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∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 2-23/2/2018 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που
περιλαµβάνει την αριθµ. 2/19/2018 απόφασή του.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.Λιόλιος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
ΑΠΟΝΤΑ
Γ.Βλαχάβας
Γ. Σταθουλόπουλος
Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου
Α. Θεοχάρης
Ζ. Καζάνας
Αλ.Β.Κούρος
Α. Γκιώνης
Ι. Κούρος
Ν. Σωτήρχου
∆. Τσοχαντάρης
Β. Καρατράντος
Η. Κολοµτσάς
Ι. Χριστοφόρου
Γ. Γουρνάς
Ν. Παπαχριστόπουλος
∆. Χρήστου
Π. Μαρκοστάµος
Β. Κυριαζής
Α. Κοτσιαφίτη
Κ. Αγγελούσης
Κ. Σούλιας
Ι. Παπαγεωργίου
Β. Σίµου-Παλαιολόγου
Γ. Σκαµπερδόπουλος
Κ. Πάσσας
Κ. ∆ούρος
Γ.Ρούσσης

Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης,
Απόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Ι. Πάσσα, 2.Μ. Σταθουλοπούλου.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. ∆. Γλουστιάνος , 2.Γ. Ρουµπής, 3.Γ. Μύθης, 4. Ι. Σκορδάς
, 5.Α. Πλατίτσας, 6.Α. Ευθυµίου, 7. ∆. Κυριαζής, 8. Σ. Σαρηγιάννης,
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Α. Λάµπρου, 2. Ι. Λιάρτης,

Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 23 Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 19,00 µ.µ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την
αριθµ. 1534 -16/02/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε
Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών
( 24 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν
ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης,
των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων:
Θέµα 2ο: Ψήφιση κανονισµού λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου στη ∆.Κ. Αταλάντης
Για το ανωτέρω θέµα, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κο ∆ήµαρχο ο οποίος είπε τα εξής:
η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για την σύνταξη σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων
των άρθρων 79 & 82 του Κ.∆.Κ. όπως προκύπτει από το άρθρο 73, παρ.1, περ. Β5 του Ν.3852/2010,
εισηγείται πρός το ∆.Σ. µε την υπ’αριθµ. 2/2/2018 απόφαση της το τελικό σχέδιο της κανονιστικής
απόφασης λειτουργίας ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ∆.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ για τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνω προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει την κανονιστική απόφαση
λειτουργίας του ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ∆.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ σύµφωνα µε το σχέδιο που µας
προτείνει η Ε.Π.Ζ. το οποίο σας κοινοποιήθηκε κι έχει ως κατωτέρω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ∆.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο του Κανονισµού
Άρθρο 2ο : Σύστηµα Αποχέτευσης
Άρθρο 3ο : Βασικές έννοιες
Άρθρο 4ο : Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
Άρθρο 5ο : Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων
Άρθρο 6ο : Αριθµός παροχών αποχέτευσης
Άρθρο 7ο : Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών
Άρθρο 8ο : Αποχετευόµενα υγρά
Άρθρο 9ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων
Άρθρο 10ο : Χορήγηση αδειών για σύνδεση
Άρθρο 11ο : ∆απάνες και τέλη
Άρθρο 12ο : Ισχύς του Κανονισµού-Κυρώσεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Αντικείµενο του Κανονισµού
Αντικείµενο του Κανονισµού είναι οι όροι λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης για τα
ακάθαρτα και όµβρια ύδατα στα ∆ιοικητικά όρια της ∆.Κ. Αταλάντης.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Σύστηµα Αποχέτευσης
Ως σύστηµα αποχέτευσης της ∆Κ Αταλάντης έχει επιλεγεί το χωριστικό σύστηµα
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Βασικές έννοιες
1. Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και οµβρίων νερών , τα
αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετηµένα (ανοικτά ή καλυµµένα) ή µη ρέµατα και γενικά κάθε έργο,
που έχει σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και οµβρίων νερών µέχρι τους τελικούς αποδέκτες.
Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα

κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών
ακόµη, εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιµο απ’ το ∆ήµο. Στους αγωγούς αυτούς ο ∆ήµος έχει υποχρεώσεις και
δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.
2. Χωριστικό σύστηµα : Είναι το σύστηµα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα
υπονόµων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα και το δίκτυο οµβρίων που
µεταφέρει τα όµβρια νερά.
3. Ακάθαρτα νερά εννοούµε τα οικιακά λύµατα τα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα, τα
λύµατα νοσοκοµείων, εργαστηρίων και άλλων παρόµοιων δραστηριοτήτων.
4. Οικιακά λύµατα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριµµάτων όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του
λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).
5. Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από
δραστηριότητες βιοτεχνιών και βιοµηχανιών, σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους.
6. Όµβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο
των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων και πλατειών και τα αγροτικά
απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
7. Νόµιµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση µέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισµού µε το
δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση του ∆ήµου.
8. Παράνοµη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση του
∆ήµου.
9. Τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου αποχέτευσης.
Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό που χρεώνει ο ∆ήµος σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του µε το δίκτυο. Ο τρόπος
υπολογισµού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο άρθρο 11.
11. ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης .
Πρόκειται για τη ∆απάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων.
Είναι το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από το
∆ήµο. σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται µε το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. νόµιµα εγκεκριµένη.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
1. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνοµέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή
αρµοδιότητος του ∆ήµου, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδοµής ως και κάθε νόµιµος
εκπρόσωπος,καλούµενος από τον ∆ήµο υποχρεούται όπως εντός καθορισµένης προθεσµίας (όχι µικρότερη του
ενός µήνα) να δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του.
Για την δήλωση ή µη δήλωση καθώς και για την διευκόλυνση του ελέγχου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρο 29 Ν.1069/80.
2. 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.
3. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των
εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα
όµβρια.
Τα βρόχινα και τα υπόγεια νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο
ακαθάρτων.
Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι
ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα µε οποιοδήποτε τρόπο στο
ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται
κατά περίπτωση από την Τ.Υ. του ∆ήµου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφεροµένου.
Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον
διαχωρισµό των βρόχινων νερών, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού.
4. Η αποχέτευση των οµβρίων νερών στους αγωγούς οµβρίων , δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές
περιπτώσεις όπως όταν λιµνάζουν όµβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την
αποµάκρυνσή τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο δίκτυο
οµβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά µέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την
αρµόδια Υπηρεσία για κατευθείαν σύνδεση µε τον υπόνοµο οµβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του
ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων.
5. 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, ή και από την αρµόδια υπηρεσία, µετά από συµφωνία µε το
σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται µε την 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 ∆ήµο και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει µόνο
την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του.
6. Αν µε την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά
καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µ’ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία
µε το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, µε τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους.
Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών µε τις δαπάνες κατασκευής παροχής,
κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρµόδια Υπηρεσία του
∆ήµου.__
Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου µέχρι το φρεάτιο
προσαρµογής γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.
1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για όµβρια ή ακάθαρτα νερά,
που περιλαµβάνει :
α) Το φρεάτιο προσαρµογής ή πεζοδροµίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου ( διακλάδωση ).
γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον αγωγό του δικτύου που περνάει,
µπροστά από το ακίνητο. Η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της
καθορίζονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,50 µ., αν
όµως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας επιβάλλουν
µικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. µε
Εγκιβωτισµό του σωλήνα.
Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό
δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού
δικτύου και κατασκευάζεται από το ∆ήµο (εκτός αν έχει ειδη κατασκευαστει απ τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί από το
∆ήµο) στο πεζοδρόµιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σηµείο έξω από την ρυµοτοµική
γραµµή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη.
Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν
αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρµογής είναι και το
φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων ( επεξεργασµένων ή µη ) από το ∆ήµο και τις αρµόδιες
κρατικές υπηρεσίες.
.Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου,
τότε κατασκευάζεται µέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυµοτοµική γραµµή, σε θέση άµεσα
επισκέψιµη και ελεύθερη που καθορίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία.
Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και οµβρίων νερών κατασκευάζονται από το
∆ήµο και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.
Κανείς, εκτός από το ∆ήµο δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική
γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των
αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από το ∆ήµο. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση
του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.
2. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής και ελέγχου
κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.).__
Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό µέσα στο ακίνητο
και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισµού (πεζοδροµίου), στο φρεάτιο προσαρµογής, καθαρισµού και
ελέγχου.
Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να

εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυµάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας απέναντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό
µηχανισµό. Ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς λόγω απόφραξης για
οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία..
Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση του ∆ήµου και ανάλογα µε το είδος των λυµάτων, η κατασκευή
λιποσυλλέκτη - µηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισµού απ’ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης
δεν συµµορφώνεται στις υποδείξεις του ∆ήµου, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Αριθµός παροχών αποχέτευσης
1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την
κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός
ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα µπορεί ακίνητο να συνδεθεί µε περισσότερες της µιας
παροχές αποχέτευσης.
2. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για
κάθε είδους αποχετευοµένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν ο ∆ήµος το κρίνει
απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων
ελέγχου.
3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους , στους οποίους
υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου , η σύνδεση γίνεται µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο
µε τη σύµφωνη όµως γνώµη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ’ τους δυο
π.χ. δρόµους, το ακίνητο συνδέεται σ’αυτόν.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών
1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων βρίσκονται
χαµηλότερα του ισογείου, η σύνδεση µε τον υπόνοµο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ µετά από ειδική άδεια του ∆ήµου.
Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο µετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του
ακινήτου «ότι δεν θα έχει καµία απαίτηση για αποζηµίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζηµιές στο ακίνητό
του από πληµµύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζηµιές που θα προκληθούν από
την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την
αποκατάσταση των παραπάνω ζηµιών».
Όταν τα στόµια υποδοχής, που αναφέραµε παραπάνω βρίσκονται όχι µόνο χαµηλότερα
του πεζοδροµίου αλλά και της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του δικτύου, όπως αυτή
καθορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της
αποχέτευσης να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατη δικλείδα ασφαλείας και µε υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα
Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιµες και να συντηρούνται
µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραµένει ως ο µόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η
δε αρµόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο
θεωρηθεί απαραίτητο.
3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και στις ήδη
συνδεδεµένες µε οποιοδήποτε τρόπο µε το δίκτυο οικοδοµές πριν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και οι
ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους
υποδειχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθµη υπερυψώσεως των υδάτων του
υπονόµου. Σαν υψόµετρο αυτών λαµβάνεται η στάθµη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.
5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαµηλά ώστε να µη µπορεί να γίνει η αποχέτευση
των νερών προς τον υπόνοµο του δρόµου µε φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται µε µηχανική ανύψωση των
νερών µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα
απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα τέτοια που να µην
υπερβαίνουν τις 3 ώρες.
6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τµήµατά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέµατα τα οποία
έχουν ανώτατη στάθµη πληµµυρών ψηλότερη απ’ αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των οµβρίων απ’ ευθείας
στο ρέµα.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Αποχετευόµενα υγρά
1. Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ουσίες :
α) Τα νερά των αποχωρητηρίων, τα νερά που προέρχονται από οικιακή χρήση και γενικά τα νερά που κρίνει ο
∆ήµος ότι µπορεί να αποχετευτούν στον υπόνοµο, έτσι που να παρασύρονται εντελώς.

2. Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι παρακάτω ουσίες, έστω και αν
προέρχονται από οικιακή χρήση :
α) Τα υγρά που προέρχονται από βόθρους (στεγανούς ή µη), οι οποίοι καταργούνται σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.
β) Ουσίες κάθε φύσης, που φράζουν τους αγωγούς (π.χ. απορρίµµατα µαγειρείου, σκουπίδια, προϊόντα
κατεδάφισης, άµµος, στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίµµατα σφαγείων κ.λπ).
γ) Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, που είναι δυνατό να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να θέσουν σε
κίνδυνο τη ζωή των εργαζοµένων στο δίκτυο.
δ) Αέρια και ατµοί. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση των αεραγωγών µε τους υπονόµους.
ε) Νερά αποχέτευσης επιβλαβή για τα υλικά δόµησης των υπονόµων (π.χ. όσα περιέχουν οξέα, αλκάλια, άλατα,
πίσσα κ.λπ.) ή εκείνα που εκλύουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια Νερά αποχέτευσης, που κατά την απόλυτη
κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόµων (π.χ. νερά που προκαλούν
καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς, καθώς και χρωµατισµένα
νερά σε άξιες λόγου κατά
την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας ποσότητες αποχέτευσης κ.λπ.).
ζ) Νερά αποχέτευσης που αναδίνουν ισχυρές ή οχληρές αναθυµιάσεις (π.χ. οσµές αποσύνθεσης κ.λπ.)
η) Νερά αποχέτευσης µε περιεκτικότητα σε λίπη και λάδια σε µεγάλες ποσότητες, κατά την
απόλυτη κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας
θ) Νερά αποχέτευσης που έχουν θερµοκρασία µεγαλύτερη από τους 40 βαθµούς Κελσίου.
ι) Νερά γενικά µε ουσίες και ιδιαίτερα µέταλλα που επιδρούν βλαπτικά στις εγκαταστάσεις
καθαρισµού των απόβλητων (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού κ.λπ), κατά την απόλυτη κρίση του ∆ήµου.
ια)Νερά που προέρχονται από επεξεργασία και αποθήκευση ελιάς (κατσίγαρος κλπ)
3. Η διοχέτευση βιοµηχανικών και ακαθάρτων νερών από βιοµηχανίες, εργαστήρια, γκαράζ, βενζινάδικα,
πλυντήρια αυτοκινήτων ή άλλα καταστήµατα, στο δίκτυο υπονόµων επιτρέπεται µόνο µε ειδική άδεια του ∆ήµου.
Η άδεια αυτή µπορεί να χορηγείται ύστερα από ανάλογη γραπτή εισήγηση της αρµόδιας
υγειονοµικής υπηρεσίας και εφόσον τα παραπάνω νερά δεν έχουν τις αναφερόµενες στην
προηγούµενη παράγραφο ιδιότητες, είτε έχασαν αυτές από µεθόδους, που προτείνονται κάθε φορά από τον
ενδιαφερόµενο (π.χ. µέθοδος συγκράτησης µε αµµοσυλλέκτη, µέθοδος εξουδετέρωσης, προκαθαρισµού,
αραίωσης, αποστείρωσης διαχωρισµού βενζίνης, λιποσυλλέκτου, ψύξης φίλτρων ...), σύµφωνα πάντοτε µε τις
υγειονοµικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος συντάσσει πλήρη µελέτη των απαιτούµενων
εγκαταστάσεων και έκθεση λειτουργίας τους και την υποβάλλει στον ∆ήµο για έγκριση η οποία δίδεται και αφορά
µόνο την ασφάλεια του δικτύου αποχέτευσης και γενικά των εγκαταστάσεων του ∆ήµου . Εάν διαπιστωθεί
µεταγενέστερα ότι τα µέτρα που πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφτηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την
χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης προβαίνει αµέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις και στην
εκτέλεση τους. Ο ∆ήµος σε αντίθετη περίπτωση διακόπτει την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή
συµπληρώσεων, ο ∆ήµος µπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιµο, καθοριζόµενο από το ∆.Σ.
είτε να προβεί ο ιδιος στην εκτέλεση των τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων, µε χρέωση των δαπανών στο
λογαριασµό ύδρευσης-αποχέτευσης του ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιµο καθοριζόµενο από το ∆.Σ.
Ο ∆ήµος µπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιµένει την εκτέλεση των
επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του
δικτύου ή γενικά προβληµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυµάτων κ.λπ., ή σοβαρός
κίνδυνος για τη ∆ηµόσια Υγεία ή το περιβάλλον.
4. Όταν πρόκειται για αποχέτευση βιοµηχανικών ή άλλων νερών στο δίκτυο υπονόµων ή σε ανοικτούς αγωγούς,
ο ∆ήµος δικαιούται να αξιώσει, εκτός από την εξουδετέρωσή τους σύµφωνα µε µεθόδους που µνηµονεύτηκαν
παραπάνω ή άλλες και τον πλήρη αποχρωµατισµό των νερών µε ειδικές εγκαταστάσεις µε βάση τις εκάστοτε
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις_
Τα εκρέοντα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών µηχανηµάτων κ.λπ.)
από τα εργοστάσια και τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις, επιτρέπεται ν’ αποχετεύονται στην
αποχέτευση των οµβρίων νερών, εφόσον κατά την κρίση του ∆ήµου το επιτρέπει η λειτουργία του.
6. Τα ακάθαρτα νερά των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να διοχετεύονται
απευθείας στο δίκτυο της αποχέτευσης. Επιβάλλεται η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες σε δεξαµενές
καθίζησης, διάταξης που εγκρίνεται από το ∆ήµο. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος διακόπτει τη σύνδεση της
αποχέτευσης και την παροχή νερού.
7. Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες
(π.χ. από διαρροή δεξαµενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης προβαίνει στη λήψη κατάλληλων µέτρων για την

έγκαιρη αποµάκρυνσή τους και ειδοποιεί αµέσως τον ∆ήµο Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ήµος. διακόπτει τη
σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού.
9. Α. Απαγορεύεται η παρουσία µέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών :
α) Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο.
β) Υγρών µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου συµπεριλαµβανοµένων και των νερών ψύξης.
γ) Ουσιών που έχουν σηµείο ανάφλεξης ίσο ή µικρότερο των 30 βαθµών Κελσίου.
δ) Υγρών που έχουν ΡΗ µικρότερο του 6 ή µεγαλύτερο του 9.
ε) Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή µε το νερό.
στ) Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους.
ζ) Τα όρια περιεκτικότητας διαλυτών αναµίξιµων µε το νερό πρέπει να αποκλείουν κίνδυνο
δηµιουργίας εκρηκτικής ή τοξικής ατµόσφαιρας εντός του υπονόµου.
Β. Μέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των
αποβλήτων.
1.Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 500 ppm
2. Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 1200 ppm
3. Αιωρούµενα στερεά 400 ppm.
4. Καθιζάνοντα στερεά 10 ml/l
5. Συνολικά στερεά από εξάτµηση 1500 ppm
6.Θειϊκά (σαν -SO4 -2) 500 ppm.
7.∆ιαλυτά θειούχα (σαν S-2) 5 ppm
8.Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CΝ) 5 ppm.
9.Φαινόλες 5 ppm.
10. Απορρυπαντικά 25 ppm.
11. Μη βιολογικά αποικοδοµήσιµα απορρυπαντικά 5 ppm.
12. Αµµωνία ελεύθερη + ιόν αµµωνίου (σαν Ν ) 50 ppm
Φωσφορικά άλατα (σαν PO4 3-) 10 ppm.
14.Λίπη και ουσίες εκχυλιζόµενες µε πετρελαϊκό αιθέρα 25 ppm
15.Υδράργυρος Ο ppm.
16. Χρώµιο εξασθενές Ο ppm.
17.Σίδηρος 25 ppm.
18.Μαγγάνιο 15 ppm
19. Νικέλιο 5 ppm.
20.Κάδµιο 5 ppm
21.Ψευδάργυρος 5 ppm.
22.Χρώµιο τρισθενές 5 ppm.
23.Χαλκός 5 ppm.
24. Μόλυβδος 5 ppm.
25. Αρσενικό 0,5 ppm.
26.Συνολική ποσότητα Νικελίου, Καδµίου, Ψευδαργύρου, Χρωµίου, Χαλκού, Μολύβδου, Αρσενικού µικρότερη
των 10 ppm.
Σε ορισµένες περιπτώσεις θα γίνονται δεκτά λύµατα µε χαρακτηριστικά που θα
παρουσιάζουν µικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, µε απόφαση του ∆.Σ. µετά από
εισήγηση της Τ.Υ. και σύµφωνη γνωµη της ∆ΕΥΑ Λαµίας
Τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν για ηµερήσιες παροχές από 5 µ3 και άνω. Σε περίπτωση µικρότερων
ηµερήσιων παροχών και µετά από ειδική έγκριση του ∆ήµου Λοκρών, µπορούν να επιτραπούν τιµές διπλάσιες.
Οι παραπάνω επιτρεπόµενες τιµές νοούνται ως τιµές στιγµιαίες που αντιστοιχούν σε
δείγµατα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγµή και ανεξάρτητα από την παροχή εκείνης της στιγµής. Ως τιµή
σύγκρισης προς τις παραπάνω τιµές υπολογίζεται ο µέσος όρος των τιµών που αντιστοιχούν στα τρία επί µέρους
δείγµατα..
Τα παραπάνω όρια απόρριψης µπορούν να µεταβληθούν σε τιµές µεγαλύτερες η µικρότερες και να προστεθούν
και άλλες ουσίες στις παραπάνω προδιαγραφές
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων
1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από το ∆ήµο. µε αυτοψία. Ο ∆ήµος

προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται
και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας κάθε αναγκαία
συµπληρωµατική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ’
όλες τις οικοδοµές, που συνδέονται µε το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του
ακινήτου δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρµοδίων
οργάνων του ∆ήµου, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, ο ∆ήµος του τάσσει
προθεσµία για να τακτοποιήσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές αναγκαίες εργασίες.
Αν δεν συµµορφωθεί, τότε ο ∆ήµος. κάνει τις απαιτούµενες εργασίες µε δικά της συνεργεία, για λογαριασµό του
ιδιοκτήτη και τον χρεώνει µε τη σχετική δαπάνη.
Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγµατοποιηθείσα δαπάνη, ο ∆ήµος
προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την είσπραξή της.
4. Ζηµιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις,
επισκευάζονται µόνο από το ∆ήµο. Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ’
αυτόν που προξένησε τη ζηµιά.
5. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να κάνει
έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή
λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, δεν πραγµατοποιείτε η σύνδεση του
ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του
ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η µετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης του ∆ήµου., ο κύριος
του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη.
6. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν
προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά οµβρίων ή ακαθάρτων νερών,
χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ήµου. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισµού,
από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.
7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να
αχρηστεύει, µε φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης µέσα στην ιδιοκτησία του όπως
βόθρους, παλιούς υπονόµους κ.λπ., σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.
8.Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων σε αγωγό
αποχέτευσης.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Χορήγηση αδειών για σύνδεση
1.Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόµο µε κατασκευασµένο
οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται
πάντοτε µε παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση
από τον κύριο του ακινήτου, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση ο ∆ήµος. Μαζί µε την
αίτηση ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που θα του ζητηθεί
κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη ∆ήλωση για
τον τρόπο αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδοµές µε χωριστές κυριότητες σε όροφο
ή διαµέρισµα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο,
προκειµένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στο ∆ήµο θα
είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια,
εργαστήρια, νοσοκοµεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται µε ειδική απόφαση
του ∆ηµοτικού Συβµουλίου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
∆απάνες και τέλη
Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη
και δαπάνες :
1. ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης
Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το ∆.Σ. ,µε βάση το ήµισυ του µέσου πλάτους του δρόµου. Η µέση
τιµή ανά τρέχον µέτρο, ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.
2. Τέλος χρήσης υπονόµων.(άρθρο 16 N1069/80)
α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού του οποίου το ύψος του

καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
β. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από το ∆ήµο., και για κάθε άλλη
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του αποχετευτικού δικτύου και ο
τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
γ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς,
Νοσοκοµεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύµατα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισµούς
και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυµάτων αυτών, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί
να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια.
δ. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα µε την
ποσότητα των αποχετευοµένων απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση στην περίπτωση που
χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.
ε. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα µε
οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από
τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)
στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για
οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης.
ζ. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει 1 µήνα µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης.
η. Μελλοντικά µπορεί να εφαρµοστεί ειδικός κανονισµός για την αποχέτευση Βιοµηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ.
οπότε θα εφαρµόζονται τα τιµολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισµό αυτό
3. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης
α. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται µε βάση : α1) τη συνολική
επιφάνεια του κτίσµατος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσµατος ορίζουµε το
άθροισµα των επιφανειών που συµµετέχουν στον υπολογισµό του συντελεστή δόµησης και επιφανειών χώρων
που δεν συµµετέχουν στον υπολογισµό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης, α2)
µήκος πρόσοψης οικοπέδου. Σαν πρόσοψη θεωρείται η πλευρά του οικοπέδου από την οποία θα γίνει η παροχή.
Ο υπολογισµός της τιµής καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. .
β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού
χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης µόνο για τους χώρους αυτούς.
γ. Για ακίνητα νόµιµα συνδεδεµένα µε το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα
ποσό για τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια µορφή από πλευράς προσόψεων και
ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν µπορεί να βεβαιωθεί ο αριθµός των ορόφων που είχε το
ακίνητο, τότε λαµβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης για τους
παραπάνω ορόφους.
δ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ’
αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου.
4. Λοιπά τέλη
α) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης.
Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα του ∆ήµου της διακλάδωσης της παροχής. Το τέλος καθορίζεται µε
απόφαση του ∆. Σ..
5. Λοιπές δαπάνες
α) Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόµενη, από τον παρόντα Κανονισµό τροποποίηση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών
βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της
σύστασης των αποχετευµένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του
παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά
µετά το τέλος του ελέγχου.
γ) Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια
που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.
δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του προς το ∆ήµο, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, ο
∆ήµος προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε
άλλη προβλεπόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την εκπλήρωσή τους.
ε) Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων µπορεί να ενσωµατώνονται
στους λογαριασµούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Ισχύς του Κανονισµού-Κυρωσεις__
Αυτός ο Κανονισµός καλύπτει τα ήδη υφιστάµενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να
κατασκευασθούν και όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν µε το δίκτυο αποχέτευσης του ∆ήµου.
Οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το τύπο των φρεατίων, σωλήνων, δικλείδων, λιποσυλλεκτών
και κάθε άλλου υλικού ή εργασίες καθορίζονται µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Η σύνταξη του Κανονισµού αυτού προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία η
δε ισχύς του θα αρχίσει µετά την κατά Νόµο έγκριση του.
Η παράβαση του παρόντος κανονισµού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης καθώς και ποινικές
κυρώσεις.»

Κατόπιν ο Κος Πρόεδρος ζήτησε απ το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Κου ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία,
την υπ’ αριθµ. 2/2/2018 απόφαση της E.Π.Ζ και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το σχέδιο κανονιστικής απόφασης λειτουργίας ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ∆.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ,
σύµφωνα µε την εισήγηση του Κου Προέδρου όπως αναλυτικά φαίνεται στην εισήγηση της παρούσ
απόφασης .
Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει µόλις εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και καταργείται κάθε προηγούµενος και κάθε
απόφαση που δεν είναι σύµφωνη µε αυτόν.
Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει
υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
Κατά ψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Κ.Αγγελούσης, Κ. Σούλιας, Ι. Παπαγεωργίου, Β. Σίµου-Παλαιολόγου,
Κ. ∆ούρος, Ι. Χριστοφόρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 2/19/2018
...................................................................................................................................................
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.Λιόλιος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ.Βλαχάβας
Γ. Σταθουλόπουλος , Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου
Β.Καρατράντος, Α.Θεοχάρης, ∆. Τσοχαντάρης
Ι. Χριστοφόρου, Γ. Γουρνάς, ∆. Χρήστου, Αλ.Κούρος,
Η. Κολοµτσάς, Α. Κοτσιαφίτη, Π. Μαρκοστάµος ,
Ι. Κούρος, Β. Κυριαζής, Ν. Παπαχριστόπουλος
Κ.Αγγελούσης, Κ. Σούλιας, Ι. Παπαγεωργίου,
Β. Σίµου-Παλαιολόγου , Γ. Σκαµπερδόπουλος,
Κ. ∆ούρος, Κ. Πάσσας, Γ.Ρούσσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

