα ην επηπιένλ έσο 50.000 €, 15% γηα ην επηπιένλ
έσο 75.000 €, 20% γηα ην επηπιένλ έσο 100.000 € θαη 25% γηα εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ
100.000 €. Όινη νη ελ ιφγσ ζπληειεζηέο κεηψλνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξηψκελσλ
ηέθλσλ ηνπ νθεηιέηε, ήηνη θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα γηα έλα ηέθλν, δχν κνλάδεο γηα δχν
ηέθλα θαη ηξεηο κνλάδεο γηα ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα ηέθλα. Σν πξνθχπηνλ πνζφ, απνηειεί ην
εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο ξχζκηζεο θαη δηαηξνχκελν δηα ηνπ
αξηζκνχ δψδεθα, απνηειεί ηελ κεληαία ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
νθεηιήο πξνο ξχζκηζε, δηαηξείηαη κε ηελ κεληαία ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο θαη έηζη πξνθχπηεη
ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ. Παξάδεηγκα: Δηζφδεκα θνξνι. έηνπο 2017 = 17.000 €, θνξνι. έηνπο
2018 = 23.000 € θαη θνξνι. έηνπο 2019 = 24.000 €. Μέζνο φξνο ησλ ηξηψλ εηψλ = 21.334 €,
νπφηε ιακβάλεηαη ππφςηλ ην εηζφδεκα ηνπ 2019 (24.000 €), πνπ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ κ.ν. ησλ
ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.

Ο νθεηιέηεο έρεη ηξία παηδηά, απ’ ηα νπνία εμαξηψληαη νηθνλνκηθά απ’ απηφλ ηα δχν, ζπλεπψο,
φινη νη ζπληειεζηέο ζα κεησζνχλ θαηά δχν κνλάδεο, δειαδή ππνινγίδεηαη [15.000 Υ (4% – 2=)
2% = 300] + [5.000 Υ (6% – 2=) 4% = 200] + [4.000 Υ (8% - 2=) 6% = 240]. πλεπψο ην εηήζην
δηαζέζηκν γηα απνπιεξσκή ηεο ξχζκηζεο είλαη 740 € θαη ζπλεπψο ην κεληαίν είλαη 740/12 =
61,67 €. Έζησ ε ζπλνιηθή νθεηιή ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο πνζνχ 2.460 €. Γηαηξνχκελν ην
πνζφ απηφ κε ην 61,67 πξνθχπηεη πειίθν 39,89, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηηο αθέξαηεο
κνλάδεο, είλαη ν αξηζκφο (39) νη νπνίεο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ.
Ζ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ μεθηλά άκεζα θαη γίλεηαη κε πάγηα εληνιή πιεξσκήο ζε Σξάπεδα. Οη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ πιήζνο ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ππαγσγήο, θαζψο θαη ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ξχζκηζεο απηήο θαη ηεο ζπλεπνχο
ηήξεζήο ηεο έσο εμφθιεζεο γηα ηνλ νθεηιέηε πνπ ζα ππαρζεί.
Άξζξν 9 – (Γηαθνπή πδξνιεςίαο)
1.- Γηαθνπή πδξνιεςίαο γίλεηαη φηαλ:
α. Έρεη γίλεη επέκβαζε ζηνλ πδξνκεηξεηή, ρσξίο άδεηα απφ ηνλ Γήκν.
β. Έρεη δηαπηζησζεί ιαζξαία πδξνιεςία.
γ. Έρεη ρνξεγεζεί λεξφ ζε ηξίηνπο.
δ. Παξεκπνδίδεηαη ε εχθνιε αλάγλσζε ηνπ πδξνκεηξεηή (κπαδσκέλν θξεάηην)
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ε. Αξλείηαη ν θαηαλαισηήο λα επηζθεπάζεη ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ
ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα λεξνχ θαη πξφθιεζε δεκίαο ζε
παξαθείκελε ηδηνθηεζία.
ζη. ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο λεξνχ, κπνξεί λα δηαθνπεί ε πδξνιεςία ζε παξνρέο πνπ
έρνπλ δνζεί γηα ρξήζε άξδεπζεο ή χδξεπζεο νηθφζηησλ δψσλ.
δ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο απνβηψζεη θαη νη θιεξνλφκνη δελ αηηεζνχλ ηελ ρξήζε
δηθαηψκαηνο πδξνιεςίαο (αλση. άξ.4§5 παξφληνο).
ε. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ θαηφρνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ
πδξνκεηξεηή εθηφο ηδηνθηεζίαο ηνπ (θαηση. άξ.10§2 παξφληνο).
ζ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο γηα δεχηεξε θνξά ιαζξαίαο πδξνιεςίαο (θαηση. άξζξν
11§6 παξφληνο).
ε. Ζ ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ κε δίθηπν μέλεο πξνέιεπζεο (θαηση.
άξζξν 11§7.α παξφληνο).
2.- Ζ παξνρή δηαθφπηεηαη θαη ν πδξνκεηξεηήο επίζεο αθαηξείηαη φηαλ νη ινγαξηαζκνί δελ
έρνπλ εμνθιεζεί ή δηαθαλνληζηεί νη νθεηιέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6§1 ηνπ
παξφληνο.
3.- ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε απφθαζε γηα ηε δηαθνπή ηεο πδξνιεςίαο θνηλνπνηείηαη κε
απφδεημε ζηνλ θάηνρν ηεο παξνρήο, επέρεη ζέζε θαηαγγειίαο ηεο θαη’ αξ.2 ηνπ παξφληνο
ζχκβαζεο θαη αλαθέξεη κε αθξίβεηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα αθαηξεζεί ν
πδξνκεηξεηήο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ
επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.
Άξζξν 10 – (Σνπνζέηεζε Τδξνκέηξσλ)
1.- Ο πδξνκεηξεηήο ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ ππεξεζία χδξεπζεο θαη
πεξηθιείεηαη κέζα ζε θξεάηην, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πδξνιήπηε.
ε πεξίπησζε πνπ ν πδξνκεηξεηήο είλαη καθξηά απφ ηελ πδξεπφκελε νηθία, ηα έμνδα γηα ηηο
ηπρφλ απαηηνχκελεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο απ’ ην πδξφκεηξν έσο ηελ νηθία, βαξχλνπλ ηνλ
πδξνιήπηε.

2.- ε πεξίπησζε πνπ νη πδξνκεηξεηέο βξίζθνληαη κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αθηλήηνπ ή
νηθνπέδνπ, νη ηδηνθηήηεο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ
πδξνκεηξεηή, δειαδή εθηφο ηδηνθηεζίαο θαη θαηά ην δπλαηφλ ζε επαθή κε ην φξηφ ηεο. Ζ
ππεξεζία ηνπνζεηεί ην πδξφκεηξν ζην θαηαιιειφηεξν ζεκείν πιεζίνλ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ
θαη νη ππφινηπεο εξγαζίεο απφ ην πδξφκεηξν πξνο ηελ νηθία θαζψο θαη ηα ζρεηηθά έμνδα
επηβαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή, εάλ δελ ππάξμεη άκεζε ζπλεξγαζία ηνπ
θαηφρνπ, αθνινπζείηαη έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηνλ νξηζκφ εκεξνκελίαο θαη ψξαο ηεο
επηθείκελεο επίζθεςεο ησλ ηερλεηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή,
ζηελ νπνία ν
θάηνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπξάμεη θαη λα επηηξέςεη ηελ είζνδν θαη θάζε ηπρφλ απαηηνχκελε
εξγαζία εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ γηα ηελ αθαίξεζε θαη νξζή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ
πδξνκεηξεηή. Δάλ δελ ζπκπξάηηεη, ν Γήκνο έρεη ηελ επρέξεηα ή λα επαλαιάβεη ηελ
πξνζπάζεηα ζχκπξαμεο ηνπ θαηφρνπ κε λέα πξφζθιεζε ή λα ζεσξήζεη φηη πθίζηαηαη άξλεζή
ηνπ ζχκπξαμεο θαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη δηαθνπή ηεο παξνρήο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν. Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ
θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο, θαηά ηελ νπνία
απαηηείηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Άξζξν 11 – (Γεληθνί όξνη ζπλαιιαγώλ)
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1.- Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο γίλνληαη απφ ηδηψηεο πδξαπιηθνχο,
εθνδηαζκέλνπο κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, θαζψο θαη θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο,
επηζθεπήο ή κεηαηξνπήο απφ ηε ζέζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαη εζσηεξηθψο ηνπ αθηλήηνπ, κε
δαπάλε ηνπ θαηαλαισηή.
2.- Γηα ηελ, κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή, θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο, φπσο
ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή, αλεπάξθεηα, δηαξξνή θιπ, ε ππεξεζία δε θέξεη θακία επζχλε
απνθαηάζηαζεο.
3.- Οη επηζθεπέο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ ην θεληξηθφ δίθηπν έσο ηε ζέζε
ηνπ πδξνκεηξεηή επηβαξχλνπλ ηνλ Γήκν, ελψ απφ ηε ζέζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαη εζσηεξηθψο
ηνπ αθηλήηνπ ηα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ θαηαλαισηή.
4.- ε πεξίπησζε θπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πδξνκεηξεηή ηα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ Γήκν.
Όκσο φηαλ νη βιάβεο είλαη κε θπζηνινγηθέο θαη νθείινληαη ζε βίαηε επέκβαζε θηι, ε
ππεξεζία αιιάδεη ηνλ πδξνκεηξεηή θαη ν θαηαλαισηήο ρξεψλεηαη ηελ αμία ηνπ. ηελ
πεξίπησζε κε θπζηνινγηθήο βιάβεο, ν πδξνκεηξεηήο θσηνγξαθίδεηαη πξν επηζθεπήο,
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σκ. Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ηερληθφ δειηίν, ζην νπνίν
αηηηνινγείηαη ε αηηία πξφθιεζεο ηεο βιάβεο απφ εμσηεξηθή επέκβαζε θαη ν θαηαλαισηήο
ρξεψλεηαη ην θφζηνο ηνπ πδξνκεηξεηή κε ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. ε πεξίπησζε
κε θπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πδξνκεηξεηή, πθίζηαηαη ηεθκήξην φηη απηή πξνθιήζεθε κε
ππαηηηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, εθηφο εάλ ν ηειεπηαίνο απνδείμεη φηη ε επζχλε βαξαίλεη ηξίηνλ.
5.- Λαζξαία πδξνιεςία (ζ` απηή ινγίδεηαη θαη ε αληίζηξνθε ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή κε
ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηεο έλδεημεο). Ζ ππεξεζία χδξεπζεο, ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ ζεκείνπ
εάλ απεηθνλίδεηαη ε θινπή ηνπ λεξνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη ν
Πξντζηάκελφο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε θαηαλαισηή
θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε, ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην πεληαπιάζην ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ.
6.- Αλ παξαηεξεζεί ιαζξαία πδξνιεςία γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ ίδην πδξνκεηξεηή, ηφηε ε
ππεξεζία, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή
πξνζηίκνπ ίζνπ κε ην δεθαπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ θαη κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.

Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο
παξνρήο, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή, εθαξκφδνληαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
7.- Απαγνξεχεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ή ζε ηξίηνπο:
α). Να ζπλδένπλ ηηο εζσηεξηθέο ζσιελψζεηο ηνπ αθηλήηνπ κε ζσιελψζεηο πνπ δηνρεηεχνπλ
λεξφ μέλεο πξνέιεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε, δηφηη ην
ειεγκέλν πνηνηηθά θαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε δεκνηηθφ λεξφ, αλακηγλχεηαη κε κε
ειεγκέλν, κε απξνζδηφξηζην θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε
παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο παξνρήο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο
παξνρήο, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή, εθαξκφδνληαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
β). Ζ ηξνθνδφηεζε απφ ην πδξφκεηξν ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, άιινπ αθηλήηνπ, θαζψο
επίζεο θαη ε κεηαηφπηζε κεηξεηή ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηεο ππεξεζίαο. Καη ζηηο
δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ε ππεξεζία χδξεπζεο, ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ ζεκείνπ εάλ
απεηθνλίδεηαη ε παξάβαζε θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη ν
Πξντζηάκελφο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε θαηαλαισηή
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θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε, ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε
ίζνπ κε ην πεληαπιάζην ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ, ελψ γηα ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ίζν κε ην
δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ.
γ). Να παξαβηάδνπλ ηε ζθξάγηζε ησλ πδξνκεηξεηψλ ή λα ηα αληηθαζηζηνχλ κε πδξνκεηξεηέο
ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηελ παξάβαζε απηή, ε ππεξεζία χδξεπζεο ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ
ζεκείνπ εάλ απεηθνλίδεηαη ε παξάβαζε θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη
ν Πξντζηάκελφο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε
θαηαλαισηή θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε, ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, χςνπο
ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €).
δ). Ζ πξφθιεζε βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ ιφγσ έξγσλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε,
ζπλεπάγεηαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο κε ρξέσζε ηνπ θαηαλαισηή. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε ππεξεζία χδξεπζεο, ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ ζεκείνπ εάλ απεηθνλίδεηαη ε
παξάβαζε θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελφο ηεο, ζην νπνίν αλαιχνληαη
νη δεκίεο θαη ηηκνινγείηαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζε πιηθά θαη εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε θαηαλαισηή θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε δεκία,
νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ην χςνο ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο, ε νπνία θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαλαισηή - παξαβάηε θαη ην πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή
ζηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ χδξεπζεο.
Άξζξν 12 – (Δπέθηαζε Γηθηύνπ)
1. - Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο λεξνχ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ Γήκν θαη κε δηθά ηνπ έμνδα.
2.- Καη` εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε έθηαθηε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ θαηαλαισηή θαη ηελ αλάιεςε απ’ απηφλ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο νηθνλνκηθή,
ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο ηπρφλ ζηγφκελσλ ηδησηψλ ή
άιιεο θχζεσο ηερληθά εκπφδηα.

Άξζξν 13 – (Γπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκνύ)
1.- ηνλ Γήκν ιεηηνπξγεί εηδηθή δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ειέγρνπ αηηήζεσλ γηα δηεπζεηήζεηο
ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, ηεο νπνίαο έξγν απνηειεί ε εμέηαζε αηηήζεσλ ακθηζβήηεζεο
ρξεψζεσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο θαη ε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο πξνο ην αξκφδην
απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ. Κάζε θάηνρνο παξνρήο πνπ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε
ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηε
δηφξζσζε ηεο ρξέσζεο. Ζ αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ Δπηηξνπή, ν Πξφεδξνο ηεο νπνίαο νξίδεη ηηο
εκεξνκελίεο ζπλεδξίαζήο ηεο, ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάζε ζπλεδξίαζε θαη
γλσζηνπνηεί ζηνπο αηηνχληεο ηελ εκέξα θαη
ηελ ψξα, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηαζνχλ θαη ππνζηεξίμνπλ ηελ αίηεζή ηνπο. Πξηλ ηελ εμέηαζε
ηεο αίηεζεο απ’ ηελ Δπηηξνπή θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επηθαιείηαη θάζε
αηηψλ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θξίλεη εάλ απαηηείηαη πξνεγνχκελε απηνςία γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο αηηίαο θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε δηελεξγείηαη ε απηνςία απφ ηερληθφ ζπλεξγείν
ηνπ Γήκνπ κεηά ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ αηηνχληα θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθά ηερληθφ δειηίν
απ’ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ κε αλαθνξά ησλ δηαπηζηψζεσλ ηεο επηηφπηαο εμέηαζεο. Ζ
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ζρεηηθή αίηεζε είλαη παξαδεθηή εθφζνλ ζσξεπηηθά α) δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ έθδνζε
ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ
είλαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη β) ν αηηψλ επηθαιείηαη ζπγθεθξηκέλν ιφγν ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο.
Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ην παξαδεθηφ θαη ηε βαζηκφηεηα θάζε αίηεζεο (θη αλ απαηηείηαη αλαβάιεη
ηελ εθθνξά γλψκεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, εμεηάδνληαο ηελ αίηεζε
ζε επφκελε ζπλεδξίαζε) θαη γλσκαηεχεη εγγξάθσο πξνο ην απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή).
2.- ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο ιφγσ βιάβεο ηνπ πδξνκεηξεηή, ηφηε
αληηθαζίζηαηαη ν πδξνκεηξεηήο ρσξίο ρξέσζε ηνπ θαηφρνπ θαη ν ινγαξηαζκφο αλακνξθψλεηαη
κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ ή κε βάζε ηνλ ινγαξηαζκφ
ηνπ
αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
Δπηηξνπήο δηεπζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη
αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο κε αλαθνξά ζε θνηλσληθά θαη κφλνλ θξηηήξηα θαη ηελ ηειηθή θξίζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη απνθαζίδεη.
3.- ε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο, αλαληίζηνηρεο ηεο ζπλήζνπο θαη δηαπίζησζεο
φηη απηή νθείιεηαη ζε κε εκθαλή βιάβε ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
εθφζνλ ε βιάβε έρεη εμαθξηβσζεί θαηφπηλ απηνςίαο ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη βεβαηψλεηαη
θαη ε ππφ ακθηζβήηεζε θαηαλάισζε μεπεξλά ην 3πιάζην ηεο θαηαλάισζεο ηνπ αληίζηνηρνπ
ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ε ρξέσζε ζα αλακνξθψλεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ηεο
θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ ή κε βάζε ην αληίζηνηρν ηξίκελν
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο δηεπζέηεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο κε
αλαθνξά ζε θνηλσληθά θαη κφλνλ θξηηήξηα θαη ηελ ηειηθή θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε
νπνία θαη απνθαζίδεη. Αίηεζε δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ βιάβεο (δηαξξνήο)
ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ δηθαίσκα νη θαηαλαισηέο λα ππνβάιινπλ
κφλν κία θνξά γηα θάζε πδξνκεηξεηή θαη εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηνλ
πδξαπιηθφ ηνπο φηη επηζθεχαζαλ ηελ βιάβε κεηά ηελ απηνςία ηεο ππεξεζίαο θαη έσο ηελ
εμέηαζε ηεο αηηήζεψο ηνπο απ’ ηελ Δπηηξνπή.
4.- ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πςειήο θαηαλάισζεο νθεηιφκελεο ζε βιάβε ιφγσ εξγαζηψλ
ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη ε θαηαλάισζε μεπεξλά ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ (4)
ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ, ε ρξέσζε ζα αλακνξθψλεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ηεο
θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ ή κε βάζε ην αληίζηνηρν ηξίκελν
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο δηεπζέηεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ

χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο κε αλαθνξά ζε θνηλσληθά θαη
κφλνλ θξηηήξηα θαη ηελ ηειηθή θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη απνθαζίδεη.
5.- Δπί ησλ απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε
ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο, ν αηηεζείο απηήλ θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα Δηδηθήο Γηνηθεηηθήο
Πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν.3852/2010 ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο (Δπφπηε Ο.Σ.Α.), εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε
πιήξε γλψζε απηήο. Αηνκηθέο πξάμεηο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε απφδεημε παξαιαβήο θαη
αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά φηη θαη' απηψλ ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο
ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
Άξζξν 14 – (Σειηθέο δηαηάμεηο)
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Οπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο, ζρεηηθέο πάληνηε
κε ηε ρνξήγεζε λεξνχ, πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ ή
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζή ηνπ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο παξφλ Καλνληζκφο δένλ λα θνηλνπνηεζεί ζε φιεο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη
θπξίσο λα ιάβεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δεκνζηφηεηα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ.

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ:
Οκφθσλα εγθξίλεηαη ν λένο θαλνληζκφο χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζχκθσλα
κε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Μάγεηξα, ν νπνίνο έρεη σο εμήο:

Άξζξν 1 – (θνπόο – Ιεξάξρηζε αλαγθώλ)
1.- Ο παξψλ Καλνληζκφο Ύδξεπζεο θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο πδξνδφηεζεο ησλ
θαηαλαισηψλ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν χδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρνξήγεζε λεξνχ θαζψο θαη παξεπφκελα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο απηέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ην πφζηκν λεξφ είλαη
θνηλσληθφ αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζχλεζε θαη λα δηέπεηαη απφ
θαλφλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επάξθεηα ηνπ.
2.- Οη αλάγθεο γηα θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν πδξεχζεσο ηεξαξρνχληαη σο
εμήο:
α) Με απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ νηθηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ.
β) Δθφζνλ απνκέλεη πιεφλαζκα λεξνχ κεηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, δηαηίζεηαη
γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνηίζκαηνο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νηθφζηησλ δψσλ, θήπσλ,
θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη αγξψλ.
Άξζξν 2 – (ύκβαζε - Σηκνιόγεζε)
1.- Κακία ζχλδεζε παξνρήο πδξνιεςίαο δελ γίλεηαη ρσξίο αίηεζε θαη ππνγξαθή ζρεηηθήο
ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ θαη θαηαλαισηή. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θαηαλαισηήο
απνδέρεηαη πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2.- Σν ηηκνιφγην ηεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο απνθαζίδεηαη απφ ην
αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (Γεκνηηθφ πκβνχιην) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ κε
ηαθηηθέο (εηήζηα) ή ηπρφλ έθηαθηεο απνθάζεηο ηνπ.
Άξζξν 3 – (ύλδεζε, Δπαλαζύλδεζε, Γηαθνπή, Γηθαηνινγεηηθά)
1.- Γηα λα γίλεη λέα ζύλδεζε ή επαλαζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο
απαηηείηαη:
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α) Αίηεζε πδξνιεςίαο (κε νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, Α.Φ.Μ.) φπνπ ζα δειψλεηαη
θαη ε δηεχζπλζε απνζηνιήο ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
β) Απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο γηα πιήξε ή ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία (Δ9 θαη ζπκβφιαην) ή
ελνηθίαζεο ηνπ ππφ ζχλδεζε αθηλήηνπ θαη ζε πεξίπησζε α) εθπξνζψπνπ ηνπο, Τ.Γ. ζρεηηθήο
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ελνηθηαζηή αληίζηνηρα ή β) λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεηαη
απφ ελνηθηαζηή, απαηηείηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε, φηη γλσξίδεη ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ θαη ζπλαηλεί ζηελ αηηνχκελε ζχλδεζε.
γ) Καηαβνιή ηνπ εθάζηνηε ηέινπο ζχλδεζεο (ή επαλαζχλδεζεο) αλάινγα, κε ην δίθηπν. Σν
ηέινο ζχλδεζεο ή επαλαζχλδεζεο, νξίδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ
Γήκνπ.
δ) Δπηζχλαςε Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. ε πεξίπησζε αηηήζεσο
απφ κηζζσηή, ε ελεκεξφηεηα απαηηείηαη ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηνλ ηδηνθηήηε (ή ηνλ
επηθαξπσηή αλάινγα).
ε) ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ πνπ ηα
πνζνζηά ηνπο απνηεινχλ πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο, θαη ησλ δχν, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα νξίδνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο ζε πνην φλνκα θαη ΑΦΜ ζα εθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο
χδξεπζεο.
2.- Γηα ηελ δηαθνπή πδξνιεςίαο, απαηηείηαη:
α) Αίηεζε δηαθνπήο πδξνιεςίαο κε ηα αλάινγα παξαπάλσ απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ή
ελνηθίαζεο θαη λνκηκνπνίεζεο εθπξνζψπνπ ηνπ αηηνχληα.
β) Καηαβνιή ηέινπο δηαθνπήο πδξνιεςίαο ην νπνίν είλαη ην 1/3 ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο θαη
γ) ε πεξίπησζε χπαξμεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, εμφθιεζή ηνπο ή ελεξγή ξχζκηζε ηεο
νθεηιήο.
Ά ξ ζ ξ ν 4 – (Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο πδξνιεςίαο)
Ζ Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο πδξνιεςίαο είλαη δπλαηή απφ ηνλ δηθαηνχρν (θάηνρν παξνρήο),
ζε άιιν πξφζσπν, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
1. Δάλ δελ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηεο παξνρήο:
α). Δάλ δελ έρεη γίλεη κεηαβίβαζε θαη ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο
πξνο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνπξαθηηθά ηθαλφ πξφζσπν γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ θαηφρνπ θαη
ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ λένπ
δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο (νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη απνζηνιήο ησλ
ινγαξηαζκψλ) θαη ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθφ δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο ηφζν ηνπ
απεξρφκελνπ, φζν θαη ηνπ λένπ αηηνχληα, θαζψο θαη έληππν Δ9 ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ πξνο
εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο είζπξαμεο ησλ εθ’ εμήο ρξεψζεσλ. Σπρφλ έιιεηςε αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληα λένπ δηθαηνχρνπ, θσιχεη ηελ κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο ζε απηφλ,
εθηφο εάλ εγγπεζεί ππέξ απηνχ άιιν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη αθίλεηε πεξηνπζία (απαηηείηαη
πξνζθφκηζε Δ9 απηνχ). ε πεξίπησζε νθεηιψλ ηνπ απεξρφκελνπ θαηφρνπ πξνο ηνλ Γήκν απφ
άιιε αηηία, ή απφ ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο άιισλ παξνρψλ πιελ ηεο ζπγθεθξηκέλεο, ε
κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο ρσξεί κφλν κεηά εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ.
β). Δάλ έρεη γίλεη κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ ζε
άιιν πξφζσπν (πψιεζε ή δσξεά), ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ λένπ
θηήηνξα (ή επηθαξπσηή) ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο σο άλσ κε απφδεημε ηεο
πιεξεμνπζηφηεηάο ηνπ θαη κε πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ ηεο κεηαβίβαζεο.
γ). Οκνίσο θαη ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ε κεηαβίβαζε ηεο
παξνρήο ζηνλ ελνηθηαζηή γίλεηαη κε θνηλή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κηζζσηή, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ λένπ αηηνχληα δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο
(νλνκαηεπψλπκν, ΑΦΜ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη απνζηνιήο ησλ ινγαξηαζκψλ) θαη ζηελ
νπνία επηζπλάπηεηαη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην (ή απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ηεο ελνηθίαζεο
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ζηελ ΑΑΓΔ), απνδεηθηηθφ δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ απεξρφκελνπ θαηφρνπ θαη ηνπ λένπ
αηηνχληα, θαζψο θαη ην έληππν Δ9 ηνπ ελνηθηαζηή πξνο εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο
είζπξαμεο ησλ εθ’ εμήο ρξεψζεσλ. Σπρφλ έιιεηςε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνχληα λένπ
δηθαηνχρνπ, θσιχεη ηελ κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο ζε απηφλ, εθηφο εάλ εγγπεζεί ππέξ απηνχ
άιιν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη αθίλεηε πεξηνπζία (απαηηείηαη πξνζθφκηζε Δ9 απηνχ).
δ) ε πεξίπησζε νθεηιψλ ηνπ απεξρφκελνπ θαηφρνπ πξνο ηνλ Γήκν απφ άιιε αηηία ή απφ
ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο άιισλ παξνρψλ πιελ ηεο ζπγθεθξηκέλεο, ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο
ρσξεί κφλν κεηά εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ απηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Γήκνο έρεη
δηαθξηηηθή επρέξεηα απφξξηςεο αηηήκαηνο κεηαβίβαζεο ζε ελνηθηαζηή εάλ ε κίζζσζε είλαη
βξαρπρξφληα (έσο ηξηψλ εηψλ).
Σέινο, ε) ε παξαρψξεζε ρξήζεσο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο ζε άιιν
πξφζσπν, εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α), ελψ επίζεο πθίζηαηαη ε επρέξεηα
απφξξηςεο ηνπ Γήκνπ ηνπ αηηήκαηνο κεηαβίβαζεο ζε παξαρσξεζηνχρν, εάλ ε παξαρψξεζε
είλαη βξαρχρξνλε (έσο πέληε εηψλ).
2. Δάλ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηεο παξνρήο:
α). ε πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο ππφ κεηαβίβαζε πδξεπηηθήο παξνρήο χςνπο
έσο ρηιίσλ επξψ (1.000 €), ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε ηηο ακέζσο αλσηέξσ
(αξ.4§1) πξνυπνζέζεηο, θαηά πεξίπησζε, θαη ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη ή ζα ξπζκηζηεί ε
νθεηιή ή ζα εμνθιεζεί πιήξσο πξν κεηαβίβαζεο (θαη έηζη ζα πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε
δεκνηηθή ελεκεξφηεηα) ή ζα δειψλεηαη ξεηά κε ζρεηηθή Τ.Γ. Ν.1599/86 ζηελ αίηεζε απφ ηνλ
λέν δηθαηνχρν ηεο παξνρήο
φηη απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο απηήο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο.
β). ε πεξίπησζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο ππφ κεηαβίβαζε πδξεπηηθήο παξνρήο χςνπο
άλσ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000 €), ε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε ηηο ακέζσο αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο, θαηά πεξίπησζε, θαη ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη ε νθεηιή απηή ή ζα
εμνθιεζεί πιήξσο πξν κεηαβίβαζεο (θαη έηζη ζα πθίζηαηαη ε απαηηνχκελε δεκνηηθή
ελεκεξφηεηα) ή ζα δειψλεηαη απφ ηνλ λέν δηθαηνχρν ηεο παξνρήο κε ππεχζπλε δήισζε πνπ
ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε, φηη απνδέρεηαη ηελ νθεηιή (αλαδνρή ρξένπο) θαη αλαιακβάλεη
ν ίδηνο σο λένο δηθαηνχρνο ηεο παξνρήο, ηελ ππνρξέσζε εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο απηήο.
γ). ηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ έρεη αξρίζεη δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ
θαηφρνπ -νθεηιέηε κε επηβνιή θαηάζρεζεο (γηα νπνηαδήπνηε αηηία), ε κεηαβίβαζε ηεο
πδξεπηηθήο παξνρήο ρσξεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξγ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κφλν κεηά
πιήξε εμφθιεζε ηνπ Γήκνπ, ηφζν γηα ηελ νθεηιή, φζν θαη γηα ηα έμνδα εθηέιεζεο. H παξνχζα
πξνυπφζεζε δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δειαδή ζε
πεξίπησζε πψιεζεο ή δσξεάο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ.
3.- Δάλ ππάξρνπλ ξπζκηζκέλεο νθεηιέο ηεο παξνρήο:
ε πεξίπησζε ήδε ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ηεο παξνρήο, ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ
δηθαηνχρνπ παξνρήο γίλεηαη ππφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ηεο πξγ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαηά πεξίπησζε θαη ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη ε ξπζκηζκέλε νθεηιή ζα εμνθιεζεί πιήξσο
πξν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο παξνρήο ή ν λένο δηθαηνχρνο ηεο παξνρήο ζα απνδέρεηαη
ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε φηη ηειεί ζε γλψζε ηεο νθεηιήο θαη ηεο γελφκελεο
ξχζκηζήο ηεο απ’ ηνλ απεξρφκελν θάηνρν θαη φηη εγγπάηαη αηνκηθά ηελ εθ’ εμήο απνπιεξσκή
ησλ ξπζκηζκέλσλ δφζεσλ ηνπ θαηαλαισηή πνπ δηαδέρεηαη, παξαηηνχκελνο απφ έλζηαζή ηνπ
δηδήζεσο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε επξηζθφκελε ζε ελεξγή ξχζκηζε νθεηιή δελ ζα
απνηππψλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ, αιιά
ζα απνηππσζνχλ ζε πεξίπησζε απέληαμεο ηνπ πξσηνθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε θαη ζην
απνκέλνλ αλεμφθιεην ππφινηπν θαζίζηαληαη εηο νιφθιεξνλ νθεηιέηεο ηφζν ν πξσηνθεηιέηεο,
φζν θαη ν λένο θάηνρνο ηεο παξνρήο. H παξνχζα πξνυπφζεζε δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε
β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δειαδή ζε πεξίπησζε πψιεζεο ή δσξεάο ηνπ
πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ.
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4.- Αδξάλεηα ή θαζπζηέξεζε θαηόρνπ παξνρήο:
α). ε πεξίπησζε πνπ ν λένο θηήηνξαο αθηλήηνπ δελ έρεη πξνβεί ζε θακία δηαδηθαζία
κεηαβίβαζεο ηεο πδξεπηηθήο παξνρήο ζη’ φλνκά ηνπ κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία (αξ.4§1.β
παξφληνο) θαη ην πδξφκεηξν παξακέλεη ζην φλνκα ηνπ παιαηνχ ηδηνθηήηε ή θαηφρνπ, ν Γήκνο
ιφγσ κε ελεκέξσζήο ηνπ ζα ζπλερίδεη λα εθδίδεη ηνλ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο θαη λα θάλεη ηε
ζρεηηθή πδξεπηηθή ρξέσζε λφκηκα ζην φλνκα ηνπ παιαηνχ θηήηνξα ηνπ αθηλήηνπ.
β). Καηά ζπλέπεηα, ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, ν παιαηφο
θηήηνξαο είλαη ζθφπηκν λα πξνβαίλεη ακειιεηί ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ, κε
πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ ηίηινπ ηεο κεηαβίβαζεο. ηελ πεξίπησζε αδηαθνξίαο ηνπ λένπ
θηήηνξα γηα αίηεζε κεηαβίβαζεο ηεο πδξεπηηθήο παξνρήο ζη’ φλνκά ηνπ, ν παιαηφο θηήηνξαο
δηθαηνχηαη λα αηηεζεί δηαθνπή ηεο επ’ νλφκαηί ηνπ πδξνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαη’ άξζξν
3§3 νξηδφκελα.
γ). ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί ν ηδηνθηήηεο καδί κε ηνλ ελνηθηαζηή θαη ν ηειεπηαίνο
απνδέρεηαη ηηο νθεηιέο χδξεπζεο ηεο παξνρήο γηα ηνλ ρξφλν πνπ ήδε θαηέρεη ην
πδξνδνηνχκελν αθίλεην, κε ζρεηηθή αίηεζε θαη ησλ δχν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο νθεηιήο θαη ηε
ζρεηηθή απνδνρή ηεο νθεηιήο απ’ ηνλ κηζζσηή, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν
κηζζσηεξίνπ (ή απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ηεο κίζζσζεο ζηελ ΑΑΓΔ), νη νθεηιέο πνπ ζα
αθνξνχλ ην δηάζηεκα ηεο ελνηθίαζεο, ζα κεηαθεξζνχλ ππεξεζηαθά απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ
ελνηθηαζηή.
δ) ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ ελνηθηαζηή ζχκπξαμεο γηα κεηαθνξά ηεο παξνρήο ζην φλνκά
ηνπ, ε παξνρή παξακέλεη ζην φλνκα ηνπ πθηζηάκελνπ θαηφρνπ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρεηηθή
εθθαζάξηζε ησλ νθεηιψλ χδξεπζεο ζα γίλνληαη ζηε βάζε ησλ φξσλ ηεο κεηαμχ ηνπο
ζχκβαζεο κίζζσζεο.
ε). ε πεξίπησζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί πδξεπηηθή παξνρή ζην φλνκα ελνηθηαζηή πδξεπφκελνπ
αθηλήηνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο (ή αθφκα θαη δηαξθνχζαο ηεο κίζζσζεο), ε επαλαθνξά
(αλακεηαβίβαζε) ηεο παξνρήο ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή επηθαξπσηή γίλεηαη κε αίηεζε
ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζρεηηθή βνχιεζή ηνπο, κε ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξγ.1.γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ ζε πεξίπησζε
ππάξμεσο νθεηιψλ, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο ησλ πξγ.2 θαη 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ελνηθηαζηήο δελ ππνγξάςεη θαη δελ απνδερηεί ηελ αιιαγή ηνπ
νλφκαηνο ηνπ πδξνκεηξεηή ηπρφλ νθεηιέο ηνπ πδξνκέηξνπ ζα ζπλερίζνπλ λα επηβαξχλνπλ ηνλ
ΑΦΜ ηνπ ηδηνθηήηε.
ε) ε πεξίπησζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί πδξεπηηθή παξνρή ζην φλνκα ελνηθηαζηή πδξεπφκελνπ
αθηλήηνπ, έρεη ιήμεη ε κίζζσζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ππάξρεη δηαθσλία ή έιιεηςε
ζπλεξγαζίαο ηδηνθηήηε (ή επηθαξπσηή) θαη ελνηθηαζηή γηα ηελ επαλαθνξά ηεο παξνρήο ζην
φλνκα ηνπ πξψηνπ, ν κελ ελνηθηαζηήο δηθαηνχηαη κνλνκεξψο ζε αίηεζή ηνπ δηαθνπήο
πδξνδφηεζεο ηεο επ’ νλφκαηί ηνπ παξνρήο, ν δε ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο επίζεο κνλνκεξψο
ζε αίηεζή ηνπ κεηαθνξάο (αλακεηαβίβαζεο) ηεο παξνρήο ζην φλνκά ηνπ.
Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο κνλνκεξνχο αηηήζεσο είηε απ’ ηνλ απειζφληα ελνηθηαζηή γηα
δηαθνπή ή απ’ ηνλ ηδηνθηήηε ή επηθαξπσηή γηα επαλαθνξά ζην φλνκά ηνπ, ν αηηψλ ζα
πξνζθνκίδεη ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ιήμεο ηεο κίζζσζεο.
5.- Κιεξνλνκηθή δηαδνρή:
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο παξνρήο απνβηψζεη,
α) ν/νη θιεξνλφκνο/-νη ππνρξενχληαη λα ην δειψζνπλ (θαη εάλ είλαη πεξηζζφηεξνη,
ηνπιάρηζηνλ έλαο απηψλ) ζηε ππεξεζία πξνζθνκίδνληαο απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο
ζαλάηνπ ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ δηθαηνχρνπ θαη λα δεηήζεη/-νπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ζην
φλνκα ηνπ αηηνχληα ή ελφο εθ ησλ αηηνχλησλ, δειψλνληαο φια ηα αλσηέξσ (αξ.3§1.α)
αλαγθαία ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα πξφθεηηαη γηα λέα παξνρή, αιιά ζπλέρηζε
ηεο πθηζηάκελεο κε αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ. ε πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ ηεο
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παξνρήο, απηέο κεηαθέξνληαη ζην φλνκα ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ θαη ζε πεξίπησζε ελ ηζρχ
ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, ε εμππεξεηνχκελε ξχζκηζε δελ παχεη, αιιά ζπλερίδεηαη ζην φλνκα ηνπ
λένπ δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο.
β) Αλ νη θιεξνλφκνη δελ ελεκεξψζνπλ ηελ ππεξεζία γηα ηνλ ζάλαην ηνπ θαηφρνπ θαη δελ
αηηεζνχλ ηελ ρξήζε δηθαηψκαηνο πδξνιεςίαο ηνπ πδξνκέηξνπ ή δελ πξνβνχλ ζε δηαθνπή –
θαηάξγεζε ηνπ πδξνκέηξνπ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ, ε ππεξεζία
δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ φπνηα πεξαηηέξσ θαηαλάισζε θπβηθψλ θαη ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ
αλσηέξνπ πδξνκέηξνπ, νη νπνίεο ζα βαξαίλνπλ ηνλ θιεξνλφκν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ
θαη βεβαίσο δηθαηνχηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε λα δηαθφςεη ηελ παξνρή θαη λα αθαηξέζεη ην
πδξφκεηξν. Δμαίξεζε απφ ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία απνηειεί ε ηπρφλ απνπνίεζε
θιεξνλνκίαο απφ θιεξνλφκν ή θιεξνλφκνπο, γηα ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ζηνλ Γήκν είηε απφ
εγγχηεξν ζπγγελή ηνπ ζαλφληα ή απφ ηνλ εθ δηαζήθεο ηεηηκεκέλν ζην πδξεπφκελν αθίλεην, θαη’
αξρήλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ε ζθέςε ή πξφζεζε απνπνίεζεο (ή θαη ε απνπνίεζε εάλ
γίλεη έσο ηφηε), νπφηε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ηνπ Γήκνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη κεηά παξέιεπζε
ηξηψλ (3) κελψλ απ’ ηελ απνδνρή ηνπ θιεξνλφκνπ ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ. Αλ δελ γίλεη ε
δήισζε ζθέςεο ή πξνζέζεσο απνπνίεζεο ή ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ δήισζεο
απνπνίεζεο ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν εληφο ηνπ 3κήλνπ απφ ζάλαην ηνπ θαηφρνπ, δελ
πθίζηαηαη παξάηαζε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, ελψ εάλ γίλεη ηέηνηα δήισζε ή πξνζθφκηζε
δήισζεο απνπνίεζεο αξκνδίσο, ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηε
δηαθξίβσζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θιεξνλφκνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ
3κήλνπ, κεηά ηελ ππεηζέιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ θιεξνλνκία.

Άξζξν 5 – (Λνγαξηαζκνί, Δπζύλε Γήκνπ)
1.- Ζ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο λεξνχ γίλεηαη αλά ηξεηο κήλεο.
ην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ πεξηιακβάλεηαη:
1. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ.
2. Ζ πνζφηεηα ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνχ.
3. Ζ αμία ηνπ θαηαλαισζέληνο λεξνχ.
4. Ζ πεξίνδνο θαηαλάισζεο πνπ αθνξά ν εθδηδφκελνο ινγαξηαζκφο.
5. Σν ηέινο απνρέηεπζεο (εάλ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο).
6. Σν ηέινο ζπληήξεζεο πδξνκέηξσλ (πάγην).
7. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ).
8. Ζ πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ.
9. Σπρφλ αλεμφθιεηε νθεηιή πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαη νη πξνζαπμήζεηο ηεο θαη
10. Υξέσζε απφ ηπρφλ δεκία ζην πδξφκεηξν ή ην δίθηπν.
Όιεο νη ρξεψζεηο –πιελ ηεο ηειεπηαίαο- γίλνληαη κε βάζε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην πνπ θαζνξίδεηαη
απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
2.- Οη εκεξνκελίεο έθδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηεο έλδεημεο ηνπ πδξνκέηξνπ,
ελδέρεηαη λα απέρνπλ έσο δεθαπέληε (15) εκέξεο (πξηλ ή κεηά) απφ ηηο αληίζηνηρεο
εκεξνκελίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ, δηθαηνινγνχληαη δε απφ ηνλ ζεκαληηθφ βαζκφ
δπζθνιίαο θαη απαηηνχκελν ρξφλν θαηαγξαθήο φισλ ησλ παξνρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο. Απφθιηζε έσο 15 εκέξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ, δελ επηθέξνπλ θάπνηα ζπλέπεηα ζηε βεβαηνχκελε ρξέσζε, ελψ
απφθιηζε άλσ ησλ 15 εκεξψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
ινγαξηαζκνχ, απνηεινχλ ιφγν ακθηζβήηεζεο ηπρφλ επηπιένλ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ιφγσ
απηήο ηνπ θαηαλαισηή.
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3. Σπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο ηξηκεληαίαο θαηαγξαθήο ηεο έλδεημεο θάζε πδξνκέηξνπ πέξαλ ηνπ
κελφο, επηθέξεη άλεπ άιινπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ ππαγσγή ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο ηνπ
ηξηκήλνπ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θιίκαθα ρξέσζεο θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ
ππαιιήισλ. Πεηζαξρηθφ παξάπησκα δελ ζπληξέρεη εάλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη έρνπλ
ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηελ ππεξεζία γηα ηελ αηηία ηεο θαζπζηέξεζεο θαηαγξαθήο θαη ηελ
πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηά ηεο θαη ε Τπεξεζία ζεσξεί αηηηνινγεκέλα ηελ επηθαινχκελε αηηία
σο εχινγε.
4. Σπρφλ εηθνληθή ή ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή (λννχκελσλ σο ηέηνησλ θάζε θαηαγξαθήο
απέρνπζαο άλσ ησλ 50 θκ απφ ηελ πξαγκαηηθή ζηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη) νπνηαζδήπνηε
ηξηκεληαίαο έλδεημεο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππάιιεινπο, πξνζεθφλησο απνδεηθλπφκελε απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θαηαλαισηή, επηθέξεη ππαγσγή ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο ηνπ ηξηκήλνπ ζην
πξνζήθνλ χςνο βάζεη ηεο απνδεηθλπφκελεο σο αιεζηλήο. Δπίζεο, ππνρξεσηηθά επηθέξεη θαη
ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ.
5.- Σπρφλ θαζπζηέξεζε έθδνζεο θαη απνζηνιήο ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο άλσ ηνπ κελφο,
επηθέξεη αλάινγα αλαδήηεζε ηεο ζρεηηθήο επζχλεο ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνο
ηνλ Γήκν, ζηε βάζε ηεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε
πνπ ε θαζπζηέξεζε έθδνζεο ινγαξηαζκνχ άλσ ηνπ κήλα, νθείιεηαη ζε θαζπζηέξεζε
ρνξήγεζεο ησλ αλαγθαίσλ θαηαγξαθψλ απ’ ηνλ Γήκν ζηελ αλάδνρν εηαηξεία έθδνζεο ησλ
ινγαξηαζκψλ, αλαδεηείηαη ε πεηζαξρηθή επζχλε ησλ ππαίηησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.

ε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θαηαλαισηήο δελ επζχλεηαη θαη ε ρξέσζε ζηνλ εθδνζέληα κε
θαζπζηέξεζε ινγαξηαζκφ, πξνζαξκφδεηαη ζην πξνζήθνλ κέηξν κε βάζε ηελ ρξέσζε
θαηαλάισζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ίδηαο παξνρήο θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ
παξειζφληνο έηνπο ή ηνλ κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ινγαξηαζκψλ ηεο ίδηαο παξνρήο θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο θαηά ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ
πεξηγξαθφκελα ζην άξζξν 13§2 ηνπ παξφληνο θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία.
6.- Ο Γήκνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ησλ νπνησλδήπνηε πδξνιεπηψλ γηα
ηπρφλ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ή πηέζεσο ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη γηα
ηπρφλ δηαθνπή ηνπ λεξνχ απφ βιάβε ή δεκηά ηνπ δηθηχνπ ή δηάξξεμε ησλ ζσιήλσλ απφ
νπνηαδήπνηε αηηία.
7.- Ο Γήκνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη γεληθψο ηελ πγηεηλή παξνρέηεπζε ηνπ λεξνχ
κέρξη ηε δηαθιάδσζε ζχλδεζεο, ππνρξενχκελνο ζε δηαξθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ σο
θαηάιιεινπ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Ο ρεκηθφο, θπζηθφο θαη πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ
ρνξεγνχκελνπ λεξνχ δηελεξγείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ Γήκν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία.
Άξζξν 6 – (Τπνρξεώζεηο θαηαλαισηώλ)
1.- Ο θαηαλαισηήο νθείιεη λα εμνθιεί εκπξφζεζκα ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ήηνη ζε πξνζεζκία
ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2.- ε πεξηπηψζεηο κε πιεξσκήο απφ ηνλ πδξνιήπηε δπν ζπλερφκελσλ ινγαξηαζκψλ
χδξεπζεο αθνινπζεί εηδνπνίεζε δηαθνπήο παξνρήο ζηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ. Αλ πεξάζεη
θαη ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ ηξίηνπ ινγαξηαζκνχ άπξαθηε, αθνινπζεί απνζηνιή (κε
απφδεημε) ηειηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ ππεξεζία πνπ θαιεί ηνλ θαηαλαισηή λα
εμνθιήζεη ή λα πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, κε
πξνζεζκία ελφο κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηεο. Ζ εηδνπνίεζε απηή επέρεη ζέζε θιήζεο
πξνεγνχκελεο αθξφαζεο πξν επηβνιήο δηαθνπήο πδξνδφηεζεο. Αλ πεξάζεη θαη απηή
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άπξαθηνο, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ
άλεπ άιινπ ηηλφο, έσο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ δηαθνπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο
κεηά ηελ ιήμε ηνπ 4νπ Σξηκήλνπ. Ζ πεξηγξαθφκελε απηή δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θάζε
θνξά πνπ ζα ππάξρεη ιεμηπξφζεζκε νθεηιή δχν ζπλερφκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη ζα
δηαθφπηεηαη εάλ ν θαηαλαισηήο εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ή ηελ εληάμεη ζε ξχζκηζε θαη ηελ ηεξεί.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο ρσξίο λα έρεη ξπζκίζεη ηελ νθεηιή ηνπ, θαηαβάιεη
νπνηνδήπνηε πνζφ έλαληη ηνπ ζπλφινπ απηήο, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη, θαηαρσξίδεηαη θαηά
ζεηξά σο δνζέλ πξψηα (θαη θαηά ζεηξά) γηα ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνλ ΦΠΑ, ην ηέινο ζπληήξεζεο
πδξνκέηξσλ θαη ην ηέινο απνρέηεπζεο θάζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο (ινγαξηαζκνχ) θαη
εθφζνλ απνκέλεη ππφινηπν, θαηαινγίδεηαη ζηελ παιαηφηεξε επηκέξνπο νθεηιή γηα ηελ αμία ηνπ
θαηαλαισζέληνο λεξνχ θάζε ινγαξηαζκνχ.
3.- Ο Γήκνο δελ αλαγλσξίδεη ππέξ ηνπ θαηαλαισηή ην δηθαίσκα επίθιεζεο ηεο κε παξαιαβήο
ή ηελ απψιεηα ηνπ ινγαξηαζκνχ. ` απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο νθείιεη λα επηδείμεη
ηελ ζηνηρεηψδε επηκέιεηα γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή λα απεπζπλζεί εγγξάθσο
ζηελ ππεξεζία θαη λα αηηεζεί επαλέθδνζε θαη λέα απνζηνιή ηνπ απνιεζζέληνο ινγαξηαζκνχ.
Λφγσ ηεο ππνρξέσζεο επηκέιεηαο ηνπ θαηαλαισηή θαη δπλαηφηεηαο ελεκέξσζήο ηνπ, δελ
αλαγλσξίδεηαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εμφθιεζεο απνιεζζέληνο θαη επαλεθδνζέληνο
ινγαξηαζκνχ.

4.- Αλ ν θαηαλαισηήο αιιάμεη δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ππνρξενχηαη ζε ζρεηηθή έγγξαθε
ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε ζσζηή δηεχζπλζε. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ελεκεξψζεη ηνλ Γήκν θαη επηζηξαθεί ν ινγαξηαζκφο ιφγσ κε αλεχξεζήο
ηνπ ζηε
δεισζείζα θαηνηθία, αλαδεηείηαη ε λέα δηεχζπλζή ηνπ απφ ηνλ Γήκν θαη ζε πεξίπησζε κε
αλεχξεζήο ηνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή
ακέζσο κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ηξηκήλνπ εληφο ηνπ νπνίνπ επεζηξάθε ν
απνζηαιείο ινγαξηαζκφο.
5.- Δάλ ν θαηαλαισηήο επξίζθεηαη ζε κεγάιε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη δελ κπνξεί λα
εμνθιήζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν θαη
παξαζέηνληαο ην πξφβιεκά ηνπ λα δεηήζεη λα εμεηαζζεί θάζε λφκηκε δπλαηφηεηα ζρεηηθήο
δηεπθφιπλζήο γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο ηνπ. Σέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηα παξέρεηαη
ηφζν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006), φζν θαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ πνπ πξνβιέπνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζρεηηθήο ξχζκηζεο.
Άξζξν 7 – (Μείσζε ή απαιιαγή γηα εηδηθέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο)
1.- ην άξζξν 202§3 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006), πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «3. Με απψθαζη ηος
δημοηικοω ζςμβοςλίος, πος λαμβάνεηαι με ηην απψλςηη πλειοτηθία ηος απιθμοω ηυν μελϊν
ηος, είναι δςναηή η μείυζη δημοηικϊν θψπυν ή ηελϊν ή η απαλλαγή απψ αςηοωρ για ηοςρ
απψποςρ, ηα άηομα με αναπηπίερ, ηοςρ πολωηεκνοςρ, ηοςρ ηπίηεκνοςρ, ηιρ μονογονεφκέρ
οικογένειερ και ηοςρ μακποσπψνια ανέπγοςρ, ψπυρ η ιδιψηηηα ηυν ανυηέπυ οπιοθεηείηαι
ανηίζηοισα απψ ηην κείμενη νομοθεζία, καθϊρ και ηοςρ δικαιοωσοςρ ηος Κοινυνικοω
Ειζοδήμαηορ Αλληλεγγωηρ ηος άπθπος 235 ηος ν. 4389/2016 (Α' 94). Με ηην ίδια απψθαζη
μποπεί να ηίθενηαι και ειζοδημαηικά κπιηήπια για ηη σοπήγηζη ηηρ υρ άνυ μείυζηρ ή
απαλλαγήρ. Η επίπηυζη ζηα έζοδα ηος Δήμος πος πποκωπηει απψ ηη λήτη ηηρ απψθαζηρ ηος
ππϊηος εδαθίος ηηρ παποωζαρ αποηςπϊνεηαι ςποσπευηικά και λαμβάνεηαι ςπψτη καηά ηην
καηάπηιζη ηος πποχπολογιζμοω ηος έηοςρ εθαπμογήρ ηηρ, ζωμθυνα με ηιρ εκάζηοηε
ιζσωοςζερ διαηάξειρ.». Ζ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, εθαξκφδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ σο
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εμήο: Πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε ζπληνληζκφ ησλ
αξκφδησλ αληηδεκάξρσλ θαη κέξηκλα ησλ Πξνέδξσλ ησλ πκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ, γίλεηαη
ε θαηαγξαθή αλά Κνηλφηεηα φισλ ησλ πδξεπηηθψλ παξνρψλ πνπ εμππεξεηνχλ αθίλεηα, ζηα
νπνία δηαβηνχλ νηθνγέλεηεο ή πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ εηδηθέο θνηλσληθέο
θαηεγνξίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ πδξεπηηθψλ
παξνρψλ ζηνλ Γήκν, πνπ κπνξεί λα ηχρνπλ κείσζεο ή απαιιαγήο ηειψλ χδξεπζεο θαη λα
ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο κείσζεο/απαιιαγήο γηα ηα πξνυπνινγηδφκελα έζνδα ηνπ Γήκνπ
ηνπ επφκελνπ έηνπο, θαζψο θαη λα δηακνξθσζεί ε πξφηαζε γηα ην πνζνζηφ κείσζεο ησλ
ηειψλ χδξεπζεο γηα ηηο παξνρέο απηέο. Αθνχ ππνινγηζηεί ην θφζηνο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ,
ην ζέκα ηεο κείσζεο ή απαιιαγήο ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ
εηήζηα δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
2.- Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη
ζπγθεθξηκέλα:
α). Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απφξνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ην αξ.1 ηνπ ΝΓ
57/1973,
β). Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ, απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο,
ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο
(ΑΠΔ). Πνιχηεθλνη

ζεσξνχληαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξν 1§21 Ν.
2247/1994). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην αξ.6 ηνπ Ν. 3454/2006 πνιχηεθλνη είλαη
η) Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ
ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο
ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη
φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο αλεμαξηήησο ειηθίαο,
ηη) Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη αλάπεξνο
πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη
ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (η) πεξηπηψζεσο,
ηηη) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (Η) πεξηπηψζεσο.
γ). Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη Απφθαζε ηνπ ΚΔΠΑ, ζηελ νπνία
λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ. Γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αλαπήξνπ, απαηηείηαη πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%.
δ). Σξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ
παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή
εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηξία παηδηά
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πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ
ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Ν.3454/06).
ε). -i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, αζθεί ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ
ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. ii. Σέθλα
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ έλα κφλν
γνλέα ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη ηνπο δχν
γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο,
πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ
νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.).

ζη). Μαθξνρξφληα άλεξγνη είλαη φζνη είλαη αζθαιηζκέλνη θαηά ηεο αλεξγίαο θαη επξίζθνληαη
ζε δηαξθή θαηάζηαζε αλεξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο, κε
εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην κηζζσηψλζπληαμηνχρσλ. (ππνπαξ.ΗΑ.1 Ν.4093/12, (ΚΤΑ 44137/613/18.12.2013 - ΦΔΚ 3253
Β’/20.12.2013).
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ απαηηείηαη νπνηνδήπνηε
δηθαηνινγεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ.
δ). Γηθαηνχρνη ηνπ ‘Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο’ (αξ.235 Ν.4389/2016), ην νπνίν
πιένλ νλνκάδεηαη ‘Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα’ θαη απνηειεί ζεζκνζεηεκέλν πξφγξακκα
ακηγψο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, απεπζχλεηαη ζε λνηθνθπξηά, πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο
αθξαίαο θηψρεηαο θαη ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ ζην πιαίζην εθαξκνγήο
δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
Άξζξν 8 – (Ρύζκηζε νθεηιώλ)
1.- Πάγηα ξχζκηζε νθεηιψλ (άξζξν πξψην, παξ.Α, ππνπαξ.Α2 Ν.4152/2013 σο ηζρχεη ζε
ζπλδ. κε αξ. 170§1 ΚΓΚ):
Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο πξνο ηνλ Γήκν. Γηα ηελ ππαγσγή,
απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πξνο ηνλ Γήκν, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Γηθαηνχρνη
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηνλ Γήκν, είλαη ν πξσηνθεηιέηεο, ηα ζπλεπζπλφκελα πξφζσπα
(εγγπεηήο) θαηά ην κέηξν ηεο επζχλεο ηνπο θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ νθεηιέηε πνπ απεβίσζε,
θαηά ην κέηξν ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, δηελεξγείηαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ.
Οη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο θαζνξίδνληαη έσο ζαξάληα νθηψ (48) ζε αξηζκφ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ
φηη ε ειάρηζηε κεληαία δφζε είλαη 30 €. Ο αξηζκφο ησλ δφζεσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε α) ηνλ
κέζν φξν ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ
ππνβιεζεηζψλ θνξνινγηθψλ ηνπ δειψζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο
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πνπ ππεβιήζε θνξνινγηθή δήισζε, εάλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηειεπηαίαο
ηξηεηίαο (ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν δελ έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ΓΦΔ)
θαη β) ην χςνο ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο. Σν πξνζδηνξηδφκελν εηήζην εηζφδεκα
πνιιαπιαζηάδεηαη κε πξννδεπηηθά θιηκαθσηφ ζπληειεζηή, ν νπνίνο είλαη 4% γηα εηήζην
εηζφδεκα έσο 15.000 €, 6% γηα ην επηπιένλ έσο 20.000 €, 8% γηα ην επηπιένλ έσο 25.000 €,
10% γηα ην επηπιένλ έσο 30.000 €, 12% γηα ην επηπιένλ έσο 50.000 €, 15% γηα ην επηπιένλ
έσο 75.000 €, 20% γηα ην επηπιένλ έσο 100.000 € θαη 25% γηα εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ
100.000 €. Όινη νη ελ ιφγσ ζπληειεζηέο κεηψλνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξηψκελσλ
ηέθλσλ ηνπ νθεηιέηε, ήηνη θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα γηα έλα ηέθλν, δχν κνλάδεο γηα δχν
ηέθλα θαη ηξεηο κνλάδεο γηα ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα ηέθλα. Σν πξνθχπηνλ πνζφ, απνηειεί ην
εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο ξχζκηζεο θαη δηαηξνχκελν δηα ηνπ
αξηζκνχ δψδεθα, απνηειεί ηελ κεληαία ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
νθεηιήο πξνο ξχζκηζε, δηαηξείηαη κε ηελ κεληαία ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο θαη έηζη πξνθχπηεη
ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ. Παξάδεηγκα: Δηζφδεκα θνξνι. έηνπο 2017 = 17.000 €, θνξνι. έηνπο
2018 = 23.000 € θαη θνξνι. έηνπο 2019 = 24.000 €. Μέζνο φξνο ησλ ηξηψλ εηψλ = 21.334 €,
νπφηε ιακβάλεηαη ππφςηλ ην εηζφδεκα ηνπ 2019 (24.000 €), πνπ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ κ.ν. ησλ
ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.

Ο νθεηιέηεο έρεη ηξία παηδηά, απ’ ηα νπνία εμαξηψληαη νηθνλνκηθά απ’ απηφλ ηα δχν, ζπλεπψο,
φινη νη ζπληειεζηέο ζα κεησζνχλ θαηά δχν κνλάδεο, δειαδή ππνινγίδεηαη [15.000 Υ (4% – 2=)
2% = 300] + [5.000 Υ (6% – 2=) 4% = 200] + [4.000 Υ (8% - 2=) 6% = 240]. πλεπψο ην εηήζην
δηαζέζηκν γηα απνπιεξσκή ηεο ξχζκηζεο είλαη 740 € θαη ζπλεπψο ην κεληαίν είλαη 740/12 =
61,67 €. Έζησ ε ζπλνιηθή νθεηιή ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο πνζνχ 2.460 €. Γηαηξνχκελν ην
πνζφ απηφ κε ην 61,67 πξνθχπηεη πειίθν 39,89, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηηο αθέξαηεο
κνλάδεο, είλαη ν αξηζκφο (39) νη νπνίεο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ.
Ζ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ μεθηλά άκεζα θαη γίλεηαη κε πάγηα εληνιή πιεξσκήο ζε Σξάπεδα. Οη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ πιήζνο ιεπηνκεξεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ππαγσγήο, θαζψο θαη ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ξχζκηζεο απηήο θαη ηεο ζπλεπνχο
ηήξεζήο ηεο έσο εμφθιεζεο γηα ηνλ νθεηιέηε πνπ ζα ππαρζεί.
Άξζξν 9 – (Γηαθνπή πδξνιεςίαο)
1.- Γηαθνπή πδξνιεςίαο γίλεηαη φηαλ:
α. Έρεη γίλεη επέκβαζε ζηνλ πδξνκεηξεηή, ρσξίο άδεηα απφ ηνλ Γήκν.
β. Έρεη δηαπηζησζεί ιαζξαία πδξνιεςία.
γ. Έρεη ρνξεγεζεί λεξφ ζε ηξίηνπο.
δ. Παξεκπνδίδεηαη ε εχθνιε αλάγλσζε ηνπ πδξνκεηξεηή (κπαδσκέλν θξεάηην)
ε. Αξλείηαη ν θαηαλαισηήο λα επηζθεπάζεη ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ
ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα λεξνχ θαη πξφθιεζε δεκίαο ζε
παξαθείκελε ηδηνθηεζία.
ζη. ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο λεξνχ, κπνξεί λα δηαθνπεί ε πδξνιεςία ζε παξνρέο πνπ
έρνπλ δνζεί γηα ρξήζε άξδεπζεο ή χδξεπζεο νηθφζηησλ δψσλ.
δ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο απνβηψζεη θαη νη θιεξνλφκνη δελ αηηεζνχλ ηελ ρξήζε
δηθαηψκαηνο πδξνιεςίαο (αλση. άξ.4§5 παξφληνο).
ε. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ θαηφρνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ
πδξνκεηξεηή εθηφο ηδηνθηεζίαο ηνπ (θαηση. άξ.10§2 παξφληνο).
ζ. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο γηα δεχηεξε θνξά ιαζξαίαο πδξνιεςίαο (θαηση. άξζξν
11§6 παξφληνο).
ε. Ζ ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ κε δίθηπν μέλεο πξνέιεπζεο (θαηση.
άξζξν 11§7.α παξφληνο).
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2.- Ζ παξνρή δηαθφπηεηαη θαη ν πδξνκεηξεηήο επίζεο αθαηξείηαη φηαλ νη ινγαξηαζκνί δελ
έρνπλ εμνθιεζεί ή δηαθαλνληζηεί νη νθεηιέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6§1 ηνπ
παξφληνο.
3.- ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε απφθαζε γηα ηε δηαθνπή ηεο πδξνιεςίαο θνηλνπνηείηαη κε
απφδεημε ζηνλ θάηνρν ηεο παξνρήο, επέρεη ζέζε θαηαγγειίαο ηεο θαη’ αξ.2 ηνπ παξφληνο
ζχκβαζεο θαη αλαθέξεη κε αθξίβεηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα αθαηξεζεί ν
πδξνκεηξεηήο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ
επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.
Άξζξν 10 – (Σνπνζέηεζε Τδξνκέηξσλ)
1.- Ο πδξνκεηξεηήο ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ ππεξεζία χδξεπζεο θαη
πεξηθιείεηαη κέζα ζε θξεάηην, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πδξνιήπηε.
ε πεξίπησζε πνπ ν πδξνκεηξεηήο είλαη καθξηά απφ ηελ πδξεπφκελε νηθία, ηα έμνδα γηα ηηο
ηπρφλ απαηηνχκελεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο απ’ ην πδξφκεηξν έσο ηελ νηθία, βαξχλνπλ ηνλ
πδξνιήπηε.

2.- ε πεξίπησζε πνπ νη πδξνκεηξεηέο βξίζθνληαη κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αθηλήηνπ ή
νηθνπέδνπ, νη ηδηνθηήηεο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ
πδξνκεηξεηή, δειαδή εθηφο ηδηνθηεζίαο θαη θαηά ην δπλαηφλ ζε επαθή κε ην φξηφ ηεο. Ζ
ππεξεζία ηνπνζεηεί ην πδξφκεηξν ζην θαηαιιειφηεξν ζεκείν πιεζίνλ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ
θαη νη ππφινηπεο εξγαζίεο απφ ην πδξφκεηξν πξνο ηελ νηθία θαζψο θαη ηα ζρεηηθά έμνδα
επηβαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή, εάλ δελ ππάξμεη άκεζε ζπλεξγαζία ηνπ
θαηφρνπ, αθνινπζείηαη έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηνλ νξηζκφ εκεξνκελίαο θαη ψξαο ηεο
επηθείκελεο επίζθεςεο ησλ ηερλεηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή,
ζηελ νπνία ν
θάηνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπξάμεη θαη λα επηηξέςεη ηελ είζνδν θαη θάζε ηπρφλ απαηηνχκελε
εξγαζία εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ γηα ηελ αθαίξεζε θαη νξζή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ
πδξνκεηξεηή. Δάλ δελ ζπκπξάηηεη, ν Γήκνο έρεη ηελ επρέξεηα ή λα επαλαιάβεη ηελ
πξνζπάζεηα ζχκπξαμεο ηνπ θαηφρνπ κε λέα πξφζθιεζε ή λα ζεσξήζεη φηη πθίζηαηαη άξλεζή
ηνπ ζχκπξαμεο θαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη δηαθνπή ηεο παξνρήο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν. Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ
θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο, θαηά ηελ νπνία
απαηηείηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Άξζξν 11 – (Γεληθνί όξνη ζπλαιιαγώλ)
1.- Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο γίλνληαη απφ ηδηψηεο πδξαπιηθνχο,
εθνδηαζκέλνπο κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, θαζψο θαη θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο,
επηζθεπήο ή κεηαηξνπήο απφ ηε ζέζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαη εζσηεξηθψο ηνπ αθηλήηνπ, κε
δαπάλε ηνπ θαηαλαισηή.
2.- Γηα ηελ, κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή, θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο, φπσο
ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή, αλεπάξθεηα, δηαξξνή θιπ, ε ππεξεζία δε θέξεη θακία επζχλε
απνθαηάζηαζεο.
3.- Οη επηζθεπέο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ ην θεληξηθφ δίθηπν έσο ηε ζέζε
ηνπ πδξνκεηξεηή επηβαξχλνπλ ηνλ Γήκν, ελψ απφ ηε ζέζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαη εζσηεξηθψο
ηνπ αθηλήηνπ ηα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ θαηαλαισηή.
4.- ε πεξίπησζε θπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πδξνκεηξεηή ηα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ Γήκν.
Όκσο φηαλ νη βιάβεο είλαη κε θπζηνινγηθέο θαη νθείινληαη ζε βίαηε επέκβαζε θηι, ε
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ππεξεζία αιιάδεη ηνλ πδξνκεηξεηή θαη ν θαηαλαισηήο ρξεψλεηαη ηελ αμία ηνπ. ηελ
πεξίπησζε κε θπζηνινγηθήο βιάβεο, ν πδξνκεηξεηήο θσηνγξαθίδεηαη πξν επηζθεπήο,
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σκ. Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ηερληθφ δειηίν, ζην νπνίν
αηηηνινγείηαη ε αηηία πξφθιεζεο ηεο βιάβεο απφ εμσηεξηθή επέκβαζε θαη ν θαηαλαισηήο
ρξεψλεηαη ην θφζηνο ηνπ πδξνκεηξεηή κε ηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. ε πεξίπησζε
κε θπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πδξνκεηξεηή, πθίζηαηαη ηεθκήξην φηη απηή πξνθιήζεθε κε
ππαηηηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, εθηφο εάλ ν ηειεπηαίνο απνδείμεη φηη ε επζχλε βαξαίλεη ηξίηνλ.
5.- Λαζξαία πδξνιεςία (ζ` απηή ινγίδεηαη θαη ε αληίζηξνθε ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή κε
ζθνπφ ηελ αιινίσζε ηεο έλδεημεο). Ζ ππεξεζία χδξεπζεο, ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ ζεκείνπ
εάλ απεηθνλίδεηαη ε θινπή ηνπ λεξνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη ν
Πξντζηάκελφο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε θαηαλαισηή
θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε, ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ίζνπ κε ην πεληαπιάζην ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ.
6.- Αλ παξαηεξεζεί ιαζξαία πδξνιεςία γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ ίδην πδξνκεηξεηή, ηφηε ε
ππεξεζία, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή
πξνζηίκνπ ίζνπ κε ην δεθαπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ θαη κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο.

Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο
παξνρήο, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή, εθαξκφδνληαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
7.- Απαγνξεχεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ή ζε ηξίηνπο:
α). Να ζπλδένπλ ηηο εζσηεξηθέο ζσιελψζεηο ηνπ αθηλήηνπ κε ζσιελψζεηο πνπ δηνρεηεχνπλ
λεξφ μέλεο πξνέιεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε, δηφηη ην
ειεγκέλν πνηνηηθά θαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε δεκνηηθφ λεξφ, αλακηγλχεηαη κε κε
ειεγκέλν, κε απξνζδηφξηζην θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε
παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο παξνρήο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθνπήο θαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο
παξνρήο, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ θαηαλαισηή, εθαξκφδνληαη ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3§2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
β). Ζ ηξνθνδφηεζε απφ ην πδξφκεηξν ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ, άιινπ αθηλήηνπ, θαζψο
επίζεο θαη ε κεηαηφπηζε κεηξεηή ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηελ επίβιεςε ηεο ππεξεζίαο. Καη ζηηο
δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ε ππεξεζία χδξεπζεο, ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ ζεκείνπ εάλ
απεηθνλίδεηαη ε παξάβαζε θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη ν
Πξντζηάκελφο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε θαηαλαισηή
θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε, ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε
ίζνπ κε ην πεληαπιάζην ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ, ελψ γηα ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ίζν κε ην
δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ.
γ). Να παξαβηάδνπλ ηε ζθξάγηζε ησλ πδξνκεηξεηψλ ή λα ηα αληηθαζηζηνχλ κε πδξνκεηξεηέο
ηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηελ παξάβαζε απηή, ε ππεξεζία χδξεπζεο ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ
ζεκείνπ εάλ απεηθνλίδεηαη ε παξάβαζε θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη
ν Πξντζηάκελφο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε
θαηαλαισηή θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε, ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, χςνπο
ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €).
δ). Ζ πξφθιεζε βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ ιφγσ έξγσλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε,
ζπλεπάγεηαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο κε ρξέσζε ηνπ θαηαλαισηή. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε ππεξεζία χδξεπζεο, ιακβάλεη θσηνγξαθία ηνπ ζεκείνπ εάλ απεηθνλίδεηαη ε
παξάβαζε θαη
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ζπληάζζεη ζρεηηθφ Σερληθφ Γειηίν πνπ ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελφο ηεο, ζην νπνίν αλαιχνληαη
νη δεκίεο θαη ηηκνινγείηαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζε πιηθά θαη εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνβαίλεη ζε θιήζε αθξφαζεο ηνπ παξαβάηε θαηαλαισηή θαη εάλ ηνπ θαηαινγηζηεί ε δεκία,
νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ην χςνο ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο, ε νπνία θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαλαισηή - παξαβάηε θαη ην πνζφ απηφ ρξεψλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή
ζηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ χδξεπζεο.
Άξζξν 12 – (Δπέθηαζε Γηθηύνπ)
1. - Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο λεξνχ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ Γήκν θαη κε δηθά ηνπ έμνδα.
2.- Καη` εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε έθηαθηε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ θαηαλαισηή θαη ηελ αλάιεςε απ’ απηφλ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο νηθνλνκηθή,
ππφ ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο ηπρφλ ζηγφκελσλ ηδησηψλ ή
άιιεο θχζεσο ηερληθά εκπφδηα.

Άξζξν 13 – (Γπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκνύ)
1.- ηνλ Γήκν ιεηηνπξγεί εηδηθή δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ειέγρνπ αηηήζεσλ γηα δηεπζεηήζεηο
ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, ηεο νπνίαο έξγν απνηειεί ε εμέηαζε αηηήζεσλ ακθηζβήηεζεο
ρξεψζεσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο θαη ε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο πξνο ην αξκφδην
απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ. Κάζε θάηνρνο παξνρήο πνπ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε
ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηε
δηφξζσζε ηεο ρξέσζεο. Ζ αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ Δπηηξνπή, ν Πξφεδξνο ηεο νπνίαο νξίδεη ηηο
εκεξνκελίεο ζπλεδξίαζήο ηεο, ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάζε ζπλεδξίαζε θαη
γλσζηνπνηεί ζηνπο αηηνχληεο ηελ εκέξα θαη
ηελ ψξα, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηαζνχλ θαη ππνζηεξίμνπλ ηελ αίηεζή ηνπο. Πξηλ ηελ εμέηαζε
ηεο αίηεζεο απ’ ηελ Δπηηξνπή θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επηθαιείηαη θάζε
αηηψλ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θξίλεη εάλ απαηηείηαη πξνεγνχκελε απηνςία γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο αηηίαο θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε δηελεξγείηαη ε απηνςία απφ ηερληθφ ζπλεξγείν
ηνπ Γήκνπ κεηά ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ αηηνχληα θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθά ηερληθφ δειηίν
απ’ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ κε αλαθνξά ησλ δηαπηζηψζεσλ ηεο επηηφπηαο εμέηαζεο. Ζ
ζρεηηθή αίηεζε είλαη παξαδεθηή εθφζνλ ζσξεπηηθά α) δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ έθδνζε
ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ
είλαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη β) ν αηηψλ επηθαιείηαη ζπγθεθξηκέλν ιφγν ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο.
Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ην παξαδεθηφ θαη ηε βαζηκφηεηα θάζε αίηεζεο (θη αλ απαηηείηαη αλαβάιεη
ηελ εθθνξά γλψκεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, εμεηάδνληαο ηελ αίηεζε
ζε επφκελε ζπλεδξίαζε) θαη γλσκαηεχεη εγγξάθσο πξνο ην απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή).
2.- ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο ιφγσ βιάβεο ηνπ πδξνκεηξεηή, ηφηε
αληηθαζίζηαηαη ν πδξνκεηξεηήο ρσξίο ρξέσζε ηνπ θαηφρνπ θαη ν ινγαξηαζκφο αλακνξθψλεηαη
κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ ή κε βάζε ηνλ ινγαξηαζκφ
ηνπ
αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
Δπηηξνπήο δηεπζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη
αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο κε αλαθνξά ζε θνηλσληθά θαη κφλνλ θξηηήξηα θαη ηελ ηειηθή θξίζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη απνθαζίδεη.
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3.- ε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο, αλαληίζηνηρεο ηεο ζπλήζνπο θαη δηαπίζησζεο
φηη απηή νθείιεηαη ζε κε εκθαλή βιάβε ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
εθφζνλ ε βιάβε έρεη εμαθξηβσζεί θαηφπηλ απηνςίαο ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη βεβαηψλεηαη
θαη ε ππφ ακθηζβήηεζε θαηαλάισζε μεπεξλά ην 3πιάζην ηεο θαηαλάισζεο ηνπ αληίζηνηρνπ
ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ε ρξέσζε ζα αλακνξθψλεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ηεο
θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ ή κε βάζε ην αληίζηνηρν ηξίκελν
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο δηεπζέηεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο κε
αλαθνξά ζε θνηλσληθά θαη κφλνλ θξηηήξηα θαη ηελ ηειηθή θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε
νπνία θαη απνθαζίδεη. Αίηεζε δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ βιάβεο (δηαξξνήο)
ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ δηθαίσκα νη θαηαλαισηέο λα ππνβάιινπλ
κφλν κία θνξά γηα θάζε πδξνκεηξεηή θαη εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηνλ
πδξαπιηθφ ηνπο φηη επηζθεχαζαλ ηελ βιάβε κεηά ηελ απηνςία ηεο ππεξεζίαο θαη έσο ηελ
εμέηαζε ηεο αηηήζεψο ηνπο απ’ ηελ Δπηηξνπή.
4.- ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πςειήο θαηαλάισζεο νθεηιφκελεο ζε βιάβε ιφγσ εξγαζηψλ
ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο θαη ε θαηαλάισζε μεπεξλά ην κέζν φξν ησλ ηεζζάξσλ (4)
ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ, ε ρξέσζε ζα αλακνξθψλεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ηεο
θαηαλάισζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ηειεπηαίσλ ινγαξηαζκψλ ή κε βάζε ην αληίζηνηρν ηξίκελν
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο δηεπζέηεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ

χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηεο κε αλαθνξά ζε θνηλσληθά θαη
κφλνλ θξηηήξηα θαη ηελ ηειηθή θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη απνθαζίδεη.
5.- Δπί ησλ απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε
ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο, ν αηηεζείο απηήλ θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα Δηδηθήο Γηνηθεηηθήο
Πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν.3852/2010 ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο (Δπφπηε Ο.Σ.Α.), εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε
πιήξε γλψζε απηήο. Αηνκηθέο πξάμεηο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε απφδεημε παξαιαβήο θαη
αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά φηη θαη' απηψλ ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο
ελψπηνλ ηνπ Δπφπηε Ο.Σ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
Άξζξν 14 – (Σειηθέο δηαηάμεηο)
Οπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηαλαισηέο, ζρεηηθέο πάληνηε
κε ηε ρνξήγεζε λεξνχ, πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ ή
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζή ηνπ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο θ Αζαλαζίνπ ηνλ ππεξςήθηζε κε επηθπιάμεηο.

Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 129/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
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