
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
      
Απόσπασμα από το πρακτικό της 23/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 229/2019. 
Τροποποίηση Κανονισμού ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού. 

Στην Αμοργό, σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του Έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμοργού συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 
4901 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 20 - 11 - 2019, η οποία 
δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 και τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12 μέλη, παρόντων επίσης του 
Δημάρχου Αμοργού και του Γραμματέως του Δήμου κ. Γαβρά Μάρκου για τη τήρηση των 
πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης.   
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                 Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Βασσάλος Εμμανουήλ                                                          Συνοδινός Ελευθέριος 
Γρίσπος Κων/νος                                                                                           
Γρίσπος Σταμάτιος                                                                            
Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                         
Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
Ψυχογυιού Ελευθερία 
Λουδάρος Γεώργιος 
Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
Γαβαλά Άννα 
Παναγάκης Γεώργιος 
Σπανός Θεόδωρος 
Σίμος Σταμάτιος 
 
Παρόντες Πρόεδροι  Τοπ. Κοινοτήτων                  Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων   
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                         ------------------------------ 
Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης)                                                                                                                                          
 Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                                                                                                                                                 
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων          Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
 Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                              ------------------------------ 

 
 
 

 
Ο παραπάνω απών Δημοτικός Σύμβουλος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε 
νόμιμα.  
Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 3ου θέματος 
της Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 
Το εν λόγω θέμα (3ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ως εξής: 
 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού εισηγείται μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω τροποποιήσεις στον ισχύοντα Κανονισμό 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου προς έγκριση. 
Ο ισχύων Κανονισμός Ύδρευσης-Αποχέτευσης οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αρ 17/29-01-
2013 Απόφαση Δ.Σ. Αμοργού. Κατόπιν θεμάτων που προέκυψαν στα επόμενα έτη κρίνονται 
απαραίτητες κάποιες τροποποιήσεις. 
Η Οικονομική Επιτροπή στην με αριθμό 28/19-11-2019 συνεδρίασή της συζήτησε το εν λόγω 
θέμα και αποφάσισε ομόφωνα (αρ.απόφ.:89/2019) να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
τελική έγκριση τον παρακάτω τροποποιημένο Κανονισμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου 
Αμοργού: 
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                         Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
 
Άρθρο 1: Ο Δήμος Αμοργού έχει την υποχρέωση και καταβάλει προς τούτο τις απαραίτητες 
προσπάθειες για την παροχή νερού και αποχέτευσης στους κατοίκους του Δήμου που 
κατοικούν εντός των οικισμών του, μέσω του υφισταμένου δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης, το 
οποίο επεκτείνει – ανακαινίζει ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες και τις 
οικονομοτεχνικές του δυνατότητες. 
 
Άρθρο 2: Η σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης γίνεται μετά από υποβολή αίτησης 
από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ακινήτου (ή συνιδιοκτήτες εφ’ όσον είναι περισσότεροι του 
ενός και δεν προσκομίζεται πληρεξούσιο) ή νομίμου εκπροσώπου αυτού (με εξουσιοδότηση), 
ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού όπως τροποποιείται 
κάθε φορά και επισυνάπτει στην αίτησή του τα αποδεικτικά κυριότητας και νομής του έναντι 
του υπό υδροδότηση ακινήτου, στοιχεία νομιμότητας σε περίπτωση υφιστάμενης κατασκευής 
(οικοδομική άδεια, συμβόλαιο για κτίσματα προ του 1977 κλπ) καθώς και δημοτική 
ενημερότητα. Οι αιτήσεις αυτές θα καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο του 
Δήμου.  
 
Άρθρο 3: Η σύνδεση σε δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, είναι υποχρεωτική όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν (υπάρχον ή νεοκατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό σε ακτίνα έως 
3μ. από το ακίνητο, μη μεσολάβηση ιδιωτικών ιδιοκτησιών, μεταφορά λυμάτων με φυσική ροή 
κλπ), γεγονός που διαπιστώνεται από την Τ.Υ. του Δήμου. α) Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για 
οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον 
αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού. β) Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου 
της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα 
που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των 
ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών 
των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με τη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. 
Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με 
συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από το Δήμο εφόσον υπάρχει η 
οικονομοτεχνική δυνατότητα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο τη δαπάνη για την 
κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του. γ) Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που 
βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με το δίκτυο 
αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο εξαιρουμένων 
των οικοδομών που έχουν περιθώριο 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης νέας 
σύνδεσης. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε 
με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ιδίου ακινήτου. δ) Το πάγιο τέλος χρήσεως 
δικτύου αποχέτευσης οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα 
με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται από τις άλλες 
υποχρεώσεις (καταβολή τελών νέας σύνδεσης κλπ) ενώ τους επιβάλλεται και πρόστιμο 200€. 
Το πάγιο τέλος χρήσεως δικτύου αποχέτευσης οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
για οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης. Η υποχρέωση 
καταβολής του τέλους χρήσεως δικτύου αποχέτευσης αρχίζει ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής από το Δήμο της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. Η ενημέρωση του 
Δήμου για παύση των οικοδομικών εργασιών γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ώστε να 
μεταβληθεί και το τιμολόγιο χρέωσης από οικοδομικών εργασιών (επαγγελματικό χωρίς 
αποχέτευση) σε αντίστοιχο της χρήσης του ακινήτου. 
 
Άρθρο 4: Οι αιτήσεις εφόσον αφορούν κτίρια ευρισκόμενα μέσα στους οικισμούς εγκρίνονται 
από τον Δήμαρχο. Κάθε οίκημα δικαιούται έναν (1) υδρομετρητή ½ in για κάθε αυτοτελές 
διαμέρισμα. Όταν όμως αφορούν κτίρια κείμενα εκτός σχεδίου πόλης, επιχειρήσεις που 
καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα νερού ή αγροκτήματα – ανεξάρτητα της τοποθεσίας τους – η 
έγκριση θα παρέχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γνώμονας στην έγκριση των αιτήσεων 
επιχειρήσεων είναι η εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης κατά πρωταρχικό και κύριο λόγο. Σε 
περίπτωση επαγγελματικής χρήσης που η παροχή ενός υδρομετρητή ½ in δεν επαρκεί, 
υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον υδρομετρητών ½ in. Υδρομετρητές που καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο διαπιστώνεται ότι εξυπηρετούν από κοινού κατοικίες και επαγγελματικής 
χρήσης (ακόμη και κατά ορισμένες χρονικές περιόδους), χώρους, χρεώνονται με το 
αντίστοιχης χρήσης επαγγελματικό τιμολόγιο. Ιδιωτικές ιδιοκτησίες που μισθώνονται με 
ημερήσιο ή εβδομαδιαίο αντιμίσθιο θεωρούνται επαγγελματικής χρήσης, χώροι. 
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Άρθρο 5: α) Μετά την παροχή έγκρισης υδροδότησης, στην περίπτωση εκτός οικισμού 
ακινήτων ο υδραυλικός του Δήμου υποδεικνύει και επιβλέπει τον τρόπο σύνδεσης (υδραυλικές 
εργασίες) προς τον οποίο συμμορφώνεται υποχρεωτικά ο ιδιώτης υδραυλικός του 
ενδιαφερόμενου ο οποίος ενημερώνει το Δήμο τουλάχιστον 2 ημέρες πριν για την έναρξη και 
το πέρας των σχετικών εργασιών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες υποδείξεις και η 
επίβλεψη των τεχνικών εργασιών (εκσκαφή, επίχωση, αποκατάσταση) στο δημοτικό χώρο. Οι 
δαπάνες σύνδεσης βαρύνουν τον υδρολήπτη. Στην περίπτωση εντός οικισμού ακινήτων, ο 
υδραυλικός του Δήμου πραγματοποιεί τις συνδέσεις με έξοδα του Δήμου (εκσκαφή, 
τοποθέτηση υδρ/τη & αγωγού, αποκατάσταση τελικής επιφάνειας στην προηγούμενη μορφή) 
για απόσταση έως 3μ. από τον υδρ/τη (καλύπτεται από το τέλος νέας σύνδεσης). Τα έξοδα 
που προκύπτουν για κάλυψη τυχόν επιπλέον απόστασης βαραίνουν τον υδρολήπτη και η 
κατασκευή του τμήματος που καλύπτεται από τον υδρολήπτη προηγείται εκείνου που 
καλύπτεται από το Δήμο.  
β) Μετά την παροχή έγκρισης σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης, ο υδραυλικός του Δήμου 
υποδεικνύει και επιβλέπει τον τρόπο σύνδεσης προς τον οποίο συμμορφώνεται υποχρεωτικά 
ο ιδιώτης υδραυλικός του ενδιαφερόμενου ο οποίος ενημερώνει το Δήμο για την έναρξη και το 
πέρας των σχετικών εργασιών. Οι δαπάνες σύνδεσης βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ιδιώτη είτε 
είναι εντός είτε είναι εκτός οικισμού του ακίνητο (το τέλος νέας σύνδεσης αφορά στη χρήση του 
δικτύου).  
 
Άρθρο 6: Στις περιπτώσεις αιτημάτων ιδιωτών για μεταφορά νερού με το βυτιοφόρο όχημα 
του Δήμου, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από τις σχετικές παραμέτρους (καλή κατάσταση 
βυτιοφόρου, εξυπηρέτηση υπό προτεραιότητα αναγκών, διαθέσιμο προσωπικό κοκ), 
χρεώνεται στον ενδιαφερόμενο εκτός από το κόστος προμήθειας όσων κυβικών νερού έχει 
ζητήσει (τιμολόγιο οικιακό ή επαγγελματικό αναλόγως) και το κόστος μεταφοράς αυτών όπως 
κάθε φορά προκύπτει. (Κ=1,10x[κόστος εργατοωρών οδηγού +(τιμή καυσίμου/lt x 0,90lt/χμ)], ο 
συντελεστής 1,10 προσαυξάνει κατά 10% το κόστος για να συμπεριληφθεί το κόστος φθοράς 
ελαστικών-μηχανικών μερών και η σταλία του οχήματος, ως κόστος εργατοωρών οδηγού θα 
λαμβάνεται η αναλογία των ωρών απασχόλησης του οδηγού από τη στιγμή που θα ξεκινήσει 
το όχημα από το σημείο βάσης του μέχρι την επιστροφή του σε αυτό, στο μεροκάματο που 
κάθε φορά εφαρμόζεται, ως τιμή καυσίμου/lt θα λαμβάνεται η τιμή πώλησης πετρελαίου 
(diesel) στα τοπικά πρατήρια την ημέρα μεταφοράς-έχει βρεθεί ότι το συγκεκριμένο όχημα 
καταναλώνει 0,90lt diesel ανά χμ). 
 
Άρθρο 7: Για την υδροδότηση κάθε συγκεκριμένου χώρου, διαμερίσματος, καταστήματος 
κ.λ.π. εντός ή εκτός οικισμού χρησιμοποιείται υδρομετρητής του Δήμου τοποθετούμενος στο 
πλησιέστερο στο ακίνητο εμφανές σημείο κοινόχρηστου χώρου για τα εντός οικισμού ακίνητα 
και στο πλησιέστερο στο ακίνητο σημείο οδικού δικτύου για τα εκτός οικισμού ακίνητα, από τον 
υδραυλικό του Δήμου προκειμένου να διευκολύνεται η λήψη των ενδείξεων.  
 
Άρθρο 8: Τη συντήρηση και καλή λειτουργία των υδρομετρητών αναλαμβάνει ο Δήμος 
απαγορευμένης της επέμβασης τρίτων. Για τη συντήρηση αυτή καταβάλλεται ετήσιο τέλος ανά 
υδρομετρητή όπως προσδιορίζεται στην πιο πρόσφατη σχετική Απόφαση Δ.Σ.. Στις 
περιπτώσεις βλάβης των υδρομετρητών, αυτοί αντικαθίσταται με φροντίδα του υδραυλικού του 
Δήμου ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο συνεργείο καταβαλλομένης από τον υδρολήπτη 
της σχετικής δαπάνης κατά την αντικατάσταση, προσαυξημένο κατά 30% για την κάλυψη των 
εξόδων χορηγούμενης σχετικής απόδειξης από το Ταμείο, αν η βλάβη στον υδρομετρητή ή 
στο δίκτυο παροχής νερού προέλθει από υπαιτιότητα του καταναλωτή. 
 
Άρθρο 9: Η ροή του νερού θα είναι συνεχής μπορεί όμως ένεκα ανεπάρκειας ή τεχνικών 
λόγων αυτή να διακόπτεται για ορισμένες ώρες. Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στους 
καταναλωτές από τον υδρομετρητή και μέσα, σε καμιά περίπτωση δε βαρύνουν τον Δήμο, 
ούτε τον υποχρεώνουν στην καταβολή αποζημίωσης.  
 
Άρθρο 10: Λόγω λειψυδρίας κρίνεται απαραίτητος ο περιορισμός της χρήσης νερού του 
δικτύου για αγροτική (γεωργική και κτηνοτροφική) χρήση. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση του 
νερού π.χ. το να τρέχει χωρίς λόγο νερό στο δρόμο και στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν 
του αντιτίμου της κατανάλωσης, πρόστιμο 150€, και σε περίπτωση υποτροπής θα διακόπτεται 
η παροχή του νερού και η δυνατότητα επανασύνδεσης θα αποφασίζεται κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου δημότη, από το Δ.Σ.. Στις περιπτώσεις αγροτικής (γεωργικής) χρήσης, 
υδροληψιών που διαπιστώνεται υπέρβαση της μέγιστης κατανάλωσης η οποία ορίζεται 10κμ, 
θα εφαρμόζεται αυξημένη χρέωση (σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά απόφαση τελών) 
κατανάλωσης για τα πέραν των 10,  κυβικά (αντί προστίμου). Στις περιπτώσεις αγροτικής 
(κτηνοτροφικής) χρήσης, υδροληψιών με υδρ/τές ½ in εφαρμόζεται χρέωση οικιακού 
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τιμολογίου εκτός από τις περιπτώσεις παροχών με υδρ/τες 1 in (εγκρίνονται μόνο στην 
περίπτωση που συνδέονται σε δημοτικά σημεία υδροληψίας και δεν επηρεάζουν το δίκτυο 
ύδρευσης των οικισμών) όπου η χρέωση της κατανάλωσης παραμένει ίδια ενώ το ετήσιο 
πάγιο και το τέλος νέας σύνδεσης προσαυξάνεται σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση τελών. 
 
Άρθρο 11: Μετά την έγκριση υδροδότησης-σύνδεσης στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης ο 
υδρολήπτης έχει τις εξής οικονομικές υποχρεώσεις, ως συμβολή στις υπηρεσίες συντήρησης 
των δημοτικών δικτύων και στα γενόμενα ή μελλοντικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης α) 
Καταβολή τελών (παγίων και τρεχόντων λογαριασμών) όπως προβλέπονται στις πιο 
πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ. β) Στους οικισμούς που υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, αναλογεί 
σε κάθε νέα σύνδεση υδρ/τή και νέα σύνδεση αποχέτευσης με χρέωση των αντίστοιχων 
τελών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η αίτηση αφορά ακίνητο το οποίο διαθέτει ήδη 
έναν υδρομετρητή (άρα πιθανώς και αποχέτευση) με την έννοια της επιβάρυνσης του δικτύου. 
γ) Η χρέωση θα γίνεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που είναι εγκατεστημένοι οι 
υδρομετρητές και οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου (μετονομασίες υδρ/των σε 
ενοικιαστές αποσκοπούν στην πιο άμεση επικοινωνία για θέματα που τυχόν προκύψουν και 
για αποστολή λογαριασμών εφόσον αυτοί εξοφλούνται εμπρόθεσμα). 
 
Άρθρο 12: Για την επανασύνδεση μετά από διακοπή που έγινε με εντολή του Δήμου λόγω 
ανεξόφλητων λογ/σμών ύδρευσης-αποχέτευσης, υποβάλλεται αφού εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η 
οφειλή, αίτηση επανασύνδεσης από τον ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση μίσθωσης, από το μισθωτή 
με έγγραφη συγκατάθεση (Υπεύθυνη Δήλωση) του ιδιοκτήτη, συνοδευόμενη από: α) δημοτική 
ενημερότητα, β) αποδεικτικό καταβολής του τέλους επανασύνδεσης και γ) σε περίπτωση μη 
εξόφλησης της οφειλής, αποδεικτικό καταβολής του ποσού των 250€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (ως εγγύηση), το οποίο θα εκπίπτει από την τελική εκκαθάριση της εν λόγω οφειλής. 
 
Άρθρο 13: α) Η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής στο δημοτικό δίκτυο, αποτελεί 
απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου 300€ και για κάθε 
υδρομετρητή πλέον του πρώτου 150€, πέραν του αντιτίμου της κατανάλωσης και του τέλους 
νέας σύνδεσης και διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι προσκομίσεως των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών β) Κλοπή αποτελούν επίσης η σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο παροχής, στην 
οποία έχει αφαιρεθεί ο υδρομετρητής, με ενωτικό σωλήνα, ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη 
χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, καθώς και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης 
και δημοτικές βρύσες για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και 
τιμωρούνται με την επιβολή προστίμου 300€, πέραν του αντιτίμου της εκτιμώμενης 
κατανάλωσης γ) Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον μετρητή με σκοπό τη μείωση της 
καταγραφόμενης ποσότητας νερού ο Δήμος διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση 
και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί. Για τη μειωμένη 
κατανάλωση ο Δήμος χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το 
αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο με ποσοστό 50% και διατηρεί το 
δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική δικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζημίωση. δ) 
Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο 
κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από το Δήμο (πχ ενοικιαζόμενα δωμάτια).  
 
Άρθρο 14: Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, το τέλος συντήρησης, το τέλος νέας σύνδεσης 
και επανασύνδεσης, τα πρόστιμα και οι εγγυήσεις αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τις γενικές δαπάνες ύδρευσης του Δήμου. 
 
Άρθρο 15: Ενδείξεις υδρομετρητών λαμβάνονται δύο φορές το χρόνο και εκδίδονται ισάριθμοι 
λογαριασμοί ή ένας λογαριασμός ανά έτος. Ο κάθε υδρολήπτης με φροντίδα του Δήμου θα 
ειδοποιείται για τις ενδείξεις του υδρομετρητή, την προκύπτουσα διαφορά και την τιμή ανά 
κυβικό μέτρο. Η μηχανογραφημένη ειδοποίηση, θα αποβλέπει στο να έχουν οι υδρολήπτες 
πλήρη και σαφή εικόνα των υποχρεώσεών τους, για να αποφεύγονται οι αμφισβητήσεις.  
 
Άρθρο 16: Στα ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές καθυστερούν πλέον του 
εξαμήνου από την λήξη προθεσμίας πληρωμής, την εξόφληση του λογαριασμού ύδρευσης-
αποχέτευσης, διακόπτεται η υδροδότηση με οποιονδήποτε τρόπο  αυτή πραγματοποιείται 
(υδρ/τη, διανομή με λάστιχο, μεταφορά με βυτιοφόρο όχημα κοκ). Για τις επαγγελματικής 
χρήσης, υδροληψίες το περιθώριο εξόφλησης των λογαριασμών πριν την διακοπή της 
υδροδότησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής. Η οφειλή 
συνδέεται με τον υδρομετρητή (εφόσον υφίσταται, διαφορετικά με τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
παροχή νερού) του ακινήτου, ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται για τη δημιουργία του 
χρέους (προηγούμενος ή νυν ενοικιαστής, ιδιοκτήτης κοκ) και δεν υπάρχει δυνατότητα 
επανασύνδεσης ή σύνδεσης νέου υδρομετρητή στο συγκεκριμένο ακίνητο καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης μεταβολής (πχ μετονομασία), μέχρι την εξόφληση των οφειλών ή την 
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υποβολή έγγραφης συναίνεσης (Υπεύθυνη Δήλωση) του αιτούντα στου οποίου το όνομα 
μεταφέρεται ο υδρ/της ότι αποδέχεται και τη μεταφορά της οφειλής. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 
καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον 
καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους 
οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη 
προς τον Δήμο. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης 
λογαριασμών ύδρευσης που είναι στο όνομα μισθωτή, ο Δήμος δύναται να ενημερώνει 
σχετικά τον ιδιοκτήτη στον οποίο και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διακοπής της 
υδροδότησης με αίτηση του τελευταίου. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω 
οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητά του να μεταφέρει την απαίτηση του 
στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει 
τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 
πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το 
δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο. Ως εκ τούτου, τυχόν ρύθμιση οφειλών από 
τον καταναλωτή επιτρέπεται με την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη (εκτός αν πρόκειται για 
το ίδιο πρόσωπο). 
 
Άρθρο 17: Στις περιπτώσεις διαπίστωσης βλάβης του υδρομετρητή, κατά τη λήψη ενδείξεων, 
χρεώνεται σαν καταναλωτέα ποσότητα αυτή του προηγούμενου έτους ή ελλείψει αυτής, αυτή 
του προηγούμενου έτους που έχει κατανάλωση, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος συγκεκριμένος 
λόγος, οπότε η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση – προσέγγιση. Σε περίπτωση αυξημένων 
καταναλώσεων χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου (διαρροές/βλάβες εντός του ιδιωτικού δικτύου 
κλπ) η χρέωση των καταναλωθέντων κυβικών γίνεται κανονικά. Η λήψη ενδείξεων αποσκοπεί 
στη χρέωση της αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης στους λογαριασμούς ύδρευσης που 
επιδίδονται στους καταναλωτές και όχι στη διαπίστωση ενδεχόμενων εσωτερικών διαρροών 
και σχετική επικοινωνία με τον εκάστοτε καταναλωτή. Τυχόν κακή λειτουργία του διακόπτη 
πριν (προς το δημοτικό δίκτυο) τον υδρ/τη δε συνιστά υπαιτιότητα του Δήμου για τυχόν 
διαρροή εντός του ιδιωτικού δικτύου. Για λόγους ασφαλείας έναντι διαρροών, τοποθετείται με 
μέριμνα του υδρολήπτη ιδιωτικός διακόπτης μετά τον υδρομετρητή (προς το ακίνητο) που 
κρίνεται σκόπιμο να ασφαλίζεται από τον ίδιο, σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας και 
για τον οποίο φέρει την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας ο υδρολήπτης.  
 
Άρθρο 18: Στις περιπτώσεις επέκτασης του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης, μετά από 
σχετική έγκριση και με δαπάνες ιδιώτη/ών, οι μελλοντικοί σε βάθος πενταετίας, ενδιαφερόμενοι 
αν συνδεθούν, υποχρεούνται να καταβάλλουν εκτός από τα τέλη σύνδεσης αναλογικά και τη 
συνεισφορά τους, αποδιδόμενη στον ή στους προγενέστερα καταβάλλοντες, διαφορετικά η 
αίτηση τους δεν θα εγκρίνεται. Με το πέρας της πενταετίας παύει και κάθε οικονομική αξίωση. 
 
Άρθρο 19: Για τη διευκόλυνση του έργου της ύδρευσης-αποχέτευσης, στο Δήμο τηρούνται 
υποχρεωτικά εκτός των άλλων: α) μηχανογραφημένο αρχείο των καταναλωτών, β) βασικό 
σχέδιο δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των οικισμών, γ) ειδικό βιβλίο στο οποίο 
καταχωρούνται οι αιτήσεις για ύδρευση-αποχέτευση, δ) όλα τα σχετικά με την ύδρευση-
αποχέτευση έντυπα (αιτήσεις, καρτέλες ενδείξεων, κ.λ.π.). 
 
Άρθρο 20: Απόκλιση πέραν του 30%, μεταξύ των εξερχόμενων της δεξαμενής, βάση 
ενδείξεων, κυβικών και των βεβαιωμένων προς είσπραξη, πρέπει να απασχολεί με φροντίδα 
του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναζήτηση των αιτιών και τη λήψη σχετικών 
μέτρων. 
 
Άρθρο 21: Οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διαπιστώνονται από το εργατοτεχνικό 
υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου ή από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα δε πρόστιμα 
επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου. 
 
Άρθρο 22: Κάθε ενδιαφερόμενος που ζητά υδροδότηση & αποχέτευση από το δίκτυο του 
Δήμου Αμοργού πρέπει υπ’ ευθύνη του, να λαμβάνει γνώση των διατάξεων του κανονισμού 
αυτού προηγουμένως και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του όπως 
αυτός τροποποιείται κάθε φορά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εγκρίνεται η αίτησή του. 
 
Άρθρο 23: Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, από το οποίο τροποποιείται στο σύνολό του ή κατ’ άρθρο. 
 
Οι τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού επισημαίνονται με την υπογράμμιση των 
τροποποιημένων παραγράφων και σημείων. 
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Προτείνεται ο Δήμος Αμοργού να επικυρώσει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του (αρθ.79 Ν.3463/2006) την υπ΄αριθμ.89/2019 Απόφαση – Εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμοργού προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του ισχύοντος 
Κανονισμού Ύδρευσης/Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 

την 89/2019 Απόφαση – Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του 

Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) και τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.4555/2018:  

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει και επικυρώνει την υπ΄αριθμ.89/2019 Απόφαση – Εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμοργού προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του ισχύοντος  
με την υπ’ αρ 17/29-01-2013 Απόφαση Δ.Σ. Αμοργού Κανονισμού  Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Αμοργού, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω κατ’ άρθρο και 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
Άρθρο 1: Ο Δήμος Αμοργού έχει την υποχρέωση και καταβάλει προς τούτο τις απαραίτητες 
προσπάθειες για την παροχή νερού και αποχέτευσης στους κατοίκους του Δήμου που 
κατοικούν εντός των οικισμών του, μέσω του υφισταμένου δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης, το 
οποίο επεκτείνει – ανακαινίζει ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες και τις 
οικονομοτεχνικές του δυνατότητες. 
 
Άρθρο 2: Η σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης γίνεται μετά από υποβολή αίτησης 
από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ακινήτου (ή συνιδιοκτήτες εφ’ όσον είναι περισσότεροι του 
ενός και δεν προσκομίζεται πληρεξούσιο) ή νομίμου εκπροσώπου αυτού (με εξουσιοδότηση), 
ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού όπως τροποποιείται 
κάθε φορά και επισυνάπτει στην αίτησή του τα αποδεικτικά κυριότητας και νομής του έναντι 
του υπό υδροδότηση ακινήτου, στοιχεία νομιμότητας σε περίπτωση υφιστάμενης κατασκευής 
(οικοδομική άδεια, συμβόλαιο για κτίσματα προ του 1977 κλπ) καθώς και δημοτική 
ενημερότητα. Οι αιτήσεις αυτές θα καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο του 
Δήμου.  
 
Άρθρο 3: Η σύνδεση σε δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, είναι υποχρεωτική όταν οι συνθήκες το 
επιτρέπουν (υπάρχον ή νεοκατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό σε ακτίνα έως 
3μ. από το ακίνητο, μη μεσολάβηση ιδιωτικών ιδιοκτησιών, μεταφορά λυμάτων με φυσική ροή 
κλπ), γεγονός που διαπιστώνεται από την Τ.Υ. του Δήμου. α) Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για 
οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον 
αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού. β) Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου 
της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα 
που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των 
ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών 
των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με τη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. 
Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με 
συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από το Δήμο εφόσον υπάρχει η 
οικονομοτεχνική δυνατότητα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο τη δαπάνη για την 
κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του. γ) Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που 
βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με το δίκτυο 
αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο εξαιρουμένων 
των οικοδομών που έχουν περιθώριο 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης νέας 
σύνδεσης. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε 
με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ιδίου ακινήτου. δ) Το πάγιο τέλος χρήσεως 
δικτύου αποχέτευσης οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα 
με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται από τις άλλες 
υποχρεώσεις (καταβολή τελών νέας σύνδεσης κλπ) ενώ τους επιβάλλεται και πρόστιμο 200€. 
Το πάγιο τέλος χρήσεως δικτύου αποχέτευσης οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
για οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης. Η υποχρέωση 
καταβολής του τέλους χρήσεως δικτύου αποχέτευσης αρχίζει ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής από το Δήμο της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. Η ενημέρωση του 
Δήμου για παύση των οικοδομικών εργασιών γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ώστε να 
μεταβληθεί και το τιμολόγιο χρέωσης από οικοδομικών εργασιών (επαγγελματικό χωρίς 
αποχέτευση) σε αντίστοιχο της χρήσης του ακινήτου. 
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Άρθρο 4: Οι αιτήσεις εφόσον αφορούν κτίρια ευρισκόμενα μέσα στους οικισμούς εγκρίνονται 
από τον Δήμαρχο. Κάθε οίκημα δικαιούται έναν (1) υδρομετρητή ½ in για κάθε αυτοτελές 
διαμέρισμα. Όταν όμως αφορούν κτίρια κείμενα εκτός σχεδίου πόλης, επιχειρήσεις που 
καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα νερού ή αγροκτήματα – ανεξάρτητα της τοποθεσίας τους – η 
έγκριση θα παρέχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γνώμονας στην έγκριση των αιτήσεων 
επιχειρήσεων είναι η εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης κατά πρωταρχικό και κύριο λόγο. Σε 
περίπτωση επαγγελματικής χρήσης που η παροχή ενός υδρομετρητή ½ in δεν επαρκεί, 
υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον υδρομετρητών ½ in. Υδρομετρητές που καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο διαπιστώνεται ότι εξυπηρετούν από κοινού κατοικίες και επαγγελματικής 
χρήσης (ακόμη και κατά ορισμένες χρονικές περιόδους), χώρους, χρεώνονται με το 
αντίστοιχης χρήσης επαγγελματικό τιμολόγιο. Ιδιωτικές ιδιοκτησίες που μισθώνονται με 
ημερήσιο ή εβδομαδιαίο αντιμίσθιο θεωρούνται επαγγελματικής χρήσης, χώροι. 
 
Άρθρο 5: α) Μετά την παροχή έγκρισης υδροδότησης, στην περίπτωση εκτός οικισμού 
ακινήτων ο υδραυλικός του Δήμου υποδεικνύει και επιβλέπει τον τρόπο σύνδεσης (υδραυλικές 
εργασίες) προς τον οποίο συμμορφώνεται υποχρεωτικά ο ιδιώτης υδραυλικός του 
ενδιαφερόμενου ο οποίος ενημερώνει το Δήμο τουλάχιστον 2 ημέρες πριν για την έναρξη και 
το πέρας των σχετικών εργασιών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες υποδείξεις και η 
επίβλεψη των τεχνικών εργασιών (εκσκαφή, επίχωση, αποκατάσταση) στο δημοτικό χώρο. Οι 
δαπάνες σύνδεσης βαρύνουν τον υδρολήπτη. Στην περίπτωση εντός οικισμού ακινήτων, ο 
υδραυλικός του Δήμου πραγματοποιεί τις συνδέσεις με έξοδα του Δήμου (εκσκαφή, 
τοποθέτηση υδρ/τη & αγωγού, αποκατάσταση τελικής επιφάνειας στην προηγούμενη μορφή) 
για απόσταση έως 3μ. από τον υδρ/τη (καλύπτεται από το τέλος νέας σύνδεσης). Τα έξοδα 
που προκύπτουν για κάλυψη τυχόν επιπλέον απόστασης βαραίνουν τον υδρολήπτη και η 
κατασκευή του τμήματος που καλύπτεται από τον υδρολήπτη προηγείται εκείνου που 
καλύπτεται από το Δήμο.  
β) Μετά την παροχή έγκρισης σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης, ο υδραυλικός του Δήμου 
υποδεικνύει και επιβλέπει τον τρόπο σύνδεσης προς τον οποίο συμμορφώνεται υποχρεωτικά 
ο ιδιώτης υδραυλικός του ενδιαφερόμενου ο οποίος ενημερώνει το Δήμο για την έναρξη και το 
πέρας των σχετικών εργασιών. Οι δαπάνες σύνδεσης βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ιδιώτη είτε 
είναι εντός είτε είναι εκτός οικισμού του ακίνητο (το τέλος νέας σύνδεσης αφορά στη χρήση του 
δικτύου).  
 
Άρθρο 6: Στις περιπτώσεις αιτημάτων ιδιωτών για μεταφορά νερού με το βυτιοφόρο όχημα 
του Δήμου, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό από τις σχετικές παραμέτρους (καλή κατάσταση 
βυτιοφόρου, εξυπηρέτηση υπό προτεραιότητα αναγκών, διαθέσιμο προσωπικό κοκ), 
χρεώνεται στον ενδιαφερόμενο εκτός από το κόστος προμήθειας όσων κυβικών νερού έχει 
ζητήσει (τιμολόγιο οικιακό ή επαγγελματικό αναλόγως) και το κόστος μεταφοράς αυτών όπως 
κάθε φορά προκύπτει. (Κ=1,10x[κόστος εργατοωρών οδηγού +(τιμή καυσίμου/lt x 0,90lt/χμ)], ο 
συντελεστής 1,10 προσαυξάνει κατά 10% το κόστος για να συμπεριληφθεί το κόστος φθοράς 
ελαστικών-μηχανικών μερών και η σταλία του οχήματος, ως κόστος εργατοωρών οδηγού θα 
λαμβάνεται η αναλογία των ωρών απασχόλησης του οδηγού από τη στιγμή που θα ξεκινήσει 
το όχημα από το σημείο βάσης του μέχρι την επιστροφή του σε αυτό, στο μεροκάματο που 
κάθε φορά εφαρμόζεται, ως τιμή καυσίμου/lt θα λαμβάνεται η τιμή πώλησης πετρελαίου 
(diesel) στα τοπικά πρατήρια την ημέρα μεταφοράς-έχει βρεθεί ότι το συγκεκριμένο όχημα 
καταναλώνει 0,90lt diesel ανά χμ). 
 
Άρθρο 7: Για την υδροδότηση κάθε συγκεκριμένου χώρου, διαμερίσματος, καταστήματος 
κ.λ.π. εντός ή εκτός οικισμού χρησιμοποιείται υδρομετρητής του Δήμου τοποθετούμενος στο 
πλησιέστερο στο ακίνητο εμφανές σημείο κοινόχρηστου χώρου για τα εντός οικισμού ακίνητα 
και στο πλησιέστερο στο ακίνητο σημείο οδικού δικτύου για τα εκτός οικισμού ακίνητα, από τον 
υδραυλικό του Δήμου προκειμένου να διευκολύνεται η λήψη των ενδείξεων.  
 
Άρθρο 8: Τη συντήρηση και καλή λειτουργία των υδρομετρητών αναλαμβάνει ο Δήμος 
απαγορευμένης της επέμβασης τρίτων. Για τη συντήρηση αυτή καταβάλλεται ετήσιο τέλος ανά 
υδρομετρητή όπως προσδιορίζεται στην πιο πρόσφατη σχετική Απόφαση Δ.Σ.. Στις 
περιπτώσεις βλάβης των υδρομετρητών, αυτοί αντικαθίσταται με φροντίδα του υδραυλικού του 
Δήμου ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο συνεργείο καταβαλλομένης από τον υδρολήπτη 
της σχετικής δαπάνης κατά την αντικατάσταση, προσαυξημένο κατά 30% για την κάλυψη των 
εξόδων χορηγούμενης σχετικής απόδειξης από το Ταμείο, αν η βλάβη στον υδρομετρητή ή 
στο δίκτυο παροχής νερού προέλθει από υπαιτιότητα του καταναλωτή. 
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Άρθρο 9: Η ροή του νερού θα είναι συνεχής μπορεί όμως ένεκα ανεπάρκειας ή τεχνικών 
λόγων αυτή να διακόπτεται για ορισμένες ώρες. Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στους 
καταναλωτές από τον υδρομετρητή και μέσα, σε καμιά περίπτωση δε βαρύνουν τον Δήμο, 
ούτε τον υποχρεώνουν στην καταβολή αποζημίωσης.  
 
Άρθρο 10: Λόγω λειψυδρίας κρίνεται απαραίτητος ο περιορισμός της χρήσης νερού του 
δικτύου για αγροτική (γεωργική και κτηνοτροφική) χρήση. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση του 
νερού π.χ. το να τρέχει χωρίς λόγο νερό στο δρόμο και στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν 
του αντιτίμου της κατανάλωσης, πρόστιμο 150€, και σε περίπτωση υποτροπής θα διακόπτεται 
η παροχή του νερού και η δυνατότητα επανασύνδεσης θα αποφασίζεται κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου δημότη, από το Δ.Σ.. Στις περιπτώσεις αγροτικής (γεωργικής) χρήσης, 
υδροληψιών που διαπιστώνεται υπέρβαση της μέγιστης κατανάλωσης η οποία ορίζεται 10κμ, 
θα εφαρμόζεται αυξημένη χρέωση (σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά απόφαση τελών) 
κατανάλωσης για τα πέραν των 10,  κυβικά (αντί προστίμου). Στις περιπτώσεις αγροτικής 
(κτηνοτροφικής) χρήσης, υδροληψιών με υδρ/τές ½ in εφαρμόζεται χρέωση οικιακού 
τιμολογίου εκτός από τις περιπτώσεις παροχών με υδρ/τες 1 in (εγκρίνονται μόνο στην 
περίπτωση που συνδέονται σε δημοτικά σημεία υδροληψίας και δεν επηρεάζουν το δίκτυο 
ύδρευσης των οικισμών) όπου η χρέωση της κατανάλωσης παραμένει ίδια ενώ το ετήσιο 
πάγιο και το τέλος νέας σύνδεσης προσαυξάνεται σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση τελών. 
 
Άρθρο 11: Μετά την έγκριση υδροδότησης-σύνδεσης στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης ο 
υδρολήπτης έχει τις εξής οικονομικές υποχρεώσεις, ως συμβολή στις υπηρεσίες συντήρησης 
των δημοτικών δικτύων και στα γενόμενα ή μελλοντικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης α) 
Καταβολή τελών (παγίων και τρεχόντων λογαριασμών) όπως προβλέπονται στις πιο 
πρόσφατες Αποφάσεις Δ.Σ. β) Στους οικισμούς που υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, αναλογεί 
σε κάθε νέα σύνδεση υδρ/τή και νέα σύνδεση αποχέτευσης με χρέωση των αντίστοιχων 
τελών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η αίτηση αφορά ακίνητο το οποίο διαθέτει ήδη 
έναν υδρομετρητή (άρα πιθανώς και αποχέτευση) με την έννοια της επιβάρυνσης του δικτύου. 
γ) Η χρέωση θα γίνεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που είναι εγκατεστημένοι οι 
υδρομετρητές και οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι έναντι του Δήμου (μετονομασίες υδρ/των σε 
ενοικιαστές αποσκοπούν στην πιο άμεση επικοινωνία για θέματα που τυχόν προκύψουν και 
για αποστολή λογαριασμών εφόσον αυτοί εξοφλούνται εμπρόθεσμα). 
 
Άρθρο 12: Για την επανασύνδεση μετά από διακοπή που έγινε με εντολή του Δήμου λόγω 
ανεξόφλητων λογ/σμών ύδρευσης-αποχέτευσης, υποβάλλεται αφού εξοφληθεί ή ρυθμιστεί η 
οφειλή, αίτηση επανασύνδεσης από τον ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση μίσθωσης, από το μισθωτή 
με έγγραφη συγκατάθεση (Υπεύθυνη Δήλωση) του ιδιοκτήτη, συνοδευόμενη από: α) δημοτική 
ενημερότητα, β) αποδεικτικό καταβολής του τέλους επανασύνδεσης και γ) σε περίπτωση μη 
εξόφλησης της οφειλής, αποδεικτικό καταβολής του ποσού των 250€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (ως εγγύηση), το οποίο θα εκπίπτει από την τελική εκκαθάριση της εν λόγω οφειλής. 
 
Άρθρο 13: α) Η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής στο δημοτικό δίκτυο, αποτελεί 
απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου 300€ και για κάθε 
υδρομετρητή πλέον του πρώτου 150€, πέραν του αντιτίμου της κατανάλωσης και του τέλους 
νέας σύνδεσης και διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι προσκομίσεως των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών β) Κλοπή αποτελούν επίσης η σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο παροχής, στην 
οποία έχει αφαιρεθεί ο υδρομετρητής, με ενωτικό σωλήνα, ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη 
χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, καθώς και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης 
και δημοτικές βρύσες για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και 
τιμωρούνται με την επιβολή προστίμου 300€, πέραν του αντιτίμου της εκτιμώμενης 
κατανάλωσης γ) Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον μετρητή με σκοπό τη μείωση της 
καταγραφόμενης ποσότητας νερού ο Δήμος διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση 
και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί. Για τη μειωμένη 
κατανάλωση ο Δήμος χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το 
αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο με ποσοστό 50% και διατηρεί το 
δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική δικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζημίωση. δ) 
Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο 
κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από το Δήμο (πχ ενοικιαζόμενα δωμάτια).  
 
Άρθρο 14: Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, το τέλος συντήρησης, το τέλος νέας σύνδεσης 
και επανασύνδεσης, τα πρόστιμα και οι εγγυήσεις αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τις γενικές δαπάνες ύδρευσης του Δήμου. 
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Άρθρο 15: Ενδείξεις υδρομετρητών λαμβάνονται δύο φορές το χρόνο και εκδίδονται ισάριθμοι 
λογαριασμοί ή ένας λογαριασμός ανά έτος. Ο κάθε υδρολήπτης με φροντίδα του Δήμου θα 
ειδοποιείται για τις ενδείξεις του υδρομετρητή, την προκύπτουσα διαφορά και την τιμή ανά 
κυβικό μέτρο. Η μηχανογραφημένη ειδοποίηση, θα αποβλέπει στο να έχουν οι υδρολήπτες 
πλήρη και σαφή εικόνα των υποχρεώσεών τους, για να αποφεύγονται οι αμφισβητήσεις.  
 
Άρθρο 16: Στα ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές καθυστερούν πλέον του 
εξαμήνου από την λήξη προθεσμίας πληρωμής, την εξόφληση του λογαριασμού ύδρευσης-
αποχέτευσης, διακόπτεται η υδροδότηση με οποιονδήποτε τρόπο  αυτή πραγματοποιείται 
(υδρ/τη, διανομή με λάστιχο, μεταφορά με βυτιοφόρο όχημα κοκ). Για τις επαγγελματικής 
χρήσης, υδροληψίες το περιθώριο εξόφλησης των λογαριασμών πριν την διακοπή της 
υδροδότησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής. Η οφειλή 
συνδέεται με τον υδρομετρητή (εφόσον υφίσταται, διαφορετικά με τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
παροχή νερού) του ακινήτου, ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται για τη δημιουργία του 
χρέους (προηγούμενος ή νυν ενοικιαστής, ιδιοκτήτης κοκ) και δεν υπάρχει δυνατότητα 
επανασύνδεσης ή σύνδεσης νέου υδρομετρητή στο συγκεκριμένο ακίνητο καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης μεταβολής (πχ μετονομασία), μέχρι την εξόφληση των οφειλών ή την 
υποβολή έγγραφης συναίνεσης (Υπεύθυνη Δήλωση) του αιτούντα στου οποίου το όνομα 
μεταφέρεται ο υδρ/της ότι αποδέχεται και τη μεταφορά της οφειλής. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 
καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον 
καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους 
οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη 
προς τον Δήμο. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης 
λογαριασμών ύδρευσης που είναι στο όνομα μισθωτή, ο Δήμος δύναται να ενημερώνει 
σχετικά τον ιδιοκτήτη στον οποίο και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διακοπής της 
υδροδότησης με αίτηση του τελευταίου. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω 
οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητά του να μεταφέρει την απαίτηση του 
στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει 
τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 
πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το 
δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο. Ως εκ τούτου, τυχόν ρύθμιση οφειλών από 
τον καταναλωτή επιτρέπεται με την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη (εκτός αν πρόκειται για 
το ίδιο πρόσωπο). 
 
Άρθρο 17: Στις περιπτώσεις διαπίστωσης βλάβης του υδρομετρητή, κατά τη λήψη ενδείξεων, 
χρεώνεται σαν καταναλωτέα ποσότητα αυτή του προηγούμενου έτους ή ελλείψει αυτής, αυτή 
του προηγούμενου έτους που έχει κατανάλωση, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος συγκεκριμένος 
λόγος, οπότε η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση – προσέγγιση. Σε περίπτωση αυξημένων 
καταναλώσεων χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου (διαρροές/βλάβες εντός του ιδιωτικού δικτύου 
κλπ) η χρέωση των καταναλωθέντων κυβικών γίνεται κανονικά. Η λήψη ενδείξεων αποσκοπεί 
στη χρέωση της αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης στους λογαριασμούς ύδρευσης που 
επιδίδονται στους καταναλωτές και όχι στη διαπίστωση ενδεχόμενων εσωτερικών διαρροών 
και σχετική επικοινωνία με τον εκάστοτε καταναλωτή. Τυχόν κακή λειτουργία του διακόπτη 
πριν (προς το δημοτικό δίκτυο) τον υδρ/τη δε συνιστά υπαιτιότητα του Δήμου για τυχόν 
διαρροή εντός του ιδιωτικού δικτύου. Για λόγους ασφαλείας έναντι διαρροών, τοποθετείται με 
μέριμνα του υδρολήπτη ιδιωτικός διακόπτης μετά τον υδρομετρητή (προς το ακίνητο) που 
κρίνεται σκόπιμο να ασφαλίζεται από τον ίδιο, σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας και 
για τον οποίο φέρει την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας ο υδρολήπτης.  
 
Άρθρο 18: Στις περιπτώσεις επέκτασης του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης, μετά από 
σχετική έγκριση και με δαπάνες ιδιώτη/ών, οι μελλοντικοί σε βάθος πενταετίας, ενδιαφερόμενοι 
αν συνδεθούν, υποχρεούνται να καταβάλλουν εκτός από τα τέλη σύνδεσης αναλογικά και τη 
συνεισφορά τους, αποδιδόμενη στον ή στους προγενέστερα καταβάλλοντες, διαφορετικά η 
αίτηση τους δεν θα εγκρίνεται. Με το πέρας της πενταετίας παύει και κάθε οικονομική αξίωση. 
 
Άρθρο 19: Για τη διευκόλυνση του έργου της ύδρευσης-αποχέτευσης, στο Δήμο τηρούνται 
υποχρεωτικά εκτός των άλλων: α) μηχανογραφημένο αρχείο των καταναλωτών, β) βασικό 
σχέδιο δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των οικισμών, γ) ειδικό βιβλίο στο οποίο 
καταχωρούνται οι αιτήσεις για ύδρευση-αποχέτευση, δ) όλα τα σχετικά με την ύδρευση-
αποχέτευση έντυπα (αιτήσεις, καρτέλες ενδείξεων, κ.λ.π.). 
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Άρθρο 20: Απόκλιση πέραν του 30%, μεταξύ των εξερχόμενων της δεξαμενής, βάση 
ενδείξεων, κυβικών και των βεβαιωμένων προς είσπραξη, πρέπει να απασχολεί με φροντίδα 
του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναζήτηση των αιτιών και τη λήψη σχετικών 
μέτρων. 
 
Άρθρο 21: Οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διαπιστώνονται από το εργατοτεχνικό 
υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου ή από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα δε πρόστιμα 
επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου. 
 
Άρθρο 22: Κάθε ενδιαφερόμενος που ζητά υδροδότηση & αποχέτευση από το δίκτυο του 
Δήμου Αμοργού πρέπει υπ’ ευθύνη του, να λαμβάνει γνώση των διατάξεων του κανονισμού 
αυτού προηγουμένως και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του όπως 
αυτός τροποποιείται κάθε φορά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εγκρίνεται η αίτησή του. 
 
Άρθρο 23: Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, από το οποίο τροποποιείται στο σύνολό του ή κατ’ άρθρο. 
 
Οι τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού επισημαίνονται με την υπογράμμιση των 
τροποποιημένων παραγράφων και σημείων. 
 
2. Η παρούσα απόφαση ως τοπική κανονιστική να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενό της στο 
Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια 
εφημερίδα. 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2019 
 
               Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

           Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέλη 
 
    Γρίσπος Σταμάτιος                                                                         Βασσάλος Εμμανουήλ 
                                                                                                           Γρίσπος Κων/νος 
                                                                                                           Δεσποτίδη Καλλιόπη 
                                                                                                           Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                                                           Ψυχογυιού Ελευθερία 
                                                                                                           Λουδάρος Γεώργιος 
                                                                                                           Γιαννακοπούλου Ειρήνη 
                                                                                                           Γαβαλά Άννα 
                                                                                                           Παναγάκης Γεώργιος 
                                                                                                           Σπανός Θεόδωρος 
                                                                                                           Σίμος Σταμάτιος     
   Ο Γραμματέας                                                                                 
               
  Γαβράς  Μάρκος  
 
                    
                                                             Πιστό απόσπασμα                                                                                             
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                                                           ΓΡΙΣΠΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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