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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 04 Μαΐου 2018 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 07/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 04 Μαΐου 2018  ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 4042/30-04-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα εννέα (19) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ. (προσήλθε κατά   
τη συζήτηση του 2

ου
 Ε.Η.∆. θέµατος) 

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  

 
 
Κατά την ψηφοφορία για λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, είχε 
αποχωρήσει η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Κούβαλη Γεωργία. 
 

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  
Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 

Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 
Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Καστρίου, Κορακοβουνίου, Αγίου Πέτρου, 
∆ολιανών και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Στόλου, Αγίου Γεωργίου, 
Σίταινας, Νέας Χώρας, Πλατάνου και Κουτρούφων. 
 
Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό 
τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 70/2018 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο πρώτο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Βλάχο Χρήστο  – Πρόεδρο ∆ΕΥΑ – ο οποίος είπε τα 
παρακάτω : 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας, µε την υπ’ αριθµό 21/2018 απόφασή του ενέκρινε τον κανονισµό 
λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης, τον οποίο σας παρουσιάζω αναλυτικά και εισηγούµαι την 
έγκρισή του : 

  

ΚΚ  ΑΑ  ΝΝ  ΟΟ  ΝΝ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩNN  ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΧΧ  ΕΕ  ΤΤ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ  ΗΗ  ΣΣ  

∆∆ΕΕΥΥΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΥΥΝΝΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  

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 :  Αποχετεµένα υγρά  
Άρθρο    9ο :  Έλεγχος εγκαταστάσεων  
Άρθρο  10ο :  Χορήγηση αδειών για σύνδεση 
Άρθρο  11ο :  ∆απάνες και τέλη  
Άρθρο  12ο :  Κυρώσεις 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΜΟΝA∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο    1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Άρθρο    2ο :  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Άρθρο    3ο :  ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
Άρθρο    4ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Άρθρο    5ο :  ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 
 
Άρθρο    6ο :  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΟΨΒΩ9Ψ-ΚΝΑ



 

 

 

 

 

4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ∆ΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
της  περιοχής  αρµοδιότητας  ∆ηµοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας (∆.Ε.Υ.Α.Β.Κ) 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο  - Αντικείµενο  του  Κανονισµού 
Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι : 

� Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της 
ασφάλειας των πολιτών και εργαζόµενων της ∆.Ε.Υ.Α. 

� Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων για την καλή, ασφαλή και 
οικονοµική λειτουργία και συντήρηση του. 

� Η ρύθµιση των σχέσεων ∆.Ε.Υ.Α. και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της. 
 
Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου 
αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όµβριων νερών της περιοχής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.). 
 
Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων 
χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον "Ειδικό Κανονισµό λειτουργίας του δικτύου 
αποχέτευσης" που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα αυτού και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2307/95  
 
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους 
χρησιµοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όµβριων 
και λυµάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιµέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, 
φρεάτια, αγωγούς κλπ).   
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο   -  Σύστηµα  Αποχέτευσης 
 
Ως σύστηµα αποχέτευσης της πόλεως έχει επιλεγεί και διαµορφώνεται σταδιακά το χωριστικό 
σύστηµα, σύµφωνα πάντοτε µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο - Βασικές  έννοιες 
 
«Λύµατα» καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόµενα από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες και απορρίπτονται ως µη δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν από τις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις.  Τα λύµατα µπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών. 
 
«Οικιακά λύµατα» καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόµενα από τους χώρους 
εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυµάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (µαγειρεία, 
πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π). 
 
«Βιοµηχανικά απόβλητα» καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόµενα εκ της 
παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα 
απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού). 
 
«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. 
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Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όµβριων νερών ή οι 
παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά κάθε έργο, που έχει 
σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και όµβριων 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’ την ∆.Ε.Υ.Α. Στους αγωγούς αυτούς 
η ∆.Ε.Υ.Α. έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο. 
 
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. 
   
Παντορροϊκό σύστηµα, είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης των λυµάτων και 
οµβρίων νερών µε κοινό αγωγό. 
 
Νόµιµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση µέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισµού µε το 
δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. ή 
του ∆ήµου στο παρελθόν. 
 
Παράνοµη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την 
έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. ή του ∆ήµου στο παρελθόν. 
 
Τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 
1069/80).  Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό που χρεώνει η ∆.Ε.Υ.Α. σε κάθε ακίνητο για 
σύνδεση του µε το δίκτυο.  Ο τρόπος υπολογισµού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο 
άρθρο 11. 
 
∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (εδάφ. δ παρ. 1 του 
άρθρου 10 Ν.1069/80).   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 τη ∆.Ε.Υ.Α. 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. της ∆.Ε.Υ.Α. 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 της επιχείρησης, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδοµής ως και 
κάθε νόµιµος εκπρόσωπος,καλούµενος από την Επιχείρηση υποχρεούται όπως ενός 
καθορισµένης προθεσµίας (όχι µικρότερη του ενός µήνα) 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.  
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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, καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

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 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. της 
∆.Ε.Υ.Α, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. 
Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον 
διαχωρισµό των βρόχινων νερών, η ∆.Ε.Υ.Α. έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή 
νερού. 

4. Η αποχέτευση των όµβριων νερών στους αγωγούς όµβριων ή στους παντορροϊκούς, 
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 Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α. 
Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο δίκτυο 
όµβριων, κατά κανόνα εξωτερικά µέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές 
περιπτώσεις δίνεται άδεια από την ∆.Ε.Υ.Α. για κατευθείαν σύνδεση µε τον υπόνοµο 
όµβριων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου µε τον υπόνοµο ακαθάρτων. 
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, στοές κλπ, που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται 
κοινόχρηστοι χώροι. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξωτερικές διακλαδώσεις και τυχόν 
απαιτούµενες επεκτάσεις των αγωγών κατασκευάζονται από τους ενδιαφερόµενους 
ιδιοκτήτες και σύµφωνα µε τις τεχνικές υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας. Η δαπάνη 
κατασκευής και συντήρησης βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 
Σε περίπτωση όµως που ο ιδιωτικός δρόµος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση µε 
συµβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ∆ΕΥΑ και ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου καταβάλλει µόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης 
του ακινήτου του. 

5. 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 αποφασίζετε κατά 
περίπτωση απ΄ το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 
Για τη σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριµένο δρόµο και η 
αποχέτευση του είναι δυνατή µόνο µέσα από γειτονικές ιδιοκτησίες, πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συναίνεση των κυρίων της γειτονικής ιδιοκτησίας µε συµβολαιογραφική 
πράξη, µε τους ακόλουθους όρους:  
1ον Η αποχετευτική γραµµή του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη από του 
γειτονικού ακινήτου από το οποίο περνάει και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο 
προσαρµογής, αµέσως έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του γειτονικού οικοπέδου, από 
πού και θα γίνεται η σύνδεση µε το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. 
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2ον Το γειτονικό ακίνητο να έχει συνδεθεί προηγούµενα µε το οριστικό δίκτυο 
αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτό κτίσµατα θα υποβάλλεται από 
τον κύριο του ακινήτου Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/85 για υποχρέωση χωριστής 
σύνδεσης, όταν χρειαστεί. 
Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α., µετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µπορεί να απαλλάξει 
της υποχρεώσεως για σύνδεση εγκατάστασης που θα διατηρηθούν λιγότερο από 1 
χρόνο, µετά από αίτηση του κυρίου τους, που θα συνοδεύεται από επίσηµα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά µε: 
1ον  Τον τύπο των εγκαταστάσεων (πλήρη τεχνική περιγραφή) 
2ον  Την ποιότητα, την κατηγορία και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων  
3ον  Τον τρόπο επεξεργασίας, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων 
αποβλήτων και τον τελικό αποδέκτη 
4ον  Το συνολικό χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων  
Η τεχνική λύση της διάθεσης των λυµάτων (και ενδεχοµένης επεξεργασίας τους) για 
κάθε ακίνητο που δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγω να συνδεθεί µε το 
οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να γίνεται µε την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία, τις Πολεοδοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Ο κύριος του ακινήτου είναι 
υποχρεωµένος να ενηµερώσει γραπτά την ∆.Ε.Υ.Α. για την επιλογή του όσον αφορά 
την επεξεργασία και διάθεση των λυµάτων του ακινήτου του για την οποία φέρει 
αποκλειστική ευθύνη. Η επιλογή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Υπηρεσίας 
Αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 

6. 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. Ενδεικτικά η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται 
στο σχέδιο που συνοδεύει τον κανονισµό αυτό.  
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 1,50 µ., αν όµως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι 
κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α. 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 την συντήρηση της εξωτερικής 
διακλάδωσης και κατασκευάζεται αµέσως έξω και παρά την ρυµοτοµική γραµµή του 
ακινήτου. Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευαστή αµέσως έξω από την ρυµοτοµική 
γραµµή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη που 
καθορίζεται από την ∆.Ε.Υ.Α. Για τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή άλλες ανάλογες χρήσεις 
(εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων), το 
φρεάτιο αυτό είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων ( 
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επεξεργασµένων ή µη) από την ∆.Ε.Υ.Α.Α. και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και 
ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ειδικό Κανονισµό του Παραρτήµατος του παρόντος. Η 
δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. 
Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ’ την ∆.Ε.Υ.Α. χωρίς την 
αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο 
προσαρµογής είναι δυνατό να µην κατασκευάζεται από την ∆.Ε.Υ.Α. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι 
προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή. 
Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, , το φρεάτιο 
προσαρµογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων ( 
επεξεργασµένων ή µη ) από τη ∆.Ε.Υ.Α. 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 τη 
∆.Ε.Υ.Α. 
Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και όµβριων νερών κατασκευάζονται από 
τη ∆.Ε.Υ.Α. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων. 
Κανείς, εκτός από τη ∆.Ε.Υ.Α. δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία 
αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας 
υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. 
Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των 
αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.  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 τη ∆.Ε.Υ.Α. 
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 ανάντι του φρεατίου 
επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό µηχανισµό. Η ∆.Ε.Υ.Α. 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 της ∆.Ε.Υ.Α. 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 της 
∆.Ε.Υ.Α., 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 της ∆.Ε.Υ.Α. 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. 
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2. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά λύµατα, τότε για κάθε 

είδους αποχετεµένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η 
∆.Ε.Υ.Α. 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 , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού 
αυτού, 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, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης 
απαιτεί την άµεση σύνδεση του ακινήτου του. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο - Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών 
 

1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και 
όµβριων υδάτων βρίσκονται χαµηλότερα του ισογείου, η σύνδεση µε τον υπόνοµο 
επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ µετά από ειδική άδεια της ∆.Ε.Υ.Α. 
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».  

2. Όταν τα στόµια υποδοχής, που αναφέραµε παραπάνω βρίσκονται όχι µόνο χαµηλότερα 
του πεζοδροµίου αλλά και της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου, όπως 
αυτή καθορίζεται από τη ∆ΕΥΑ, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική 
εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατη δικλείδα ασφαλείας 
και µε υδροφράκτη 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 ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωµα πάντοτε να 
διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο. 
Για την αποχέτευση τέτοιων χαµηλών χώρων η ∆.Ε.Υ.Α. µπορεί να επιτρέψει, κατ’ 
εξαίρεση την αποχέτευση του ακινήτου εν όλο ή εν µέρει µέσα από γειτονικό οικόπεδο. 
Για την αποχέτευση τέτοιων χαµηλών χώρων µε απόφαση του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α. 
καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση 
ειδικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση θα υποβάλλεται στη ∆.Ε.Υ.Α : 

• Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής του από την αρµόδια αρχή) δια της οποίας θα δηλώνει  «ότι ουδεµία 
απαίτηση αποζηµιώσεως έχει σε περίπτωση τυχόν ζηµιών του εκ πληµµύρας ή 
άλλης αιτίας και ότι είναι υπεύθυνος για τις εκ των ως άνω αιτιών ζηµιές τρίτων 
και τις εν γένει δαπάνες προς αποκατάσταση αυτών». 

• Τοποθέτηση αυτόµατης δικλείδας ασφαλείας και υδροφράκτη χειροκίνητη 
δικλείδα. Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερούς επισκέψιµες 
και να συντηρούνται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραµένει ως 
ο µόνος υπεύθυνος για τη καλή λειτουργία τους , η δε ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το 
δικαίωµα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο 
θεωρηθεί απαραίτητο.   

ΑΔΑ: 6ΟΨΒΩ9Ψ-ΚΝΑ



 

 

 

 

 

10

• 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 τη καλή λειτουργία τους, η δε ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωµα 
πάντοτε να διακόπτη τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί 
απαραίτητο. 

• Οι ανωτέρω παράγραφοι 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 Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.  

• Πλήρης υδραυλική µελέτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς της 
Νοµοθεσίας, τις Πολεοδοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Η µελέτη αυτή θα 
συντάσσεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας       

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 Τ.Υ. της 
∆.Ε.Υ.Α. 

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 όµβριων απ’ ευθείας στο ρέµα. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  - Αποχετευµένα υγρά  
 
Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύµατα των ακινήτων. 
 
Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες που 
απαριθµούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. 
 
Η διοχέτευση ρυθµίζεται από τον ΕΙ∆ΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των 
αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. 
 
Τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν για ηµερήσιες παροχές από 5 µ3 και άνω. Σε περίπτωση 
µικρότερων ηµερήσιων παροχών και µετά από ειδική έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α. µπορούν να 
επιτραπούν τιµές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόµενες τιµές αφορούν συγκεντρώσεις 
σύνθετου δείγµατος. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο - Έλεγχος εγκαταστάσεων 
 

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ∆.Ε.Υ.Α. µε αυτοψία.  Η 
∆.Ε.Υ.Α. 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 της ∆.Ε.Υ.Α., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο 
αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, η ∆.Ε.Υ.Α. του τάσσει προθεσµία για να 
τακτοποιήσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές αναγκαίες εργασίες 
κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α. 
Αν δεν συµµορφωθεί, τότε η ∆.Ε.Υ.Α. 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 πραγµατοποιθείσα δαπάνη, η ∆.Ε.Υ.Α. 
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 τη ∆.Ε.Υ.Α.  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 η ∆.Ε.Υ.Α. 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, η ∆.Ε.Υ.Α. δεν πραγµατοποιεί τη 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 της ∆.Ε.Υ.Α., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη. 

6. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιαδήποτε λόγω υγρών από οπουδήποτε και αν 
προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά 
όµβριων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούµενη άδεια της ∆.Ε.Υ.Α.  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. 

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. 
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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 η αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.  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 όµβριων 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 στη ∆.Ε.Υ.Α. 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 ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο - ∆απάνες και τέλη 
 
Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύµφωνα µε τον Ν.1069/80 
και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 
και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες : 
 

1. ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ 
και άρθρο 15 Ν.1069/80) 
Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α., σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το ήµισυ του µέσου 
πλάτους του δρόµου. Η µέση τιµή ανά τρέχον µέτρο, ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α. 

2. Τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80). 
α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού και το ύψος του καθορίζεται 
µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. σύµφωνα µε τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80. 
β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α. σε περιφέρεια άλλου 
Ο.Τ.Α το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. καθορίζει τα σχετικά τέλη. 
γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ∆.Ε.Υ.Α., και για κάθε άλλη 
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του 
υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α. 
δ. 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 ∆.Σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια. 
ε. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του ∆.Σ. και 
στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα 
µε την ποσότητα των αποχετεµένων απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση 
στην περίπτωση που χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ. 
στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να 

ΑΔΑ: 6ΟΨΒΩ9Ψ-ΚΝΑ



 

 

 

 

 

13

απαλλάσσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις 
(καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.) 
ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, 
εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί πλησίον της ιδιοκτησίας του και µε τις 
επιφυλάξεις των άρθρων 4 (παρ. 5) του παρόντος κανονισµού. 
η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει (1) µήνα µετά την 
έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη 
∆.Ε.Υ.Α. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. 
θ. 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 (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80) 
α. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων δύναται να υπολογίζεται µε βάση: α) 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, β) 
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. 
της Επιχείρησης. 
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. Για κάθε σχετική προσθήκη ο εκάστοτε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να 
ενηµερώνει τη ∆.Ε.Υ.Α. 
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 επεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Αφορά την µεταφορά και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό 
Καθαρισµό. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης. 
Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα της ∆.Ε.Υ.Α. της διακλάδωσης της παροχής. 
Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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. 
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γ) Το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 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 την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα 
Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, η ∆.Ε.Υ.Α. 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 - Κυρώσεις 
 
Η παραβίαση του παρόντος κανονισµού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης 
και τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/80. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

1 Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή 
απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η 
ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των 
οικιακών λυµάτων και µόνον µε άδεια της ∆.Ε.Υ.Α. 

2 Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς 
(απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, 
κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδοµησιµες 
ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή 
άλλων ανάλογων µέσων. ∆εν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα 
των 20 mm. 

3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά   

4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι 
µικρότερο ή ίσο των 25οC και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό 
δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 

5 Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους 
απαγορεύεται. 

6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, 
ζύµωσης κλπ. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις. 

7 Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, 
πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτηµάτων 
και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά  που δεν πληρούν τους όρους 
των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία των αγωγών και 
των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 
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8 Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που 
προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις 
µέσα στους αγωγούς κλπ. 

9 Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου. 

10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου 

11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό 

12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο 
άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας 

13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς κατά 80% σε 
24 ώρες. 

14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της 
∆.Ε.Υ.Α. 

15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και 
οιστρογόνες  ουσίες. 

16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ 

mg/l 

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15 

Συνολικά στερεά δια εξάτµισης  

(Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105ο C) 

1500 

Στερεά αιωρούµενα  500 

BOD 500 

C.O.D. 1000 

Αµµωνία (NH4+) 75 

Φωσφορικά άλατα  (PO4) 30 

Χλωριούχα άλατα  (Cl-) 1000 

Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10 

Θειούχα (Η2S) 150 

Θειώδη (SΟ3) 2 

Θειικά  (SΟ4) 750 

Κυανιούχα (CN-) 0,5 
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Αρσενικό (As) 0,1 

Βάριο (Ba) 20 

Βόριο (B) 1 

Αλουµίνιο (Al)  15 

Μαγνήσιο (Mg) 100 

Κάδµιο  (Cd) 0,1 

Χρώµιο (Cr+3) 2,5 

Χρώµιο (Cr+6) 0,25 

Σίδηρος (Fe) 50 

Μαγγάνιο (Μη)  4 

Υδράργυρος (Ηg) 0,01 

Νικέλιο (Νi) 0,5 

Μόλυβδος (Pb) 0,2 

Χαλκός (Cu)  2 

Άργυρος (Αg) 0,1 

Σελήνιο (Se) 0,10 

Ψευδάργυρος (Zn) 1 

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι 
συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Se, Zn. 

3 

Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά 50 

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα)  15 

Φαινόλες  10 

Μερκαπτάνες ως S 0,1 

∆ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ∆ιθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, 
τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο 

2 

Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, 
πλαστικοποιητές) 

0,1 

Ελεύθερα χλώρια  5 

Αλδεΰδες  50 
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(II) 

 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Σ   Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 

 

∆∆  ΙΙ  ΚΚ  ΤΤ  ΥΥ  ΟΟ  ΥΥ    ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΧΧ  ΕΕ  ΤΤ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ  ΗΗ  ΣΣ  

  
Γ Ι Α    Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ 

 

Μ Ο ΝΑ ∆ Ε Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Ειδικός αυτός Κανονισµός περιλαµβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισµού) 
όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετηµένα 
υδατορεύµατα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:  

• βιοµηχανίες,  

• βιοτεχνίες,  

• νοσοκοµεία,  

• εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίµων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),  

• συνεργεία,  

• πλυντήρια (κάθε κατηγορίας), 

• εστιατόρια-ταβέρνες  

• µονάδες εκταφής πάσης φύσεως έµβιων όντων 

• στάβλους, 

• σφαγεία,  

• πρατήρια υγρών καυσίµων που διαθέτουν πλυντήριο ή/και λιπαντήριο 

• εγκαταστάσεις εµπορίας-διακίνησης χηµικών 
και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εµπορικών καταστηµάτων. 
∆ιευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νοµίµως ή 
παρανόµως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον 
παρόντα ειδικό κανονισµό. 
Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις 
να πραγµατοποιούνται και σε τµήµα µόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά µόνον.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

2.1. “Επεξεργασία  λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων καλείται οιαδήποτε τεχνική 
επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, µε σκοπό την εξάλειψη ή 
τη µείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσµενών συνθηκών.   

2.2. “Βιολογικώς απαιτούµενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο καλείται η ποσότητα του κατά την 
οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως µικροοργανισµών 
καταναλισκόµενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ηµερών και σε θερµοκρασία 
20οC  εκπεφρασµένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους. 

2.3. “Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο ή COD καλείται η ποσότητα του υπό τις 
συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόµενου οξυγόνου κατά 
την δι’ επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού µέσου, χηµική (άνευ µεσολαβήσεως 
µικροοργανισµών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχοµένων 
αναγωγικών ουσιών. 

2.4.  “Χρώµα υγρού” καλείται η εµφάνιση του υγρού µετά την εξ’ αυτού αφαίρεση των 
εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.   

2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάµενες να εξαχθούν εκ δειγµάτων δια  
πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριµένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις 
Πρότυπες Μεθόδους. 

2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο και ισούνται µε µέρη ανά εκατοµµύριο. 
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2.7.  “pH” διαλύµατος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης 
των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το µέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας 
εκπεφρασµένης δια της κλίµακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίµακας είναι τα 
7,0 και αντιπροσωπεύει το  ουδέτερο διάλυµα ενώ τιµές άνω του 7,0 δηλώνουν το  
µέγεθος αλκαλικότητας και τιµές κάτω του 7,0 το µέγεθος της οξύτητας.  

2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούµενες  “φαινόλες” , καλούνται τα 
υδροξυλισµένα παράγωγα του βενζολίου δυνάµενα να προσδιοριστούν µε τις 
Πρότυπες Μεθόδους. 

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόµενη στην εκάστοτε 
τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυµάτων”, 
του Οργανισµού ∆ηµοσίας Υγείας των Η.Π.Α. 

2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό 
ευρισκόµενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της 
διαλύσεως αυτού.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
 

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάµενες και νέες) που είναι εγκαταστηµένες µέσα στα 
όρια του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα 
τους στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α. 

 • Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό 
αγωγό 

• Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής. 

• Η εντός του δικτύου υπονόµων περιοχή αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α. 
παροχέτευση των µη οικιακών (βιοµηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται 
µόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούµενης υπό της ∆.Ε.Υ.Α. 

3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται 
πέραν των προβλεποµένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ η 
υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την ∆.Ε.Υ.Α. σχετικής 
µελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (µε τις χρονικές της 
διακυµάνσεις και τις αιχµές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των 
αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερµοκρασία, διακυµάνσεις του 
pH, τοξικότητα, βαρέα µέταλλα, βιοδιασπασιµοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται 
τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που 
υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που 
προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. 
πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 
1825 για την κατακράτηση λιπών).  Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των 
αρµοδίων για την σύνταξη της επιστηµόνων φέρουν και την υπογραφή του 
ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων.   

 Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιµων µε πλυντήρια-λιπαντήρα 
αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστηµα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται 
σχετικό υπόδειγµα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα 
εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίµων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν 
κεντρικό λιποσυλλέκτη.  Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού 
λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί 
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µέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελµατικού τύπου 
και όχι απλός οικιακός σύφωνας. 

 Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για τη σύνταξη επιστηµόνων, 
φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την 
καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Η µελέτη θα περιλαµβάνει χηµικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου 
βάσεως εκροής των αποβλήτων, χηµικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόµενης 
επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίµακας 1:50 τουλάχιστον 
κατόψεων και τοµών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται 
σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να 
διευκολύνει τον έλεγχο της µελέτης . Η ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίµων στοιχείων και πληροφοριών 
και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και 
συµπλήρωση των προβλεποµένων καθώς και προστατευτικών µέτρων για το 
δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον. 

3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) µηνός από της προσκλήσεώς των, 
υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόµενα στοιχεία. 

3.4 Για την εκτέλεση των χηµικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές 
µέθοδοι κατά προτίµηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS 
FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αµερικανικής 
Ενώσεως ∆ηµοσίας Υγείας περιγραφόµενες Πρότυπες Μεθόδους. 

3.5 Προκειµένου να συναφθεί η σχετική σύµβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης 
αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α., η σύνθεση των αποβλήτων 
πρέπει να ευρίσκεται µέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  

3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που 
λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χηµικό εργαστήριο (µε έγκριτη άδεια 
λειτουργίας) ή άλλο επίσηµο κρατικό η πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Για 
Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει οι προβλεπόµενες συγκεντρώσεις 
των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον 
υπεύθυνο σχεδιασµού χηµικό ή χηµικό µηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός 
∆ιευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την 
εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων. 

3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης µηχανηµάτων κλπ) επιτρέπεται να 
αποχετεύονται στο δίκτυο όµβριων µετά από προηγούµενη άδεια της ∆ΕΥΑ. 

3.8 Μετά την από την ∆.Ε.Υ.Α. προκαταρκτική έγκριση της µελέτης διαθέσεως των 
βιοµηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εφαρµόσουν τα στη 
µελέτη προβλεπόµενα εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών ή άλλης από την 
∆.Ε.Υ.Α. τασσοµένης αναλόγως προς το µέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως 
επεξεργασίας των βιοµηχανικών αποβλήτων. 

3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσµίας η ∆.Ε.Υ.Α. θα προβαίνει στην διαδικασία 
ελέγχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των 
αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγµατοληψιών διενεργουµένων υπό αρµόδιου 
συνεργείου του. Η ∆.Ε.Υ.Α. µπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόµατου 
δειγµατολήπτη µε έξοδα της αποχετευόµενης επιχείρησης. 

3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόµενο. 
3.11 Κατά την υπό της ∆.Ε.Υ.Α. χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το 

ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιοµηχανία ή άλλη 
ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθµό µικτό (οµού µετά των 
οικιακών λυµάτων) βιολογικό καθαρισµό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη 
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επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. αναλόγως προς το 
αποχετευόµενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόµενο εις kg στερεών εν αιωρήσει 
BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος. 

3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισµένου χρόνου 
καθοριζόµενου υπό του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 

3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιοµηχανίας οφείλει να υποβάλει στην 
∆.Ε.Υ.Α. τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους 
συµµορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειµένου να λάβει την 
ανανέωση της άδειας αποχέτευσης.  Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε 
άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή µη αποτελεσµατική λειτουργία 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η ∆.Ε.Υ.Α. δύναται να 
ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια. 

3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η ∆ΕΥΑ µπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή µερικό 
αποχρωµατισµό των αποβλήτων µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. 

3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων 
υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουµένως η 
απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ µε την χρήση βόθρων καθίζησης η 
άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την ∆.Ε.ΥΑ. Σε κάθε αντίθετη 
περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι 
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσηµο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των 
αποχετευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενηµερώνεται 
καθηµερινώς και υπογράφεται υπό αρµόδιου Χηµικού Μηχανικού . 

4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την ∆.Ε.Υ.Α. για οποιαδήποτε 
µεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει 
µεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων. 

 • Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη στην οποία να φαίνονται 
τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την τήρηση των 
ορίων εκποµπής. 

 • Η µελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α. που απαντά έγγραφα 
καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων. 

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα 
των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξοµάλυνσης της ροής ώστε αυτή 
να κατανέµεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή να γίνεται σε καθορισµένες 
ώρες της ηµέρας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 
 

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληροί τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της 
∆.Ε.Υ.Α. 

5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίµου ή/και προσωρινή διακοπή 
της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισµός τριών συνεχόµενων υπερβάσεων θα επιφέρει την 
αναστολή του συµβολαίου σύνδεσης. 
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5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή 
βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεποµένων η 
επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την ∆ΕΥΑ και να πάρει τα κατάλληλα 
µέτρα για την αποµάκρυνσή  τους. 

5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόµενα σχετικώς στο άρθρο 
17.4 του Κανονισµού Αποχέτευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά 
φρεάτια δειγµατοληψίας για την µέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των 
αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν 
καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για 
καθαρισµό και επιθεώρηση. 

6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι 
αποχετευόµενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των 
ανωτέρω χώρων προερχόµενα λύµατα διέρχονται εξ' ολοκλήρου δια των φρεατίων 
επισκέψεως. 

6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το 
σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή, στο εντεταλµένο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α. για την 
λήψη δειγµάτων και την µέτρηση της παροχής. 

                                                           

 
Καµπύλης Ιωάννης: Εµείς τα έχουµε συζητήσει. Μήπως να ενηµερώσουµε το Συµβούλιο 
όσον αφορά τις δαπάνες και τα τέλη; Ο κανονισµός είναι συγκεκριµένος. 
Βλάχος Χρήστος: Αν τον έχετε µελετήσει, θα δεχτώ να σταµατήσω εδώ και να γίνουν 
ερωτήσεις. 
Καµπύλης Ιωάννης: Να τοποθετηθούµε όσον αφορά τις δαπάνες και τα τέλη. 
Βλάχος Χρήστος: ∆εν αφορά αυτήν τη Συνεδρίαση. Θα επανέλθουµε στο επόµενο 
συµβούλιο για να ορίσουµε τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη διακλάδωσης. 
Καµπύλης Ιωάννης: Μία ενηµέρωση ζητάω, δεν θα ψηφίσουµε για τα τέλη τώρα.  
Γιοβάς Ιωάννης: Ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή σε σχέση µε το τέλος σύνδεσης µε τον 
αγωγό, µε το κόστος διακλάδωσης. Αυτό είναι σε κοινό δηµοτικό χώρο. Πως λοιπόν ο ιδιώτης 
θα πληρώσει κάτι το οποίο δεν είναι στο δικό του χώρο, αλλά σε κοινό δηµοτικό χώρο; ∆εν 
µπορεί να πληρώσει ο δηµότης τη σύνδεση από την πόρτα του και έξω µε καµία έννοια. Από 
εκεί και µέσα να πληρώσει ή το τέλος χρήσης του δικτύου, αλλά τη σύνδεσή του γιατί θα την 
πληρώσει; Τη σύνδεσή του θα την πληρώσει µε δικά του τέλη στον υδραυλικό που θα φέρει 
για να τον συνδέσει µε το δίκτυο. Όµως, το δίκτυο θα έπρεπε να ήταν έτοιµο, αλλά δεν είναι. 
Πως λοιπόν θα πληρώσει ο κάθε δηµότης τη διακλάδωση αυτή, που είναι υποχρέωση της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης; Θα ζητήσω γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου για το αν αυτό είναι σύννοµο. 
Βλάχος Χρήστος: Το τέλος διακλάδωσης για την ιδιωτική σύνδεση είναι νοµοθετηµένο και 
προβλέπεται να πληρώνεται από τον εκάστοτε ιδιώτη. 
Γιοβάς Ιωάννης: Που είναι νοµοθετηµένο; 
Βλάχος Χρήστος: Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Πανελλαδικά συµβαίνει αυτό. 
Όσον αφορά τις δαπάνες και τα τέλη, για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου 
αποχέτευσης, καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η επιχείρηση για την 
κατασκευή του, σύµφωνα µε το Νόµο 1069/1980 και τις τροποποιήσεις του Νόµου 2307/1995, 
εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12, επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες: 
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∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης. Άρθρο 10, παράγραφος 
1δ και άρθρο 15, του Νόµου 1069/1980. Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το ∆.Σ., 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου 1069/1980. 
Καµπύλης Ιωάννης: ∆εν έχουµε κάποια ιδιαίτερη τοποθέτηση. Το έχουµε συζητήσει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι δαπάνες που θα χρειαστεί να καταβάλλει ο καθένας θα έρθουν εκ 
των υστέρων και θα το συζητήσουµε τότε πάλι. Ο κανονισµός είναι γενικός, είναι στάνταρ και 
πρέπει να τον αποδεχτούµε. 
Γιοβάς Ιωάννης: Η ερώτηση που έκανα, στην ουσία, ήταν τοποθέτηση. Προφανώς, δεν 
µπορώ να ψηφίσω αυτό το κοµµάτι το οποίο έχει τέλος στη διακλάδωση του δικτύου 
αποχέτευσης µε τον ιδιώτη και το οποίο είναι συµβατική υποχρέωση της ∆ηµόσιας 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 
Αδάµης Παναγιώτης: Χωρίς να έχει τελειώσει ένα έργο, έρχεται η κανονιστική.  Λέει ο κύριος 
Βλάχος για το θέµα της ύδρευσης ότι υποχρεούται να πληρώσει ο καταναλωτής. Όµως, στον 
∆ήµο µας έχει προπληρώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όχι µόνο τη σύνδεση και το τέλος, 
αλλά ακόµα και τον βιολογικό και µιλάω για τον πρόσθετο φόρο που έχουν βάλει 100% στο 
νερό. Πώς για ένα πράγµα που είναι προπληρωµένο ερχόµαστε σήµερα και λέµε: «Φέρτε και 
άλλα»; Εξηγήστε το 100% στο φόρο που έχετε βάλει στο νερό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τί 
προπληρώνει όλα αυτά τα χρόνια ο κοσµάκης; Αφού προπληρώνει, σήµερα γιατί του ζητάµε 
και άλλα; Με αυτή την έννοια θα καταψηφίσω και όχι γιατί δεν πρέπει να κάνεις κανονιστική. 
Πρέπει να κάνεις. Έχει γίνει ένα έργο και πρέπει να λειτουργήσει, όµως είναι προπληρωµένο. 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Να δώσω µία απάντηση στον κύριο Αδάµη. Ο λαός µας λέει: «Προτού 
πεινάσεις µαγειρεύεις». Άρα λοιπόν, το γιατί ψηφίζεται σήµερα αυτό, είναι απλό. Πρέπει να 
ξεκαθαρίσουµε κάτι. Το ένα είναι το νερό που πίνεις και το άλλο µεταφέρει το νερό της 
τουαλέτας. 
Κατσής ∆ηµήτριος: Περίµενα να γίνει η εισήγηση, αλλά την πήγατε γρήγορα την διαδικασία. 
Βεβαίως το ψηφίζουµε, αλλά θέλω µία διευκρίνιση, γιατί αφορά και πολλά κτίρια ειδικά στο 
Παράλιο. Υπάρχουν κτίρια από τα οποία δεν περνάνε κοντά οι σωληνώσεις του βιολογικού 
καθαρισµού και παρόλα αυτά, στο άρθρο 11 λέει ότι: «Τέλος χρήσης υπονόµου οφείλεται και 
από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιοδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα 
δίκτυα αποχέτευσης, εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί πλησίον της ιδιοκτησίας τους». 
Όταν δεν περνάνε κοντά οι σωληνώσεις και κάποιο ακίνητο, για να κάνει τη σύνδεση, πρέπει 
να βάλει δικές του σωλήνες, που είναι περίπου τριάντα – σαράντα µέτρα και τα χρήµατα δεν 
υπάρχουν, εµείς θα του βάλουµε το τέλος σύνδεσης; ∆ηλαδή, είναι υποχρεωτικό σε αυτό να 
πληρώσει αµέσως; Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.  
Παραπάνω λέει ότι ακόµα και αν δε χρησιµοποιεί νερό από τη ∆ΕΥΑ και έχει δική του 
γεώτρηση, υπάρχει µία ειδική µνεία για το πως θα τον χρεώνουµε. Κύριε Πρόεδρε, δεν το 
ξέρω και θα ήθελα να µου το πείτε. 
Βλάχος Χρήστος: Μιλάει για υφιστάµενα δίκτυα πλησίον. Ίσως, θα έπρεπε να ήταν πιο 
σαφές εδώ και να µη λέει «έµπροσθεν». Όταν δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, πως θα 
υποχρεώσουµε κάποιον να πληρώσει τέλος διακλάδωσης; 
Κατσής ∆ηµήτριος: Μήπως πρέπει να το διευκρινίσουµε λίγο; 
Βλάχος Χρήστος: Όχι, δε θα το διευκρινίσουµε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, όπως η 
γειτονιά του Άστρους, η γειτονιά της Μελιγούς και η γειτονιά του Παράλιου Άστρους, που 
έχουν µείνει εκτός. Το δίκτυο φτάνει πλησίον αυτών των πολυκατοικιών στο Παράλιο. Πώς θα 
τον υποχρεώσεις, αφού δεν είναι µπροστά του; 
Κατσής ∆ηµήτριος: Είναι πολύ σωστό αυτό, αλλά το «πλησίον στις ιδιοκτησίες» να γίνει 
συγκεκριµένο. Το «πλησίον» είναι είκοσι µέτρα; Είναι δέκα µέτρα; 
Βλάχος Χρήστος: Έµπροσθεν. 
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Κατσής ∆ηµήτριος: Ας γράψουµε «έµπροσθεν της ιδιοκτησίας» για αποφυγή τυχόν 
παρεξηγήσεων. 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Λέτε ότι αν περνάει µπροστά από κάποιον και δε θέλει, να πει ότι: 
«Εγώ δε θέλω». 
Βλάχος Χρήστος: Όχι. Είναι υποχρεωτικό. 
Κουτρουµπής Γεώργιος : Εφόσον όµως η κοστολόγηση γίνεται µε τη διατοµή της οδού, δε 
χρειάζεται να πάει διαγωνίως. 
∆ήµαρχος: Συµφωνούµε να βάλουµε τη λέξη «έµπροσθεν». Η παρατήρηση είναι απόλυτα 
σωστή. 
Αρφάνης: Μήπως αυτό που λέει ο κύριος Κατσής είναι λάθος; ∆ηλαδή, αν περνάει από την 
πίσω µεριά, δεν µπορεί να συνδεθεί; 
Κουτρουµπής Γεώργιος : Κύριε Βλάχο, αν µπορείτε, να διορθώσετε το συγκεκριµένο άρθρο 
και να το πείτε στην εισήγηση τώρα για να καταγραφεί.  
Βλάχος Χρήστος: Το  τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου 
που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, εφόσον 
αυτά έχουν κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο της ιδιοκτησίας του, µε τις επιφυλάξεις 
του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού. Κύριε Σκαντζέ, δε νοείται να περάσει η διασύνδεση 
µέσα από άλλη ιδιοκτησία. Κύριε Κατσή, θέλω να σας πω ότι πήραµε τον πρότυπο κανονισµό 
και άλλους πέντε κανονισµούς από διάφορες ∆ΕΥΑ και προσπαθήσαµε να φτιάξουµε κάτι. 
Σαφώς, θα υπάρξουν τέτοια µικρολάθη. 
Κουτρουµπής Γεώργιος : Κύριε Βλάχο, στο άρθρο 4, στο 5.1, λέει: «Η αποχετευτική γραµµή 
του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη του γειτονικού ακινήτου». Το ξεκαθαρίζει ο 
κανονισµός από µόνος του. ∆εν µπορεί να πάει δεξιά, αριστερά ή διαγωνίως. 
Στο 11ζ λοιπόν, αντί για τη λέξη «πλησίον», θα λέει «επί προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο». 
Καµπύλης Άγγελος: Επειδή πρέπει να ακριβολογούµε όταν ψηφίζουµε έναν κανονισµό, θα 
συνεχίσω τον προβληµατισµό του κυρίου Γιοβά· η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης δεν 
είναι ειδικό τέλος, αλλά δαπάνη. Το άρθρο 10 καθορίζει τέλη και δαπάνη και µιλάει για τη 
δαπάνη διακλάδωσης. Προφανώς, η δαπάνη είναι διαφορετικό από το τέλος. Είναι 
διαφορετικό πράγµα το τέλος, που µπορεί να αποφασίσει ένα συµβούλιο να το επιβάλει και 
διαφορετικό πράγµα η δαπάνη για τη διακλάδωση, µε τα υλικά και µε το κόστος του 
υδραυλικού. Άλλο η δαπάνη να συνδεθώ σε µία απόσταση µεγάλη και άλλο όταν είναι δίπλα 
στην πόρτα του σπιτιού µου. ∆εν µπορείς να καθορίσεις ένα standard ειδικό τέλος για όλους. 
∆ιευκρινίζω ότι δεν είναι ανταποδοτικό τέλος και νοµίζω ότι πρέπει να παραµείνει ως δαπάνη 
που καθορίζεται ανάλογα µε το κόστος της διακλάδωσης. 
Γιοβάς Ιωάννης: Με όλη αυτή την ιστορία του έργου της αποχέτευσης, το οποίο είναι κοµβικό 
για τον ∆ήµο και πολύ σηµαντικό, φανερώνεται η προχειρότητα µε την οποία η ∆ηµοτική Αρχή 
προχώρησε στη µελέτη και στην υλοποίηση αυτού του έργου. ∆ηλαδή, δεν ενέταξε µέσα στο 
έργο τις διακλαδώσεις. Η ιδιωτική σύνδεση είναι άλλο πράγµα. Οι δηµότες λοιπόν θα 
καλεστούν να πληρώσουν τρία πράγµατα και όχι δύο. Θα πληρώσουν το τέλος σύνδεσης, τη 
δαπάνη διακλάδωσης και τον υδραυλικό για να τους πάει τη σωλήνα τους από εκεί µέχρι το 
φρεάτιο που θα φτιάξει απ’ έξω η ∆ΕΥΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτό το έργο είχε 
µελετηθεί σωστά και είχε προχωρήσει, θα πλήρωνε µόνο τα δύο. 
Από αυτή την άποψη και επειδή πολλές φορές έχω αντίρρηση µε τον τρόπο µε τον οποίο 
οργανώθηκε αυτό, την προχειρότητα µε την οποία στήθηκε αυτό το έργο και είναι σηµαντικό 
για την ποιότητα ζωής µας, δε θα το ψηφίσω. 
Αδάµης Παναγιώτης: Πάνω – κάτω, διαφωνώ στα ίδια πράγµατα µε τον κύριο Γιοβά, µε τη 
διαφορά ότι δεν µπορούµε ένα έργο να το πληρώνουµε δύο και τρεις φορές. ∆απάνη λέει ο 
ένας, ειδικό τέλος ο άλλος. Να το θυµηθείτε ότι θα πληρώσουν και τα δύο. Είτε έτσι, είτε 
αλλιώς, ο κοσµάκης έχει φτιάξει αυτό το έργο. 
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∆ήµαρχος: Ευχαριστούµε το υπηρεσιακό δυναµικό της ∆ΕΥΑ και τη διοίκησή της που 
συνέταξε αυτό τον κανονισµό, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ακολουθούνται σε όλη τη χώρα. 
Για όλα αναρωτηθήκατε και για όλα διυλίσατε τον κώνωπα, όµως µία κάµηλο κατάπιατε· το 
απλοϊκό ερώτηµα που θα µπορούσε κάποιος να βάλει στο µυαλό του θα ήταν το εξής: «Γιατί 
το 2018 ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας δεν έχει κανονισµό αποχέτευσης;». Το γεγονός ότι ο 
κανονισµός αποχέτευσης έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του ∆ήµου και το 
γεγονός ότι η έκφραση «αποχέτευση» έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού το ∆ήµου, 
το αγνοήσατε. 
Πέρα από τις αναζητήσεις σας, όσων διαφωνείτε µε αυτό τον κανονισµό, επιµένω ότι πρέπει 
να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που το συνέταξαν, τους ανθρώπους που θα τον 
εφαρµόσουν και όλους τους ανθρώπους που έφτιαξαν αυτό τον ∆ήµο να χρειάζεται το 2018 
κανονισµό αποχέτευσης. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Καστρίου, Κορακοβουνίου, Αγίου Πέτρου, ∆ολιανών και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Στόλου, Αγίου Γεωργίου, Σίταινας, Νέας 
Χώρας, Πλατάνου και Κουτρούφων, συµφωνούν µε την εισήγηση. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

αποφασίζει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

και εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης/Αποχέτευσης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, ανακεφαλαιωτικά όπως παρακάτω : 
 

ΚΚ  ΑΑ  ΝΝ  ΟΟ  ΝΝ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩNN  ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΧΧ  ΕΕ  ΤΤ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ  ΗΗ  ΣΣ  

∆∆ΕΕΥΥΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΥΥΝΝΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  

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 :  Αποχετεµένα υγρά  
Άρθρο    9ο :  Έλεγχος εγκαταστάσεων  
Άρθρο  10ο :  Χορήγηση αδειών για σύνδεση 
Άρθρο  11ο :  ∆απάνες και τέλη  
Άρθρο  12ο :  Κυρώσεις 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΜΟΝA∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο    1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Άρθρο    2ο :  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Άρθρο    3ο :  ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
Άρθρο    4ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Άρθρο    5ο :  ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 
 
Άρθρο    6ο :  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ∆ΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
της  περιοχής  αρµοδιότητας  ∆ηµοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας (∆.Ε.Υ.Α.Β.Κ) 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο  - Αντικείµενο  του  Κανονισµού 
Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι : 

� Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της 
ασφάλειας των πολιτών και εργαζόµενων της ∆.Ε.Υ.Α. 

� Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων για την καλή, ασφαλή και 
οικονοµική λειτουργία και συντήρηση του. 

� Η ρύθµιση των σχέσεων ∆.Ε.Υ.Α. και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της. 
 
Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου 
αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όµβριων νερών της περιοχής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.). 
 
Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων 
χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον "Ειδικό Κανονισµό λειτουργίας του δικτύου 
αποχέτευσης" που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα αυτού και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2307/95  
 
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους 
χρησιµοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όµβριων 
και λυµάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιµέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, 
φρεάτια, αγωγούς κλπ).   
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο   -  Σύστηµα  Αποχέτευσης 
 
Ως σύστηµα αποχέτευσης της πόλεως έχει επιλεγεί και διαµορφώνεται σταδιακά το χωριστικό 
σύστηµα, σύµφωνα πάντοτε µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο - Βασικές  έννοιες 
 
«Λύµατα» καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόµενα από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες και απορρίπτονται ως µη δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν από τις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις.  Τα λύµατα µπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών. 
 
«Οικιακά λύµατα» καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόµενα από τους χώρους 
εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυµάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (µαγειρεία, 
πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π). 
 
«Βιοµηχανικά απόβλητα» καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόµενα εκ της 
παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα 
απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού). 
 
«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. 
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Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όµβριων νερών ή οι 
παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά κάθε έργο, που έχει 
σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και όµβριων 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’ την ∆.Ε.Υ.Α. Στους αγωγούς αυτούς 
η ∆.Ε.Υ.Α. έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο. 
 
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. 
   
Παντορροϊκό σύστηµα, είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης των λυµάτων και 
οµβρίων νερών µε κοινό αγωγό. 
 
Νόµιµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση µέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισµού µε το 
δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. ή 
του ∆ήµου στο παρελθόν. 
 
Παράνοµη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την 
έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. ή του ∆ήµου στο παρελθόν. 
 
Τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 
1069/80).  Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό που χρεώνει η ∆.Ε.Υ.Α. σε κάθε ακίνητο για 
σύνδεση του µε το δίκτυο.  Ο τρόπος υπολογισµού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο 
άρθρο 11. 
 
∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (εδάφ. δ παρ. 1 του 
άρθρου 10 Ν.1069/80).   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 τη ∆.Ε.Υ.Α. 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. της ∆.Ε.Υ.Α. 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 της επιχείρησης, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδοµής ως και 
κάθε νόµιµος εκπρόσωπος,καλούµενος από την Επιχείρηση υποχρεούται όπως ενός 
καθορισµένης προθεσµίας (όχι µικρότερη του ενός µήνα) 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.  
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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, καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

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 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. της 
∆.Ε.Υ.Α, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. 
Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον 
διαχωρισµό των βρόχινων νερών, η ∆.Ε.Υ.Α. έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή 
νερού. 

4. Η αποχέτευση των όµβριων νερών στους αγωγούς όµβριων ή στους παντορροϊκούς, 
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 Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α. 
Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο δίκτυο 
όµβριων, κατά κανόνα εξωτερικά µέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές 
περιπτώσεις δίνεται άδεια από την ∆.Ε.Υ.Α. για κατευθείαν σύνδεση µε τον υπόνοµο 
όµβριων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου µε τον υπόνοµο ακαθάρτων. 
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, στοές κλπ, που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται 
κοινόχρηστοι χώροι. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξωτερικές διακλαδώσεις και τυχόν 
απαιτούµενες επεκτάσεις των αγωγών κατασκευάζονται από τους ενδιαφερόµενους 
ιδιοκτήτες και σύµφωνα µε τις τεχνικές υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας. Η δαπάνη 
κατασκευής και συντήρησης βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 
Σε περίπτωση όµως που ο ιδιωτικός δρόµος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση µε 
συµβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ∆ΕΥΑ και ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου καταβάλλει µόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης 
του ακινήτου του. 

5. 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 αποφασίζετε κατά 
περίπτωση απ΄ το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 
Για τη σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριµένο δρόµο και η 
αποχέτευση του είναι δυνατή µόνο µέσα από γειτονικές ιδιοκτησίες, πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συναίνεση των κυρίων της γειτονικής ιδιοκτησίας µε συµβολαιογραφική 
πράξη, µε τους ακόλουθους όρους:  
1ον Η αποχετευτική γραµµή του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη από του 
γειτονικού ακινήτου από το οποίο περνάει και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο 
προσαρµογής, αµέσως έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του γειτονικού οικοπέδου, από 
πού και θα γίνεται η σύνδεση µε το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. 
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2ον Το γειτονικό ακίνητο να έχει συνδεθεί προηγούµενα µε το οριστικό δίκτυο 
αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτό κτίσµατα θα υποβάλλεται από 
τον κύριο του ακινήτου Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/85 για υποχρέωση χωριστής 
σύνδεσης, όταν χρειαστεί. 
Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α., µετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µπορεί να απαλλάξει 
της υποχρεώσεως για σύνδεση εγκατάστασης που θα διατηρηθούν λιγότερο από 1 
χρόνο, µετά από αίτηση του κυρίου τους, που θα συνοδεύεται από επίσηµα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά µε: 
1ον  Τον τύπο των εγκαταστάσεων (πλήρη τεχνική περιγραφή) 
2ον  Την ποιότητα, την κατηγορία και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων  
3ον  Τον τρόπο επεξεργασίας, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων 
αποβλήτων και τον τελικό αποδέκτη 
4ον  Το συνολικό χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων  
Η τεχνική λύση της διάθεσης των λυµάτων (και ενδεχοµένης επεξεργασίας τους) για 
κάθε ακίνητο που δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγω να συνδεθεί µε το 
οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να γίνεται µε την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία, τις Πολεοδοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Ο κύριος του ακινήτου είναι 
υποχρεωµένος να ενηµερώσει γραπτά την ∆.Ε.Υ.Α. για την επιλογή του όσον αφορά 
την επεξεργασία και διάθεση των λυµάτων του ακινήτου του για την οποία φέρει 
αποκλειστική ευθύνη. Η επιλογή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Υπηρεσίας 
Αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 

6. 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. Ενδεικτικά η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται 
στο σχέδιο που συνοδεύει τον κανονισµό αυτό.  
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 1,50 µ., αν όµως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι 
κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α. 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 την συντήρηση της εξωτερικής 
διακλάδωσης και κατασκευάζεται αµέσως έξω και παρά την ρυµοτοµική γραµµή του 
ακινήτου. Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευαστή αµέσως έξω από την ρυµοτοµική 
γραµµή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη που 
καθορίζεται από την ∆.Ε.Υ.Α. Για τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες ή άλλες ανάλογες χρήσεις 
(εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων), το 
φρεάτιο αυτό είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων ( 
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επεξεργασµένων ή µη) από την ∆.Ε.Υ.Α.Α. και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και 
ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ειδικό Κανονισµό του Παραρτήµατος του παρόντος. Η 
δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. 
Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ’ την ∆.Ε.Υ.Α. χωρίς την 
αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο 
προσαρµογής είναι δυνατό να µην κατασκευάζεται από την ∆.Ε.Υ.Α. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι 
προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή. 
Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, , το φρεάτιο 
προσαρµογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων ( 
επεξεργασµένων ή µη ) από τη ∆.Ε.Υ.Α. 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 τη 
∆.Ε.Υ.Α. 
Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και όµβριων νερών κατασκευάζονται από 
τη ∆.Ε.Υ.Α. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων. 
Κανείς, εκτός από τη ∆.Ε.Υ.Α. δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία 
αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας 
υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. 
Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των 
αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.  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 τη ∆.Ε.Υ.Α. 
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 ανάντι του φρεατίου 
επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό µηχανισµό. Η ∆.Ε.Υ.Α. 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 της ∆.Ε.Υ.Α. 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 της 
∆.Ε.Υ.Α., 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 της ∆.Ε.Υ.Α. 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. 
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2. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά λύµατα, τότε για κάθε 

είδους αποχετεµένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η 
∆.Ε.Υ.Α. 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 , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού 
αυτού, 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, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης 
απαιτεί την άµεση σύνδεση του ακινήτου του. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο - Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών 
 

1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και 
όµβριων υδάτων βρίσκονται χαµηλότερα του ισογείου, η σύνδεση µε τον υπόνοµο 
επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ µετά από ειδική άδεια της ∆.Ε.Υ.Α. 
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».  

2. Όταν τα στόµια υποδοχής, που αναφέραµε παραπάνω βρίσκονται όχι µόνο χαµηλότερα 
του πεζοδροµίου αλλά και της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου, όπως 
αυτή καθορίζεται από τη ∆ΕΥΑ, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική 
εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατη δικλείδα ασφαλείας 
και µε υδροφράκτη 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 ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωµα πάντοτε να 
διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο. 
Για την αποχέτευση τέτοιων χαµηλών χώρων η ∆.Ε.Υ.Α. µπορεί να επιτρέψει, κατ’ 
εξαίρεση την αποχέτευση του ακινήτου εν όλο ή εν µέρει µέσα από γειτονικό οικόπεδο. 
Για την αποχέτευση τέτοιων χαµηλών χώρων µε απόφαση του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α. 
καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση 
ειδικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση θα υποβάλλεται στη ∆.Ε.Υ.Α : 

• Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (µε θεωρηµένο το γνήσιο της 
υπογραφής του από την αρµόδια αρχή) δια της οποίας θα δηλώνει  «ότι ουδεµία 
απαίτηση αποζηµιώσεως έχει σε περίπτωση τυχόν ζηµιών του εκ πληµµύρας ή 
άλλης αιτίας και ότι είναι υπεύθυνος για τις εκ των ως άνω αιτιών ζηµιές τρίτων 
και τις εν γένει δαπάνες προς αποκατάσταση αυτών». 

• Τοποθέτηση αυτόµατης δικλείδας ασφαλείας και υδροφράκτη χειροκίνητη 
δικλείδα. Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερούς επισκέψιµες 
και να συντηρούνται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραµένει ως 
ο µόνος υπεύθυνος για τη καλή λειτουργία τους , η δε ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το 
δικαίωµα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο 
θεωρηθεί απαραίτητο.   
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• 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 τη καλή λειτουργία τους, η δε ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωµα 
πάντοτε να διακόπτη τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί 
απαραίτητο. 

• Οι ανωτέρω παράγραφοι 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 Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.  

• Πλήρης υδραυλική µελέτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς της 
Νοµοθεσίας, τις Πολεοδοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Η µελέτη αυτή θα 
συντάσσεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας       

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 Τ.Υ. της 
∆.Ε.Υ.Α. 

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 όµβριων απ’ ευθείας στο ρέµα. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  - Αποχετευµένα υγρά  
 
Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύµατα των ακινήτων. 
 
Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες που 
απαριθµούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. 
 
Η διοχέτευση ρυθµίζεται από τον ΕΙ∆ΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των 
αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. 
 
Τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν για ηµερήσιες παροχές από 5 µ3 και άνω. Σε περίπτωση 
µικρότερων ηµερήσιων παροχών και µετά από ειδική έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α. µπορούν να 
επιτραπούν τιµές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόµενες τιµές αφορούν συγκεντρώσεις 
σύνθετου δείγµατος. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο - Έλεγχος εγκαταστάσεων 
 

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ∆.Ε.Υ.Α. µε αυτοψία.  Η 
∆.Ε.Υ.Α. 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 της ∆.Ε.Υ.Α., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο 
αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, η ∆.Ε.Υ.Α. του τάσσει προθεσµία για να 
τακτοποιήσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές αναγκαίες εργασίες 
κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α. 
Αν δεν συµµορφωθεί, τότε η ∆.Ε.Υ.Α. 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 πραγµατοποιθείσα δαπάνη, η ∆.Ε.Υ.Α. 
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 τη ∆.Ε.Υ.Α.  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 η ∆.Ε.Υ.Α. 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, η ∆.Ε.Υ.Α. δεν πραγµατοποιεί τη 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 της ∆.Ε.Υ.Α., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη. 

6. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιαδήποτε λόγω υγρών από οπουδήποτε και αν 
προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά 
όµβριων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούµενη άδεια της ∆.Ε.Υ.Α.  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. 

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. 

ΑΔΑ: 6ΟΨΒΩ9Ψ-ΚΝΑ



 

 

 

 

 

35

 
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 η αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.  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 όµβριων 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 στη ∆.Ε.Υ.Α. 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 ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο - ∆απάνες και τέλη 
 
Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύµφωνα µε τον Ν.1069/80 
και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 
και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες : 
 

1. ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ 
και άρθρο 15 Ν.1069/80) 
Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α., σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το ήµισυ του µέσου 
πλάτους του δρόµου. Η µέση τιµή ανά τρέχον µέτρο, ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α. 

2. Τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80). 
α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού και το ύψος του καθορίζεται 
µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. σύµφωνα µε τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80. 
β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α. σε περιφέρεια άλλου 
Ο.Τ.Α το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. καθορίζει τα σχετικά τέλη. 
γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ∆.Ε.Υ.Α., και για κάθε άλλη 
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του 
υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α. 
δ. 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 ∆.Σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια. 
ε. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του ∆.Σ. και 
στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα 
µε την ποσότητα των αποχετεµένων απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση 
στην περίπτωση που χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ. 
στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να 
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απαλλάσσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις 
(καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.) 
ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που 
για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, 
εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο της ιδιοκτησίας 
του και µε τις επιφυλάξεις των άρθρων 4 (παρ. 5) του παρόντος κανονισµού. 
η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει (1) µήνα µετά την 
έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη 
∆.Ε.Υ.Α. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. 
θ. 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 (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80) 
α. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων δύναται να υπολογίζεται µε βάση: α) 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, β) 
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. 
της Επιχείρησης. 
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. Για κάθε σχετική προσθήκη ο εκάστοτε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να 
ενηµερώνει τη ∆.Ε.Υ.Α. 
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 επεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Αφορά την µεταφορά και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό 
Καθαρισµό. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης. 
Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα της ∆.Ε.Υ.Α. της διακλάδωσης της παροχής. 
Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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. 
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γ) Το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 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 την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα 
Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, η ∆.Ε.Υ.Α. 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 - Κυρώσεις 
 
Η παραβίαση του παρόντος κανονισµού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης 
και τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/80. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

1 Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή 
απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η 
ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των 
οικιακών λυµάτων και µόνον µε άδεια της ∆.Ε.Υ.Α. 

2 Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς 
(απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, 
κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδοµησιµες 
ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή 
άλλων ανάλογων µέσων. ∆εν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα 
των 20 mm. 

3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά   

4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι 
µικρότερο ή ίσο των 25οC και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό 
δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 

5 Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους 
απαγορεύεται. 

6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, 
ζύµωσης κλπ. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις. 

7 Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, 
πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτηµάτων 
και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά  που δεν πληρούν τους όρους 
των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία των αγωγών και 
των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 
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8 Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που 
προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις 
µέσα στους αγωγούς κλπ. 

9 Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου. 

10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου 

11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό 

12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο 
άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας 

13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς κατά 80% σε 
24 ώρες. 

14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της 
∆.Ε.Υ.Α. 

15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και 
οιστρογόνες  ουσίες. 

16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ 

mg/l 

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15 

Συνολικά στερεά δια εξάτµισης  

(Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105ο C) 

1500 

Στερεά αιωρούµενα  500 

BOD 500 

C.O.D. 1000 

Αµµωνία (NH4+) 75 

Φωσφορικά άλατα  (PO4) 30 

Χλωριούχα άλατα  (Cl-) 1000 

Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10 

Θειούχα (Η2S) 150 

Θειώδη (SΟ3) 2 

Θειικά  (SΟ4) 750 

Κυανιούχα (CN-) 0,5 
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Αρσενικό (As) 0,1 

Βάριο (Ba) 20 

Βόριο (B) 1 

Αλουµίνιο (Al)  15 

Μαγνήσιο (Mg) 100 

Κάδµιο  (Cd) 0,1 

Χρώµιο (Cr+3) 2,5 

Χρώµιο (Cr+6) 0,25 

Σίδηρος (Fe) 50 

Μαγγάνιο (Μη)  4 

Υδράργυρος (Ηg) 0,01 

Νικέλιο (Νi) 0,5 

Μόλυβδος (Pb) 0,2 

Χαλκός (Cu)  2 

Άργυρος (Αg) 0,1 

Σελήνιο (Se) 0,10 

Ψευδάργυρος (Zn) 1 

Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι 
συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Se, Zn. 

3 

Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά 50 

Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα)  15 

Φαινόλες  10 

Μερκαπτάνες ως S 0,1 

∆ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ∆ιθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, 
τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο 

2 

Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, 
πλαστικοποιητές) 

0,1 

Ελεύθερα χλώρια  5 

Αλδεΰδες  50 
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(II) 

 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Σ   Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 

 

∆∆  ΙΙ  ΚΚ  ΤΤ  ΥΥ  ΟΟ  ΥΥ    ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΧΧ  ΕΕ  ΤΤ  ΕΕ  ΥΥ  ΣΣ  ΗΗ  ΣΣ  

  
Γ Ι Α    Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ 

 

Μ Ο ΝΑ ∆ Ε Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Ειδικός αυτός Κανονισµός περιλαµβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισµού) 
όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετηµένα 
υδατορεύµατα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:  

• βιοµηχανίες,  

• βιοτεχνίες,  

• νοσοκοµεία,  

• εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίµων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),  

• συνεργεία,  

• πλυντήρια (κάθε κατηγορίας), 

• εστιατόρια-ταβέρνες  

• µονάδες εκταφής πάσης φύσεως έµβιων όντων 

• στάβλους, 

• σφαγεία,  

• πρατήρια υγρών καυσίµων που διαθέτουν πλυντήριο ή/και λιπαντήριο 

• εγκαταστάσεις εµπορίας-διακίνησης χηµικών 
και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εµπορικών καταστηµάτων. 
∆ιευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νοµίµως ή 
παρανόµως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον 
παρόντα ειδικό κανονισµό. 
Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις 
να πραγµατοποιούνται και σε τµήµα µόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά µόνον.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

2.1. “Επεξεργασία  λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων καλείται οιαδήποτε τεχνική 
επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, µε σκοπό την εξάλειψη ή 
τη µείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσµενών συνθηκών.   

2.2. “Βιολογικώς απαιτούµενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο καλείται η ποσότητα του κατά την 
οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως µικροοργανισµών 
καταναλισκόµενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ηµερών και σε θερµοκρασία 
20οC  εκπεφρασµένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους. 

2.3. “Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο ή COD καλείται η ποσότητα του υπό τις 
συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόµενου οξυγόνου κατά 
την δι’ επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού µέσου, χηµική (άνευ µεσολαβήσεως 
µικροοργανισµών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχοµένων 
αναγωγικών ουσιών. 

2.4.  “Χρώµα υγρού” καλείται η εµφάνιση του υγρού µετά την εξ’ αυτού αφαίρεση των 
εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.   

2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάµενες να εξαχθούν εκ δειγµάτων δια  
πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριµένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις 
Πρότυπες Μεθόδους. 

2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο και ισούνται µε µέρη ανά εκατοµµύριο. 
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2.7.  “pH” διαλύµατος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης 
των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το µέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας 
εκπεφρασµένης δια της κλίµακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίµακας είναι τα 
7,0 και αντιπροσωπεύει το  ουδέτερο διάλυµα ενώ τιµές άνω του 7,0 δηλώνουν το  
µέγεθος αλκαλικότητας και τιµές κάτω του 7,0 το µέγεθος της οξύτητας.  

2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούµενες  “φαινόλες” , καλούνται τα 
υδροξυλισµένα παράγωγα του βενζολίου δυνάµενα να προσδιοριστούν µε τις 
Πρότυπες Μεθόδους. 

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόµενη στην εκάστοτε 
τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυµάτων”, 
του Οργανισµού ∆ηµοσίας Υγείας των Η.Π.Α. 

2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό 
ευρισκόµενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της 
διαλύσεως αυτού.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
 

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάµενες και νέες) που είναι εγκαταστηµένες µέσα στα 
όρια του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα 
τους στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α. 

 • Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό 
αγωγό 

• Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής. 

• Η εντός του δικτύου υπονόµων περιοχή αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α. 
παροχέτευση των µη οικιακών (βιοµηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται 
µόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούµενης υπό της ∆.Ε.Υ.Α. 

3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται 
πέραν των προβλεποµένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ η 
υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την ∆.Ε.Υ.Α. σχετικής 
µελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (µε τις χρονικές της 
διακυµάνσεις και τις αιχµές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των 
αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερµοκρασία, διακυµάνσεις του 
pH, τοξικότητα, βαρέα µέταλλα, βιοδιασπασιµοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται 
τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που 
υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που 
προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. 
πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 
1825 για την κατακράτηση λιπών).  Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των 
αρµοδίων για την σύνταξη της επιστηµόνων φέρουν και την υπογραφή του 
ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων.   

 Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιµων µε πλυντήρια-λιπαντήρα 
αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστηµα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται 
σχετικό υπόδειγµα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα 
εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίµων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν 
κεντρικό λιποσυλλέκτη.  Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού 
λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί 
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µέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελµατικού τύπου 
και όχι απλός οικιακός σύφωνας. 

 Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για τη σύνταξη επιστηµόνων, 
φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την 
καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Η µελέτη θα περιλαµβάνει χηµικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου 
βάσεως εκροής των αποβλήτων, χηµικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόµενης 
επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίµακας 1:50 τουλάχιστον 
κατόψεων και τοµών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται 
σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να 
διευκολύνει τον έλεγχο της µελέτης . Η ∆.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίµων στοιχείων και πληροφοριών 
και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και 
συµπλήρωση των προβλεποµένων καθώς και προστατευτικών µέτρων για το 
δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον. 

3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) µηνός από της προσκλήσεώς των, 
υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόµενα στοιχεία. 

3.4 Για την εκτέλεση των χηµικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές 
µέθοδοι κατά προτίµηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS 
FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αµερικανικής 
Ενώσεως ∆ηµοσίας Υγείας περιγραφόµενες Πρότυπες Μεθόδους. 

3.5 Προκειµένου να συναφθεί η σχετική σύµβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης 
αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α., η σύνθεση των αποβλήτων 
πρέπει να ευρίσκεται µέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  

3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που 
λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χηµικό εργαστήριο (µε έγκριτη άδεια 
λειτουργίας) ή άλλο επίσηµο κρατικό η πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Για 
Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει οι προβλεπόµενες συγκεντρώσεις 
των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον 
υπεύθυνο σχεδιασµού χηµικό ή χηµικό µηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός 
∆ιευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την 
εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων. 

3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης µηχανηµάτων κλπ) επιτρέπεται να 
αποχετεύονται στο δίκτυο όµβριων µετά από προηγούµενη άδεια της ∆ΕΥΑ. 

3.8 Μετά την από την ∆.Ε.Υ.Α. προκαταρκτική έγκριση της µελέτης διαθέσεως των 
βιοµηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εφαρµόσουν τα στη 
µελέτη προβλεπόµενα εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών ή άλλης από την 
∆.Ε.Υ.Α. τασσοµένης αναλόγως προς το µέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως 
επεξεργασίας των βιοµηχανικών αποβλήτων. 

3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσµίας η ∆.Ε.Υ.Α. θα προβαίνει στην διαδικασία 
ελέγχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των 
αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγµατοληψιών διενεργουµένων υπό αρµόδιου 
συνεργείου του. Η ∆.Ε.Υ.Α. µπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόµατου 
δειγµατολήπτη µε έξοδα της αποχετευόµενης επιχείρησης. 

3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόµενο. 
3.11 Κατά την υπό της ∆.Ε.Υ.Α. χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το 

ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιοµηχανία ή άλλη 
ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθµό µικτό (οµού µετά των 
οικιακών λυµάτων) βιολογικό καθαρισµό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη 
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επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. αναλόγως προς το 
αποχετευόµενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόµενο εις kg στερεών εν αιωρήσει 
BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος. 

3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισµένου χρόνου 
καθοριζόµενου υπό του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. 

3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιοµηχανίας οφείλει να υποβάλει στην 
∆.Ε.Υ.Α. τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους 
συµµορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειµένου να λάβει την 
ανανέωση της άδειας αποχέτευσης.  Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε 
άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή µη αποτελεσµατική λειτουργία 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η ∆.Ε.Υ.Α. δύναται να 
ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια. 

3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η ∆ΕΥΑ µπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή µερικό 
αποχρωµατισµό των αποβλήτων µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. 

3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων 
υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουµένως η 
απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ µε την χρήση βόθρων καθίζησης η 
άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την ∆.Ε.ΥΑ. Σε κάθε αντίθετη 
περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι 
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσηµο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των 
αποχετευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενηµερώνεται 
καθηµερινώς και υπογράφεται υπό αρµόδιου Χηµικού Μηχανικού . 

4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την ∆.Ε.Υ.Α. για οποιαδήποτε 
µεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει 
µεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων. 

 • Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη στην οποία να φαίνονται 
τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την τήρηση των 
ορίων εκποµπής. 

 • Η µελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α. που απαντά έγγραφα 
καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων. 

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα 
των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξοµάλυνσης της ροής ώστε αυτή 
να κατανέµεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή να γίνεται σε καθορισµένες 
ώρες της ηµέρας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 
 

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληροί τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της 
∆.Ε.Υ.Α. 

5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίµου ή/και προσωρινή διακοπή 
της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισµός τριών συνεχόµενων υπερβάσεων θα επιφέρει την 
αναστολή του συµβολαίου σύνδεσης. 
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5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή 
βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεποµένων η 
επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την ∆ΕΥΑ και να πάρει τα κατάλληλα 
µέτρα για την αποµάκρυνσή  τους. 

5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόµενα σχετικώς στο άρθρο 
17.4 του Κανονισµού Αποχέτευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά 
φρεάτια δειγµατοληψίας για την µέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των 
αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν 
καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για 
καθαρισµό και επιθεώρηση. 

6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι 
αποχετευόµενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των 
ανωτέρω χώρων προερχόµενα λύµατα διέρχονται εξ' ολοκλήρου δια των φρεατίων 
επισκέψεως. 

6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το 
σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή, στο εντεταλµένο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α. για την 
λήψη δειγµάτων και την µέτρηση της παροχής. 

 
 
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Γιοβά Ιωάννη, Καµπύλη Άγγελου και 
Αδάµη Παναγιώτη. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 70/2018 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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