
 1 

                         
 

 
 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

Της περιοχής αρµοδιότητας της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
  

- Αποχέτευσης Μαλεβιζίου 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2011 
 
 



 2 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το νερό που θα χρησιµοποιείται για άρδευση αγροτεµαχίων, θα λέγεται στο εξής νερό 

άρδευσης και το δίκτυο διανοµής νερού, θα λέγεται δίκτυο άρδευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Απαγορεύεται σε καθένα που δεν ανήκει στην υπηρεσία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (∆.Ε.Υ.Α.Μ.) να θίξει µε οποιοδήποτε τρόπο τις 

γεωτρήσεις το δίκτυο άρδευσης και τις διακλαδώσεις αυτού, τις ιδιωτικές παροχετεύσεις, τα 

υδρόµετρα καθώς και κάθε εξάρτηµα αυτών. Η οποιαδήποτε επέµβαση στις εγκαταστάσεις 

άρδευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. θεωρείται φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή νερού και διώκεται 

ποινικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς (ηθεληµένη φθορά από δόλο) και διαπιστωµένη κλοπή 

νερού, θα επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιµο που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ. και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ποινικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Όποιος επιθυµεί την παροχή νερού και έχει ακίνητο πλησίον του δικτύου άρδευσης, 

υποβάλλει αίτηση προς την υπηρεσία άρδευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. Η παροχή νερού από το 

δίκτυο άρδευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. επιτρέπεται µόνο κατόπιν τοποθετήσεως υδροµέτρου. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. δικαιούται να µην προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής µε το δίκτυο 

άρδευσης, εφόσον δεν πληρούται µια από τις ισχύουσες προϋποθέσεις του παρόντος 

κανονισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Για την αντιµετώπιση κάθε φύσεως αναγκών, στις οποίες υποβάλλεται η ∆.Ε.Υ.Α.Μ., για τη 

συντήρηση και βελτίωση των έργων άρδευσης γενικά, επιβάλλεται τέλος άρδευσης, το οποίο 

θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται βάσει των όσων ορίζονται στα επόµενα άρθρα. Πριν από 

κάθε έγκριση άδειας σύνδεσης αγροτεµαχίου µε το δίκτυο άρδευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. ο 

υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή του τέλους διακλάδωσης παροχής και του τέλους  

σύνδεσης υδροµετρητή. 
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Σε περίπτωση επανασύνδεσης, λόγω ανεξόφλητων λογαριασµών ή παράβασης άρθρων του 

παρόντος κανονισµού ή µετά από αίτηση του καταναλωτή, ο υδρολήπτης υποχρεούται στην 

καταβολή του τέλους επανασύνδεσης, σαν δικαίωµα επανασύνδεσης. Το δικαίωµα αυτό 

καθορίζεται σαν συµµετοχή του υδρολήπτη, στα έξοδα τα οποία υποβάλλεται η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από το εργατοτεχνικό προσωπικό συνεργείων της 

υπηρεσίας άρδευσης. 

Το ποσό του δικαιώµατος διακλάδωσης, σύνδεσης και επανασύνδεσης µπορεί να 

αυξοµειώνεται µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτηµάτων και υλικών άρδευσης, για τη σύνδεση 

του υδροµετρητή µε το δίκτυο άρδευσης, βαρύνουν την ∆.Ε.Υ.Α.Μ.  Επίσης η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

αναλαµβάνει την παρακολούθηση και συντήρησή του υδροµετρητή, καθώς και τυχόν 

αντικατάστασή του εάν αυτό απαιτηθεί και προς τούτο επιβάλλεται τέλος συντήρησης. Το 

ποσό του δικαιώµατος τέλους συντήρησης µπορεί να αυξοµειώνεται µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Η διάρκεια της άδειας κάθε ύδρευσης είναι απεριόριστη. Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. όµως διατηρεί το 

δικαίωµα της διακοπής της παροχής του νερού, εφόσον συντρέχει λόγος επισκευής του 

δικτύου, ή άσκοπη κατανάλωση, ή όταν δεν υπάρχει επάρκεια νερού, ή ανεξόφλητοι 

λογαριασµοί. 

Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους παραπάνω λόγους ή άλλους σχετικούς, η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση και αν ο υδρολήπτης υπέστη εκ της διακοπής, 

οποιαδήποτε ζηµιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Το µέγεθος της παροχής του υδροµέτρου θα είναι 1/2 της ίντσας, εκτός του δηµοτικού 

διαµερίσµατος Φόδελε που επιτρέπεται και µεγαλύτερη παροχή λόγω µεγαλύτερης διατοµής 

των δικτύων άρδευσης και επάρκειας νερού. Οι εγκαταστάσεις του δικτύου του αγροτεµαχίου 

πρέπει να είναι από υλικά επαρκούς αντοχής στην πίεση. Τα έξοδα της διανοµής από το 

δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. µέχρι της παροχέτευσης, βαρύνουν εξολοκλήρου τον υδρολήπτη. Ο 

υδροµετρητής θα τοποθετείται στο πλησιέστερο εξάρτηµα πολλαπλών παροχών (κολεκτέρ). 
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Η σύνδεση θα γίνεται από τον υδραυλικό της υπηρεσίας άρδευσης και συντάσσεται ειδικό 

πρωτόκολλο σύνδεσης του υδροµέτρου. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. έχει το δικαίωµα του ελέγχου της καλής εκτέλεσης και της ποιότητας των 

υλικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η υπηρεσία άρδευσης υποχρεούται να µην επιτρέψει την παροχή νερού σε 

αγροτεµάχια που εµποδίζουν τη λειτουργία ή την διάνοιξη δηµοτικών ή αγροτικών οδών. Σε 

περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος, αρµόδιο για να αποφασίσει σχετικά είναι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

Η υπηρεσία άρδευσης δικαιούται να µην επιτρέψει τη σύνδεση, σε περίπτωση που το 

αρδευόµενο αγροτεµάχιο βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη του ορίου των 100 µέτρων από 

το πλησιέστερο εξάρτηµα πολλαπλών παροχών (κολεκτέρ). 

Ο υδρολήπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή 

κατάσταση του υδροµέτρου. Κάθε δε βλάβη ή απώλεια νερού, που προέρχεται από 

εξωτερική επίδραση ή και χρήση, επιβαρύνει τον υδρολήπτη. 

Αν η βλάβη γίνει από πρόθεση του υδρολήπτη, διακόπτεται η παροχή νερού, αφαιρείται το 

υδρόµετρο και ακόµη ότι προβλέπει το άρθρο 2 του κανονισµού αυτού. Η επανασύνδεση 

πραγµατοποιείται, αφού πληρωθεί το τέλος επανασύνδεσης (άρθρο 4 παρ. 2). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

∆εν επιτρέπεται: 

α) Καµία επέµβαση τρίτου επί των υδραγωγείων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

β) Η επέµβαση επί του υδροµετρητή από οποιονδήποτε εκτός από τον υδραυλικό της 

υπηρεσίας άρδευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. Για αυτό το λόγο τα υδρόµετρα θα σφραγίζονται µε 

ειδική σφραγίδα. 

γ) Οποιαδήποτε εργασία η οποία θα µεταβάλλει την υδροληψία από το υδρόµετρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Το τέλος άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεµάχια τα οποία αρδεύονται από το δίκτυο της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ., εισπράττεται δε από τον ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου, ο οποίος σε περίπτωση 
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αγροµίσθωσης, ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο µε τον αγροµισθωτή. Ορίζεται ποσό 

εγγύησης στον ενοικιαστή, µε απόφαση του ∆.Σ. σε περίπτωση ενοικίασης αγροτεµαχίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Η καταµέτρηση του νερού που καταναλώνεται από κάθε υδρολήπτη πραγµατοποιείται από 

την υπηρεσία άρδευσης της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. στο τέλος κάθε εξαµήνου και µε βάση την ένδειξη 

κατανάλωσης που αναγράφεται από το υδρόµετρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Το βεβαιωµένο ποσό τέλους άρδευσης αφορά τον µε οποιονδήποτε τρόπο χρησιµοποιούνται 

ή νεµόµενο το ακίνητο, µπορεί όµως η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. σε περίπτωση κατά την οποία δεν 

καταβάλλεται το τέλος άρδευσης, µέσα στην προθεσµία που αναγράφεται στο 

κοινοποιούµενο έντυπο λογαριασµού (ειδοποιητήριο), να διακόπτει την παροχή νερού και 

δεν εγκρίνει την επανασύνδεση αν δεν εξοφληθούν τα οφειλόµενα και δεν καταβληθεί 

συγχρόνως το ανάλογο κατά περίπτωση τέλος επανασύνδεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Κάθε υδρολήπτης µπορεί να παρακολουθεί την από το υδρόµετρό του πραγµατοποιούµενη 

κατανάλωση νερού, από τις ενδείξεις που κοινοποιούνται από την υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

στο τέλος κάθε εξαµήνου. 

Σε περίπτωση αµφισβητήσεως της κατανάλωσης και µε αίτηση του ενδιαφερόµενου, η 

υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο της κατανάλωση και καλής 

λειτουργίας του υδροµέτρου. Ο έλεγχος για διαπίστωση της καλής λειτουργίας του 

υδροµετρητή, διενεργείται από τους τεχνικούς της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. και µε τη συµµετοχή ιδιώτη εάν 

αυτό ζητηθεί από τον υδροδοτούµενο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξακριβωθεί βλάβη του υδροµέτρου ή λάθος στην 

καταµέτρηση της ένδειξης ο υδρολήπτης υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ελέγχου 

υδροµετρητή σαν δικαίωµα ελέγχου του υδροµέτρου. Το δικαίωµα αυτό καθορίζεται σαν 

συµµετοχή του υδρολήπτη στα έξοδα τα οποία υποβάλλεται η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. για την παροχή 

των υπηρεσιών αυτών από το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας άρδευσης. 

Το ποσό του δικαιώµατος ελέγχου του υδροµέτρου, µπορεί να αυξοµειώνεται µετά από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 

Το νερό που παρέχεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ. σε οποιοδήποτε υδρολήπτη, πρέπει να 

καταναλώνεται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του αγροτεµαχίου για το οποίο ζητήθηκε η 

σύνδεση. 

Απαγορεύεται η µεταπώληση ή διοχέτευση νερού σε γειτονικά αγροτεµάχια. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Η είσπραξη του τέλους άρδευσης και των λοιπών ανταποδοτικών τελών που αναγράφονται 

στο µηχανογραφηµένο λογαριασµό θα ενεργείται από τα εισπρακτικά όργανα της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

∆εν εγκρίνεται αίτηση παροχής νερού από τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ. εφόσον ο αιτών έχει οποιεσδήποτε 

ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από κάθε έγκριση αίτησης άρδευσης να ελέγχεται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. η ύπαρξη ή µη οφειλών εκ µέρους του αιτούντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Αν το υδρόµετρο δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

υδρολήπτη, η κατανάλωση του εξαµήνου θα υπολογίζεται σύµφωνα µε το µέσο όρο 

καταναλώσεως των δύο τελευταίων εξαµήνων της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Για κάθε σύνδεση εκτός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Μαλεβιζίου απαιτείται 

προηγούµενη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. που θα καθορίζει την 

ποσότητα του παρεχόµενου ανά 24ώρο ή µήνα νερού, το σηµείο σύνδεσης, τον τρόπο 

σύνδεσης της παροχής και το ποσό χρέωσης ανά κυβικό µέτρο. 

Καµία δε σύνδεση δε θα ενεργείται εκτός της περιφέρειας του ∆ήµου χωρίς προηγούµενη 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Το ύψος των τελών άρδευσης καθορίζεται µε ιδιαίτερη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων. Επίσης 

για τον καθορισµό των συντελεστών τελών άρδευσης θα πρέπει απαραιτήτως να 



 7 

λαµβάνονται υπόψη α) οι δαπάνες συντήρησης των έργων άρδευσης, β) οι ετήσιες δαπάνες 

λειτουργίας των έργων τούτων, γ) οι δαπάνες αποσβέσεως κεφαλαίων, δ) οι ετήσιες 

δαπάνες διοικήσεως των έργων, κατά εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Σε περίπτωση που θα προκληθεί από εργολάβο ή ιδιώτη βλάβη στο δίκτυο άρδευσης της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ., αρµόδια για την εκτίµηση της ζηµιάς καθώς και του κόστους αποκατάστασης της 

είναι η τεχνική υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. Στη συνέχεια η ∆.Ε.Υ.Α.Μ. θα πρέπει να ενηµερώσει 

αυτόν που προξένησε την βλάβη για την άµεση εξόφληση του κόστους αποκατάστασής της. 

Η εξόφληση της οφειλής θα γίνεται µε υπηρεσιακό σηµείωµα στη Ταµειακή υπηρεσία της 

∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση υδροδότησης προς τη ∆.Ε.Υ.Α.Μ., πρέπει να 

λαµβάνει γνώση του παρόντος κανονισµού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους του. 

Η αίτηση αυτή θα παραµείνει στο αρχείο της υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Μ., Η εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού ανατίθεται κατά πρώτο λόγο στην υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. η οποία 

υποχρεούται να τον εφαρµόζει πιστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. και ύστερα από γνωµοδότηση του Τοπικού 

Συµβούλιου, µπορεί µε απόφαση του, εφόσον δηµιουργηθεί πρόβληµα έλλειψης νερού για 

οποιοδήποτε λόγο, να επιβάλλει περιοριστικά µέτρα στην κατανάλωση νερού σε κάποιο 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ή σε ζώνη ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Επιτρέπεται κάθε συµπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων του παρόντος 

Κανονισµού ή µεταβολών της σειράς των άρθρων αυτού, µόνο µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

 


