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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών, κατά την τακτική συνεδρίασή του την 28η  Μαρτίου 
2016 αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης (ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ8-ΙΞ9) ως προς 
την επιβολή προστίμων για την μη τήρηση του εν λόγω κανονισμού ως κάτωθι :  
 
Άρθρο 2 όρος 10. Μη συμμόρφωση με τους όρους (γενική υποχρέωση). 
Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του 
Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους ο Δήμος Πρεσπών μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να 
επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει 
υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Πρεσπών. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον 
υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το Δήμο Πρεσπών και ειδικότερα από 
την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης. 
 
Άρθρο 4 παράγραφος δ (Χρήση εργοταξιακής παροχής για χρήση μετά το πέρας των εργασιών) 
δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. 
Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από 
την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές 
χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια 
δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου 
είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από 
το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της 
εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται 
να προσκομίσει στο Δήμο Πρεσπών τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την 
υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή 
παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, ο Δήμος Πρεσπών μπορεί να 
διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Άρθρο 6 παράγραφος 2. (Χρήση ενός υδρομετρητή από περισσότερους του ενός καταναλωτές) 
Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λπ. και γενικά σε κάθε τμήμα 
του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον 
υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου 
ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική  και ο Δήμος 
Πρεσπών δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι 
τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
 
 

Ελληνική



άρθρο 6 παράγραφος 6 (Κλοπή νερού, παρέμβαση στον υδρομετρητή) 

Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται 
ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο 
Πρεσπών σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά 
είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που 
σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη την 
περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που 
σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης 
περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Άρθρο 8 παράγραφος 3 (καλυμμένο φρεάτιο υδρομετρητή) 
Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και 
οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης 
και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία του Δήμου Πρεσπών. Στην περίπτωση που το 
φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί  με χώματα ή μπάζα, ο Δήμος Πρεσπών τάσσει στον υπαίτιο 
προθεσμία για την αποκάλυψή του  και μετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σε αυτόν πρόστιμο, το 
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε 
για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η 
καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου 
Πρεσπών με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση 
σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του 
μετρητή διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα  κυβικά. 
 
Άρθρο 17 παράγραφος 6 (παραβίαση κλεισμένης παροχής ή υδροδότηση από παρακείμενο 
καταναλωτή) 
Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε εκείνον που κατά 
τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς 
επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Ο Δήμος 
Πρεσπών μπορεί επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.  
 
Προτείνεται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το ύψος των προστίμων. Ως βάση για τον 
υπολογισμό προτείνεται να λαμβάνεται το κόστος της μέσης κατανάλωσης (μαζί με πάγιο ύδρευσης-
αποχέτευσης) που είναι 99.7€ ήτοι στρογγυλοποιούμενο 100€. Αυτό το ποσό προτείνεται να αποτελεί 
και το ελάχιστο πρόστιμο για παραβίαση των όρων του κανονισμού. Όλα δε τα πρόστιμα που 
προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή να είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου αυτού προστίμου και 
συγκεκριμένα:  
 
Άρθρο 
Κανονισμού Λόγος Προστίμου ύψος προστίμου 

2.10 
Μη συμμόρφωση με τους όρους του κανονισμού ύδρευσης για 
τους οποίους δεν προβλέπεται ειδικό πρόστιμο 100 

4.δ 
Χρήση εργοταξιακής παροχής για οικιακή η επαγγελματική 
χρήση μετά το πέρας των εργασιών 100 

6.2 

Παροχή νερού σε περισσότερους καταναλωτές από τον ίδιο 
υδρομετρητή. Σε διαφορετικά ακίνητα, και σε ένα ακίνητο με 
διαφορετικές χρήσεις (διπλοκατοικίες, επαγγελματικό - οικιακό) 

100 (συν 100 για 
κάθε συνδεδεμένο 
καταναλωτή) 

6.6 Κλοπή νερού, παρέμβαση στον υδρομετρητή 500 

8.3 

Καλυμένο φρεάτιο υδρομετρητή που δεν αποκαλύφθηκε παρά 
την πάροδο της προθεσμίας που τέθηκε από τις υπηρεσίες του 
Δήμου 200 



17.6  Παραβίαση  κλεισμένης παροχής.  300 

17.6 

Υδροληψία σε ακίνητο με κλεισμένη παροχή από άλλο 
καταναλωτή. Το πρόστιμο επιβάλλεται και στους 2 
καταναλωτές 300 

 
 
Τέλος ενημερώνουμε ότι έγιναν ανάθεση ,  σε αδειούχο εργολάβο υδραυλικό, 
οι εργασίες εντοπισμού παράνομων παροχών ύδρευσης και το έργο θα αρχίσει 
άμεσα. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 
 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 



 

 

1. Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης 

Η τροποποίηση του κανονισμού επιβάλεται λόγω της ανάγκης να αποσαφηνιστεί ότι σύνολο του 
δικτύου μέχρι και τον μετρητή ανήκει στον Δήμο Πρεσπών ο οποίος και το διαχειρίζεται ενώ οι 
καταναλωτές επωμίζονται μόνο το κόστος μεταφοράς και σύνδεσης του αγωγού με το κεντρικό 
δίκτυο (σωληνώσεις κλπ.), καθώς και τις εργασίες εκσκαφής και εγκατάστασης του αγωγού.  

 

Έτσι γίνεται σαφές ότι ο υδρομετρητής, το φρεάτιο, καθώς και οι εσωτερικές συνδέσεις και οι 
εσωτερικοί κρουνοί εντός του φρεατίου, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του 
Δήμου Πρεσπών και αποτελούν ιδιοκτησία του.  

 

Προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 6 του κανονισμού του Δήμου Πρεσπών: 

Μετά το πρώτο εδάφιο προτείνεται να προστεθεί η πρόταση «Ο τελικός καταναλωτής επωμίζεται 
αποκλειστικά το κόστος μεταφοράς και σύνδεσης του αγωγού με το κεντρικό δίκτυο (σωληνώσεις 
κλπ.), καθώς και τις εργασίες εκσκαφής και εγκατάστασης του αγωγού. Εξαιρούνται από την 
τιμολόγηση ο υδρομετρητής, το φρεάτιο, καθώς και οι εσωτερικές συνδέσεις και οι εσωτερικοί 
κρουνοί εντός του φρεατίου, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου 
Πρεσπών και αποτελούν ιδιοκτησία του.». 

Το δεύτερο εδάφιο προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο τελικός καταναλωτής είναι χρήστης του 
υδρομετρητή, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση του 
υδρομετρητή και βαρύνεται με το κόστος αντικατάστασής του ή αποκατάστασης των φθορών αυτού, 
μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταστροφή ή βλάβη του, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
του ίδιου του καταναλωτή και σε κάθε περίπτωση έχει συντελεστεί με υπαιτιότητά του. Επίσης, ο 
τελικός καταναλωτής βαρύνεται με το κόστος συντήρησης και αφαίρεσης του υδρομετρητή, το ύψος 
του οποίου αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον λογαριασμό 
κατανάλωσης νερού και καταβάλλεται με τη μορφή ανταποδοτικού τέλους προς τον Δήμο Πρεσπών 
για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και καλής λειτουργίας του δικτύου». 

 


