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Αριθμός 290 

Ο ΠΔΡΗ ΤΓΑΣΟΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
(ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) ΝΟΜΟ 

_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 

 
Κεθ. 350. 

  25 ηνπ 1972 
  31 ηνπ 1982   
172 ηνπ 1988 
 9(Η) ηνπ 1994 

18(I) ηνπ 1996 
 24(Η) ηνπ 2007 
 63(Η) ηνπ 2007 
   9(Η) ηνπ 2012 

105(Η) ηνπ 2015. 

Σν πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην 
άξζξν 40 ηνπ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο Πεξηνρέο) Νφκνπ, εθδίδεη, κε ηελ 
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο.  

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί πκβνπιίνπ Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο 
Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

  
Δξκελεία.  2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:  
  
 «αζιεηηθφο ρψξνο»  ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ππαίζξην ρψξν ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη απφ 

νπνηαδήπνηε αζιεηηθή ζπλνκνζπνλδία, αζιεηηθή νκνζπνλδία, αζιεηηθφ ζσκαηείν ή εηαηξεία πνπ 
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ζέκαηα αζιεηηζκνχ, εμσζρνιηθέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο, αζιεηηθνί 
αγψλεο θάζε θχζεο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο·  

  
 «Γηεπζπληήο»  ζεκαίλεη  ην Γηεπζπληή ηνπ πκβνπιίνπ·  
  
 «εηδηθφο δηάδνρνο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ έρεη θαηαζηεί εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο ή παξακέλεη 

δηθαηνχκελνο ζε εγγξαθή ππνζηαηηθνχ, δπλάκεη δσξεάο ή πψιεζεο ή κεηαβίβαζεο ή άιισο πσο 
δηάζεζεο ππνζηαηηθνχ πνπ πδξνδνηείηαη·  

  
 «ελδηάκεζε  γε»  ζεκαίλεη  ηε  γε  κεηαμχ  ηνπ  πθηζηάκελνπ  θχξηνπ  αγσγνχ  χδξεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο γεο ή ηνπ ππνζηαηηθνχ φπνπ κεηαθέξεηαη ην λεξφ·  
 

 «έξγα χδξεπζεο» ζεκαίλεη ηα έξγα χδξεπζεο, πνπ αλήθνπλ ζην πκβνχιην ή πάλσ ζηα νπνία ην 
πκβνχιην αζθεί έιεγρν·  

  
Σξίηνο 
 Πίλαθαο. 

«επάισηνη θαηαλαισηέο» ζεκαίλεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Σξίην Πίλαθα ή 
ηέηνηνπο άιινπο θαηαλαισηέο πνπ θαζνξίδνληαη σο ηέηνηνη απφ θαηξνχ εηο θαηξφ κε απφθαζε ηνπ 
πκβνπιίνπ, κε αλαθνξά ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ πγεία ή άιια ζπλαθή θξηηήξηα· 

  
 «θαηαλαισηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν πξνκεζεχεηαη λεξφ 

απφ ην πκβνχιην·  
  
 «θαηεδάθηζε» ζεκαίλεη ηελ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή, κεηαηξνπή ή απψιεηα κέξνπο ελφο 

ππνζηαηηθνχ·  
  
 «θπβεξλεηηθφο θαηαλαισηήο» ζεκαίλεη θαηαλαισηή αλαθνξηθά κε ππνζηαηηθφ γηα ην νπνίν ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη απνδερζεί ηελ  επζχλε θαηαβνιήο ζην πκβνχιην ηειψλ θαη 
δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα λεξνχ γηα ην ελ ιφγσ ππνζηαηηθφ∙  

  
 «θχξηνο  αγσγφο»  ζεκαίλεη  ην  ζσιήλα  γηα  ηε  γεληθή  κεηαθνξά  λεξνχ  θαη  δελ  πεξηιακβάλεη 

ζσιήλα παξνρέηεπζεο λεξνχ·  
  
 «λεξφ» ή «χδσξ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην Νφκν θαη πεξηιακβάλεη 

νπνηνδήπνηε λεξφ ην νπνίν πξνκεζεχεη ην πκβνχιην ή πάλσ ζην νπνίν ην πκβνχιην αζθεί 
έιεγρν·  

  
 «ληεπφδηην» ζεκαίλεη ην ληεπφδηην πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 20·  
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο Πεξηνρέο) Νφκν, φπσο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·  
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 «πεξίνδνο θαηαγξαθήο» ζεκαίλεη ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεη ην πκβνχιην, απφ θαηξφ ζε 
θαηξφ, γηα ηελ νπνία γίλνληαη νη θαηαγξαθέο ησλ εθάζηνηε θαηαλαιψζεσλ ή/θαη εθδίδνληαη νη 
αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί·  

  
 «πεξηνρή πξνκήζεηαο» ή «πεξηνρή πδαηνπξνκήζεηαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 

απηφ απφ ηνλ Νφκν θαη πεξηιακβάλεη πξνέθηαζε ηέηνηαο πεξηνρήο, πνπ θαζνξίζζεθε ή πνπ 
πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Νφκνπ·  

  
 «Πξφεδξνο» ζεκαίλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ·  
  
 «πκβνχιην» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο·  
  
 «ζσιήλαο δηαλνκήο λεξνχ» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ ζσιήλσλ ηνπ θαηαλαισηή ή/θαη ηα 

εμαξηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηα δηάθνξα ζεκεία ρξήζεο εληφο ηεο 
ηδηνθηεζίαο πέξαλ ηνπ ζσιήλα παξνρέηεπζεο λεξνχ θαη πεξηιακβάλεη θαη ην ληεπφδηην·  

  
 «ζσιήλαο παξνρέηεπζεο λεξνχ» ζεκαίλεη ην ζσιήλα θαη ηα εμαξηήκαηα κεηαμχ ηνπ θχξηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ πδξνκεηξεηή θαη πεξηιακβάλεη θαη ηνλ δηαθφπηε θαη ηνλ πδξνκεηξεηή·  
  
 «ππνζηαηηθφ» ζεκαίλεη νηθία, θαηάζηεκα, δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο, μελνδνρείν, εξγνζηάζην, 

εξγαζηήξην, ή νπνηαδήπνηε άιιε νηθνδνκή ή αλεμάξηεην κέξνο απηήο. 
  
      (2)  Όξνη νη νπνίνη δελ εξκελεχνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν.  
  
Πξάμεηο πνπ 
απαγνξεχνληαη. 

3.  Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα-  

  (α) δηαξξεγλχεη, παξαβιάπηεη ή πξνθαιεί δεκηά ζε νπνηνδήπνηε έξγν χδξεπζεο ή λα 
παίξλεη λεξφ απφ απηφ αληηθαλνληθά· 

   
  (β) επεκβαίλεη, παξαβιάπηεη ή παξεκπνδίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ· 
   
  (γ) πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή ελέξγεηα, ε νπνία κνιχλεη ή θαζηζηά αθάζαξην ην 

λεξφ· 
   
  (δ) ηνπνζεηεί ή δηαηεξεί αληιία ή άιιε κεραληθή ζπζθεπή κε ζθνπφ λα  πξνθαιέζεη εθξνή 

λεξνχ απφ νπνηνδήπνηε έξγν χδξεπζεο· 
   
  (ε) κεηαθηλεί,  επεκβαίλεη  ή  πξνθαιεί  δεκηά  ζηνλ  πδξνκεηξεηή  ή  ην  δηαθφπηε  ηνπ 

ζσιήλα  παξνρέηεπζεο λεξνχ· 
   
  (ζη) επεκβαίλεη ή παξεκπνδίδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα έξγα χδξεπζεο· 
   
  (δ) πσιεί λεξφ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ· 
   
  (ε) κεηαθέξεη ή επηηξέπεη ή αλέρεηαη ηε κεηαθνξά λεξνχ ζε ππνζηαηηθφ ή κέξνο άιιν απφ 

εθείλν γηα ην νπνίν έγηλε ε αξρηθή παξνρή λεξνχ· 
   
  (ζ) ζπαηαιά λεξφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 
  
σιήλεο 
δηαλνκήο λεξνχ. 

    4.-(1) Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα δηαλνκήο λεξνχ γίλεηαη απφ πξνζνληνχρν πξνζσπηθφ κε 
επζχλε θαη έμνδα ηνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο πξέπεη λα δηαηεξεί ην ζσιήλα δηαλνκήο λεξνχ θαη ηα 
εμαξηήκαηα ζε θαιή θαηάζηαζε, κε δηθά ηνπ έμνδα, ψζηε λα αληέρνπλ ζηελ πδξαπιηθή πίεζε ηνπ 
δηθηχνπ ρσξίο ζπαηάιε θαη δηαξξνή: 

    Ννείηαη φηη ην πκβνχιην, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, απαηηεί φπσο ν ζσιήλαο δηαλνκήο 
λεξνχ ηνπνζεηείηαη είηε επηθαλεηαθά είηε ζε εηδηθφ θαλάιη πνπ ηπγράλεη έγθξηζεο ηνπ πκβνπιίνπ. 

      (2) Οπνηεζδήπνηε  εγθαηαζηάζεηο,  επηδηνξζψζεηο  θαη  κεηαηξνπέο  ησλ  ζσιήλσλ  δηαλνκήο 
λεξνχ θαη εμαξηεκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηθαλφ θαη έληερλν ηξφπν έηζη πνπ λα κπνξνχλ λα 
αληέρνπλ ζηελ πδξαπιηθή πίεζε ηνπ δηθηχνπ. 

      (3)  Όηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ γίλεηαη ζπαηάιε λεξνχ, είηε ιφγσ ειαηησκαηηθνχ ή 
ζπαζκέλνπ ζσιήλα δηαλνκήο λεξνχ είηε άιισο πσο, ην πκβνχιην δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ 
θαηαλαισηή λα αθαηξέζεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα δηνξζψζεη ηνλ ειαηησκαηηθφ ή ζπαζκέλν 
ζσιήλα δηαλνκήο λεξνχ κε δηθά ηνπ έμνδα: 

       Ννείηαη φηη κηα ηέηνηα εξγαζία πξέπεη λα είλαη ηχπνπ θαη πνηφηεηαο εγθεθξηκέλεο απφ ην 
πκβνχιην. 

2491



 
Δγθαηάζηαζε  
θαη ζπληήξεζε 
ζσιήλσλ 
παξνρέηεπζεο 
λεξνχ.  

5.-(1) Σν πκβνχιην παξέρεη λεξφ ζε ππνζηαηηθά, ηα νπνία αλεγείξνληαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο 
άδεηαο νηθνδνκήο ή θαη ζε άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

      (2) Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα παξνρέηεπζεο λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πδξνκεηξεηή, 
γίλεηαη απφ ην πκβνχιην, κε έμνδα ηνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο ππνρξεψλεηαη λα πξνπιεξψζεη ζην 
πκβνχιην ην πνζφ πνπ απηφ θαζνξίδεη, απφ θαηξφ ζε θαηξφ, γηα λα αληηκεησπίζεη ην θφζηνο κηαο 
ηέηνηαο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηεο επηδηφξζσζεο ησλ δξφκσλ θαη/ή 
πεδνδξνκίσλ θάησ απφ ηα νπνία ηνπνζεηείηαη ν ζσιήλαο παξνρέηεπζεο λεξνχ.  

  
      (3) Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ζσιήλσλ παξνρέηεπζεο λεξνχ γίλεηαη απφ ην πκβνχιην 

κε δηθά ηνπ έμνδα, πάληνηε λννπκέλνπ φηη ην πκβνχιην επηβάιιεη ζηνπο θαηαλαισηέο ππνζηαηηθψλ 
πνπ πδξνδνηνχληαη απφ ην πκβνχιην ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ απηφ θαζνξίδεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ 
γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ή αλαινγία πνζνχ γηα ππνζηαηηθά πνπ πδξνδνηήζεθαλ κφλν γηα κέξνο 
πεξηφδνπ, ην νπνίν θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο επηδηφξζσζεο δξφκσλ θαη/ή 
πεδνδξνκίσλ γηα ηα νπνία γίλνληαη ζπληεξήζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζε ζρέζε ή ζε ζπλάξηεζε κε 
ζπληεξήζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζσιήλσλ παξνρέηεπζεο λεξνχ. 

  
      (4)  Ζ επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ήζειε πξνθιεζεί ζην ζσιήλα παξνρέηεπζεο λεξνχ, 

απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, γίλεηαη απφ ην πκβνχιην: 

      Ννείηαη φηη, επηπξφζζεηα ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ην πξφζσπν απηφ θαηαβάιιεη θάζε άιιε 
δαπάλε πνπ δπλαηφλ λα ππνζηεί ην πκβνχιην, εμαηηίαο ηεο δεκηάο απηήο, θαζψο θαη γηα ηελ 
επαλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, δξφκσλ ή/θαη πεδνδξνκίσλ θαη επηπιένλ 
δηθαίσκα 25% επί ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ γηα θάιπςε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

  
Γηθαηψκαηα 
ζχλδεζεο.  
 
 
Πξψηνο Πίλαθαο. 

      6.  Κάζε πξφζσπν, πνπ επηζπκεί λα κεηαθεξζεί λεξφ ηεο πφιεο απφ ηνλ θχξην αγσγφ ζ’ 
νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ ηνπ ή ζε άιιν κέξνο, νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζην πκβνχιην ην 
θαζνξηδφκελν πνζφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαζψο θαη πξφζζεην πνζφ, 
σο δηθαίσκα ζχλδεζεο ηνπ ζσιήλα παξνρέηεπζεο λεξνχ, πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηνλ θχξην 
αγσγφ χδξεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα.  

  
Δγγχεζε 
πιεξσκήο 
ινγαξηαζκνχ. 
Πξψηνο  
Πίλαθαο. 

      7.-(1) Κάζε ηδηνθηήηεο ππνζηαηηθνχ πνπ πδξνδνηείηαη νθείιεη λα θαηαζέηεη θαη λα δηαηεξεί ζην 
πκβνχιην γηα έθαζην ππνζηαηηθφ, πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ρξέσζεο ηνπ ελ ιφγσ ππνζηαηηθνχ 
θαη ην ελ ιφγσ πνζφ θξαηείηαη απφ ην πκβνχιην σο εγγχεζε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ 
αθνξά ην ππνζηαηηθφ πνπ πδξνδνηείηαη.  

  
 
 
 
Πξψηνο Πίλαθαο. 

     (2)  Δάλ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ ππνζηαηηθνχ πνπ πδξνδνηείηαη, ν θαηαλαισηήο 
ππνρξενχηαη, επηπξνζζέησο ηνπ πνζνχ πνπ θαηαηίζεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), λα θαηαζέζεη 
ζην πκβνχιην επηπιένλ ην πνζφ  πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν  (β)  ηεο  παξαγξάθνπ  (2)  
ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα, ην νπνίν επίζεο θξαηείηαη σο εγγχεζε πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

  
      (3) Σν πνζφ εγγχεζεο πνπ θαηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ δελ θέξεη ηφθν θαη, ηεξνπκέλσλ ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5),  επηζηξέθεηαη ζε πεξηπηψζεηο- 
  
  (α) δηαθνπήο ηεο πδαηνπξνκήζεηαο ηνπ ελ ιφγσ ππνζηαηηθνχ, νπφηε θαη επηζηξέθεηαη 

νπνηαδήπνηε εγγχεζε έρεη δνζεί δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) ή/θαη (2)∙  
   
  (β) δηάζεζεο νπνηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ θαη θαηάζεζεο λέαο εγγχεζεο απφ ηδηνθηήηε 

πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), νπφηε θαη επηζηξέθεηαη 
νπνηαδήπνηε εγγχεζε είρε δνζεί δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1)∙  

   
  (γ) αιιαγήο θαηαλαισηή θαη θαηάζεζεο λέαο εγγχεζεο απφ θαηαλαισηή πξνο 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), νπφηε θαη επηζηξέθεηαη 
νπνηαδήπνηε εγγχεζε είρε δνζεί δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2): 

   
        Ννείηαη φηη ε επηζηξνθή εγγχεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ γίλεηαη κφλν 

λννπκέλνπ φηη ππνβιεζεί ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ 
εκεξνκελία δηαθνπήο πδαηνπξνκήζεηαο, δηάζεζεο ή κεηαβνιήο θαηαλαισηή, σο 
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο: 

 
        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη γξαπηφ αίηεκα ζην 

πκβνχιην εληφο ηεο πην πάλσ πεξηφδνπ, ε εγγχεζε κεηαθέξεηαη ζε πίζηε ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
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      (4)  ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα αίηεκα ππνεπηζηξνθήο 
εγγχεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα αθαηξεί απφ ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο φια ηα νθεηιφκελα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, αθφκα θαη γηα 
εμφθιεζε πνζψλ πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά κεηά ηελ δηαθνπή πδαηνπξνκήζεηαο, 
δηάζεζεο ή κεηαβνιήο θαηαλαισηή, σο εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.    

  
      (5)  Σν πκβνχιην δχλαηαη νπνηεδήπνηε - 
  
  (α) λα θαηάζρεη ελ φισ ή ελ κέξεη πνζφ εγγχεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλν ππνζηαηηθφ πξνο εμφθιεζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ νθείιεηαη ζην 
πκβνχιην ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ ππνζηαηηθφ· ή/θαη  

   
  (β) λα ζέζεη ρξνληθή πεξίνδν ζε θαηαλαισηή πξνο θαηάζεζε λέαο εγγχεζεο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξάιεηςεο, λα απνθφςεη ηελ πδαηνπξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ ππνζηαηηθνχ: 
   
      (6) Ο παξψλ Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαλαισηήο είλαη ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία.  
  
Αιιειέγγπα 
επζχλε 
πθηζηάκελνπ  
ή λένπ ηδηνθηήηε 
θαη 
πξνυπνζέζεηο 
απνθιεηζκνχ ηεο. 

8.-(1) Αλ θαηαλαισηήο, πνπ δελ είλαη ηδηνθηήηεο ππνζηαηηθνχ, εγθαηαιείςεη απηφ ρσξίο λα 
εμνθιήζεη νπνηνδήπνηε ππφινηπν ινγαξηαζκνχ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ ππνζηαηηθνχ είλαη αιιειέγγπα 
ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε νθεηιφκελνπ πνζνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
πξφζζεησλ ηειψλ, πξνζαπμήζεσλ θαη ηφθσλ, πέξαλ ηεο εγγχεζεο ηνπ θαηαλαισηή.  

      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε παξάιεηςε ηνπ θαηαλαισηή λα πξνζέιζεη 
ζην πκβνχιην γηα ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ 
ηάζζεηαη απφ ην πκβνχιην κε ηελ απνζηνιή ή ηνηρνθφιιεζε ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζην ππνζηαηηθφ 
κεηά ηελ απνθνπή ηεο πδαηνπξνκήζεηαο, ζεσξείηαη φηη ζπληζηά εγθαηάιεηςε γηα ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ.  
 

      (3)  Ζ σο άλσ επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε δελ εθηείλεηαη ζε νπνηαδήπνηε θαηαλάισζε λεξνχ πνπ 
γίλεηαη κεηά ηελ πάξνδν επηά (7) εκεξψλ απφ γξαπηή θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ ηδηνθηήηε ζην 
πκβνχιην ηεο πξφζεζήο ηνπ λα δηαθνπεί ε πδαηνπξνκήζεηα ιφγσ πηζαλνινγνχκελεο 
εγθαηάιεηςεο απφ ηνλ θαηαλαισηή, νπφηαλ θαη ην πκβνχιην ζπλερίδεη ηελ παξνρή λεξνχ κφλν ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαηαλαισηήο θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ ήζειε θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή 
ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνεγνχκελε θαηαλάισζε. 

  
      (4) ε πεξίπησζε πψιεζεο, κεηαβίβαζεο ή άιισο πσο δηάζεζεο ππνζηαηηθνχ πνπ πδξνδνηείηαη 

απφ ην πκβνχιην πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε νπνηνπδήπνηε νθεηιφκελνπ πνζνχ ζην πκβνχιην, ε 
επζχλε γηα εμφθιεζε ηνπ ελ ιφγσ νθεηιφκελνπ πνζνχ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ βαξχλεη ηφζν ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε φζν θαη ην δηάδνρφ ηνπ, αιιειέγγπα κε ηνλ 
θαηαλαισηή αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν δηάδνρνο έρεη θαηαζηεί εγγεγξακκέλνο 
ηδηνθηήηεο ή παξακέλεη δηθαηνχκελνο ζε εγγξαθή.   

  
Μεηαθνξά λεξνχ. 9-(1) Κάζε πξφζσπν, πνπ επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ηεο πφιεο απφ ηνλ θχξην αγσγφ 

χδξεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζε γε ή ππνζηαηηθφ πνπ ηνπ αλήθεη ή άιισο πσο λφκηκα θαηέρεη ή ζε 
άιιν κέξνο εληφο ηεο πεξηνρήο πξνκήζεηαο, πξέπεη πξψηα λα θαηαζέζεη ζην πκβνχιην πνζφ ίζν 
πξνο ηελ εθηηκεζείζα δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά απηή θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε 
θαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θάησ απφ ηα νπνία κεηαθέξεηαη ην λεξφ, θαη 
επηπιένλ δηθαίσκα 25% επί ησλ πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ γηα θάιπςε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ 
πκβνπιίνπ: 

  
       Ννείηαη φηη, ε εθηίκεζε απηή δηελεξγείηαη απφ ην Γηεπζπληή ή απφ άιιν πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ: 
  
      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, εάλ ε εθηηκεζείζα δαπάλε είλαη κηθξφηεξε ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλαθνξά κεηαθνξά 
λεξνχ, ν αηηεηήο είλαη ππφρξενο λα θαηαβάιεη ζην πκβνχιην ηε δηαθνξά ελψ, ζε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην πκβνχιην είλαη ππφρξεν λα επηζηξέςεη ηε δηαθνξά ζηνλ αηηεηή. 
 

      (2)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3), ην πκβνχιην δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεζε 
κεηαθνξάο λεξνχ ηεο πφιεο πξνο γε ή ππνζηαηηθφ πνπ αλήθεη ή άιισο πσο λφκηκα θαηέρεηαη απφ 
πξφζσπν ή πξνο άιιν κέξνο κέζα ζηελ πεξηνρή πδαηνπξνκήζεηαο, απφ ζεκείν φπνπ δελ 
πθίζηαην ή δελ πθίζηαηαη θχξηνο αγσγφο χδξεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, εάλ θαη εθφζνλ ε αλαγθαία γηα 
ηε κεηαθνξά λεξνχ επέθηαζε ηνπ θχξηνπ αγσγνχ είλαη εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηα αλακελφκελα έζνδα απφ ηε κεηαθνξά λεξνχ δηθαηνινγνχλ ην 
πκβνχιην λα πξνβεί ζ’ απηή. 
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      (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (2), ν αηηεηήο ππνρξενχηαη φπσο, πξηλ απφ ηελ 
πινπνίεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ πκβνπιίνπ, θαηαζέζεη ζην πκβνχιην, πξφζζεηα απφ θάζε πνζφ πνπ 
νθείιεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), θαη- 

  
  (α)  ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά, γηα ηα έμνδα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ππνζηεί ή ππέζηε ην 

πκβνχιην αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ θχξηνπ αγσγνχ, ηελ επηδηφξζσζε δξφκσλ 
θαη πεδνδξνκίσλ, ηα νπνία επεξεάδνληαη ζρεηηθά, θαη γεληθά γηα φια ηα έμνδα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηφθσλ, ηα νπνία αλάγνληαη ζηνλ θχξην αγσγφ πνπ πξφθεηηαη λα 
εγθαηαζηαζεί ή εγθαηαζηάζεθε, ε νπνία ζπλεηζθνξά θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ 
ην πκβνχιην ή απφ πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ απηφ, κε βάζε ην πνζφ ησλ 
εμφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη είλαη αλάινγε ηεο έθηαζεο ηεο γεο, ε νπνία 
κπνξεί ινγηθά λα πδξεχεηαη απφ απηφλ, θαη  

   
  (β)  δηθαίσκα ζχλδεζεο κε ηνλ θχξην αγσγφ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 

πκβνχιην ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ απηφ, κε βάζε ηελ έθηαζε 
ηεο γεο. 

   
      (4) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα επηβάιιεη θαη λα εηζπξάηηεη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο θαηφρνπο 

ελδηάκεζεο γεο, πνπ πξνκεζεχνληαη ή πνπ απνηείλνληαη γηα λα πξνκεζεπηνχλ λεξφ απφ ηνπο 
θχξηνπο αγσγνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 
αλάινγε ζπλεηζθνξά ησλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ θαη λα ηελ επηζηξέθεη ζηνλ ηδηνθηήηε ή λφκηκν 
θάηνρν ηεο γεο κε έμνδα ηνπ νπνίνπ είρε γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ αλαθεξζέλησλ αγσγψλ ή ζην 
πκβνχιην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
      (5) Μεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο ησλ αγσγψλ, ε ππνρξέσζε γηα επηζηξνθή ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (4) πξνο ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ θάηνρν γεο, κε έμνδα ηνπ νπνίνπ είρε γίλεη ε εγθαηάζηαζε 
ηνπ αγσγνχ, ηεξκαηίδεηαη: 

  
     Ννείηαη φηη, ε ζπλεηζθνξά παξακέλεη πξνο φθεινο ηνπ πκβνπιίνπ. 
  
Γηθαηψκαηα 
αμηνπνηνχκελεο 
γεο θαη εκβαδνχ 
νηθνδνκήο. 

10.-(1) Κάζε πξφζσπν, ζην νπνίν ρνξεγείηαη δηθαίσκα πξνκήζεηαο νηθηαθνχ λεξνχ απφ ηελ 
πδαηνπξνκήζεηα ηνπ πκβνπιίνπ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηελ πεξηνρή πδαηνπξνκήζεηαο σο  
πεγή  πδαηνπξνκήζεηαο  ηεο  γεο  ηνπ,  γηα  ζθνπνχο  αμηνπνίεζεο  ή  δηαρσξηζκνχ  ηεο  ζε 
νηθφπεδα ή γηα λα κεηαθεξζεί ζε νηθνδνκή πνπ αλεγείξεηαη, νθείιεη λα πιεξψλεη πξνο ην 
πκβνχιην, είηε πξηλ είηε κεηά απφ ηελ έθδνζε άδεηαο δηαρσξηζκνχ ή άδεηαο νηθνδνκήο, 
επηπξφζζεηα απφ νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ πιεξψλεηαη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε άιινπ Καλνληζκνχ, 
ηα δηθαηψκαηα αμηνπνηνχκελεο γεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ θαη ηα δηθαηψκαηα εκβαδνχ νηθνδνκήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ.  

  
       (2)  Γηθαηψκαηα αμηνπνηνχκελεο γεο: 
  
 
Πξψηνο Πίλαθαο. 

 (α) Σα δηθαηψκαηα απηά ππνινγίδνληαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ εκβαδφ ηεο αμηνπνηνχκελεο γεο 
θαη θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα: 

   
   Ννείηαη φηη- 
    
   (i) ζε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο κέξνπο ηνπ εκβαδνχ ηεκαρίνπ γεο, ηα πιεξσηέα 

δηθαηψκαηα ππνινγίδνληαη επί νιφθιεξνπ ηνπ εκβαδνχ ηνπ ηεκαρίνπ, αιιά 
θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα θαη’ αλαινγία κε βάζε ην αμηνπνηνχκελν εκβαδφ· 

(ii) ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ γεο, ζηελ νπνία ππάξρνπλ πθηζηάκελνη 
θαηαλαισηέο, εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη  ζηελ  παξάγξαθν  (α)  ηνπ  παξφληα  Καλνληζκνχ,  ηα νηθφπεδα 
ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην δηαρσξηζκφ θαη ζηα νπνία ππάξρνπλ πθηζηάκελνη 
θαηαλαισηέο θαη γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηθαησκάησλ 
ιακβάλεηαη ππφςε νιφθιεξν ην εκβαδφ ηνπ αμηνπνηνχκελνπ ηεκαρίνπ· 

 
(iii) ζε πεξίπησζε πδξνδφηεζεο ηνπξθνθππξηαθνχ νηθνπέδνπ, πνπ παξαρσξείηαη γηα 

νηθηζηηθνχο ζθνπνχο ζε πξφζσπν κε πξνζθπγηθή ηδηφηεηα, θαηαβάιιεηαη 
νλνκαζηηθφ δηθαίσκα χςνπο είθνζη επξψ (€20,00) γηα θάζε νηθφπεδν, λννπκέλνπ 
φηη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο επηθχιαμεο (ii) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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(3)  Γηθαηψκαηα εκβαδνχ νηθνδνκήο:  
   
 
 
 
Πξψηνο  
Πίλαθαο. 

 (α) Καηαλαισηήο πνπ κε βάζε ηελ εμαζθαιηζζείζα άδεηα νηθνδνκήο ππνβάιιεη αίηεζε 
πδξνδφηεζεο ππνζηαηηθνχ, θαηαβάιιεη ζην πκβνχιην δηθαηψκαηα εκβαδνχ νηθνδνκήο, 
ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Πξψηνπ 
Πίλαθα θαη ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ θαιπκκέλσλ ρψξσλ, θιεηζηψλ θαη 
αλνηθηψλ πεξηκεηξηθά, φισλ ησλ νξφθσλ ηνπ ππνζηαηηθνχ πνπ αλεγείξεηαη: 

   Ννείηαη φηη- 

   (i) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηεδάθηζεο πθηζηάκελνπ θαη ήδε πδξνδνηνχκελνπ 
ππνζηαηηθνχ γηα αλέγεξζε λένπ, ε παξνρή λεξνχ πνπ εγθαηαζηάζεθε γηα 
πδξνδφηεζε ηνπ θαηεδαθηζζέληνο ππνζηαηηθνχ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ηφηε άδεηα 
νηθνδνκήο αθπξψλεηαη θαη ζεσξείηαη λέα εγθαηάζηαζε κε βάζε ηε λέα άδεηα 
νηθνδνκήο πνπ ζα εμαζθαιηζζεί ζην κεηαμχ θαη ν θαηαλαισηήο είλαη ππφρξενο 
λα θαηαβάιεη ζην πκβνχιην φια ηα έμνδα θαη δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηνλ παξφληα  Καλνληζκφ σο λα πξφθεηηαη πεξί λέαο εγθαηάζηαζεο· 

(ii) ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζζεθψλ ζε πθηζηάκελα ππνζηαηηθά, ηα νπνία ήδε 
πδξνδνηνχληαη λφκηκα απφ ην πκβνχιην, ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζην εκβαδφ ηεο 
νηθνδνκήο, επηβάιινληαη πάλσ ζηηο πξνζζήθεο. 

  
      (4)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο θαηαβάιιεηαη κεησκέλν δηθαίσκα: 
   
  (α) Δξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα, απνζήθεο ή άιια βηνκεραληθά ππνζηαηηθά κέζα ή έμσ απφ 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ λεξφ γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο, 
πιεξψλνπλ ζην πκβνχιην κφλν ην 20% ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ χδξεπζεο κε 
βάζε ην εκβαδφ ηεο νηθνδνκήο: 

   
   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ή αλαδηαξξχζκηζεο, έηζη 

ψζηε λα εγθαηαζηαζεί άιιε βηνκεραλία έρνπζα ζαλ κία απφ ηηο θχξηεο χιεο ην λεξφ, 
ηφηε ε κείσζε ηεξκαηίδεηαη θαη εηζπξάηηνληαη θαλνληθά δηθαηψκαηα εκβαδνχ νηθνδνκήο. 

   
  (β) Γηα αλάπηπμε γεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην φλνκα θαη θαηέρεηαη απφ ηε 

Γεκνθξαηία, Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Αξρή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθθιεζία 
θαη Κνηκεηήξηα, επηβάιιεηαη κεησκέλν δηθαίσκα κφλν αλ ε αλάπηπμε γίλεηαη κε 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αλέγεξζε θπβεξλεηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θηηξίσλ, ρψξσλ 
ιαηξείαο, ππνζηαηηθψλ δεκφζηαο σθέιεηαο ή επαγψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζχκθσλα 
κε ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, έρνπλ αληηθείκελν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ θαη δελ απνβιέπνπλ θαζ’ νηαλδήπνηε έθηαζε ζε πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο ή 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, σο αθνινχζσο:  

    
   (i) πνζνζηφ 20% ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εκβαδφ αμηνπνηνχκελεο γεο, 
(ii) πνζνζηφ 20% ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εκβαδφ νηθνδνκήο. 
   
  (γ) Γηα αλάπηπμε γεο πνπ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αζιεηηθψλ ρψξσλ 

θαη λννπκέλνπ φηη ε πδαηνπξνκήζεηα δελ εμππεξεηεί θαηά θχξην ιφγν ηελ άξδεπζε ηνπ 
αζιεηηθνχ ρψξνπ, επηβάιιεηαη ηέινο σο αθνινχζσο:  

    
   (i) πνζνζηφ 20% ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εκβαδφ αμηνπνηνχκελεο γεο, 
(ii) πνζνζηφ 100% ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εκβαδφ νηθνδνκήο. 

Πξνκήζεηα λεξνχ 
εθηφο ησλ νξίσλ 
ηνπ πκβνπιίνπ. 

     11.-(1) Κάζε πξφζσπν, ζην νπνίν ρνξεγείηαη δηθαίσκα πξνκήζεηαο νηθηαθνχ λεξνχ απφ ηελ 
πδαηνπξνκήζεηα ηνπ πκβνπιίνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12(2)(ε) ηνπ Νφκνπ, νθείιεη λα θαηαβάιιεη 
πξνο ην πκβνχιην, επηπξφζζεηα απφ νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε 
άιινπ Καλνληζκνχ, ηα δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 10, ζην δηπιάζην, 
ππνινγηζκέλα κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν Καλνληζκφ. 

 
      (2) ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε πξνο ηα δηαιακβαλφκελα ζην εδάθην (1), ην 

πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηε κεηαθνξά λεξνχ πνπ έρεη δεηεζεί ζην ππνζηαηηθφ. 
  
      (3)  Ζ ππνρξέσζε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), γηα πιεξσκή ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 10 ζην δηπιάζην, δελ εθαξκφδεηαη γηα ππνζηαηηθά εληφο ηεο 
Διεχζεξεο   Εψλεο   Δκπνξίνπ   Λάξλαθαο,   ηεο   Βηνκεραληθήο   Πεξηνρήο   Λάξλαθαο   θαη   ηεο 
Δπέθηαζεο ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο Αξαδίππνπ γηα ηα νπνία θαηαβάιινληαη θαλνληθά 
δηθαηψκαηα. 
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Όξνη 
πδξνδφηεζεο 
ηεκαρίνπ. 

     12.  ε πεξίπησζε  αίηεζεο γηα  χδξεπζε  γεο  ή  ππνζηαηηθνχ,  γηα  ηελ χδξεπζε  ηνπ  νπνίνπ 
απαηηείηαη επέθηαζε ή κεηαθίλεζε θχξηνπ αγσγνχ, πξέπεη- 

  (α) λα  πξνζθνκίδνληαη  αληίγξαθα  ηνπνγξαθηθνχ  ζρεδίνπ,  ηίηινπ  ηδηνθηεζίαο, 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηεο άδεηαο δηαίξεζεο γεο ή θαη ηεο άδεηαο νηθνδνκήο 
πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή· 

   
  (β) λα  θαηαβιεζεί  ε  εθηηκεζείζα  δαπάλε  γηα  ηε  κεηαθνξά  λεξνχ  ζηε  γε  ή  ζην 

ππνζηαηηθφ, φπσο πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο 9, πξηλ απφ ηελ πδξνδφηεζε ηεο γεο ή 
ηνπ ππνζηαηηθνχ· 

   
  (γ) λα  θαηαβιεζνχλ  ηα  δηθαηψκαηα  χδξεπζεο  ηεο  γεο  ή  θαη  εκβαδνχ  νηθνδνκήο, 

αλάινγα  κε  ηελ  πεξίπησζε,  φπσο  πξνβιέπεη  ν  Καλνληζκφο  10,  πξηλ  απφ  ηελ 
πδξνδφηεζε ηεο γεο ή ηνπ ππνζηαηηθνχ· 

   
  (δ) ν αηηεηήο λα αλαιακβάλεη κε δηθφ ηνπ εξγνιάβν ηελ εθζθαθή θαη επαλφξζσζε ησλ 

απιαθηψλ γηα ηελ επέθηαζε ή κεηαθίλεζε ηνπ θχξηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, 
ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
ην πκβνχιην, θαζψο θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε δξφκσλ θαη 
πεδνδξνκίσλ, πξνο πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

  
Όξνη 
πδξνδφηεζεο 
κεκνλσκέλνπ 
ππνζηαηηθνχ. 

13.-(1)  ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα χδξεπζε κεκνλσκέλνπ ππνζηαηηθνχ, πξέπεη- 

  (α) λα  πξνζθνκίδνληαη  αληίγξαθα  ηνπνγξαθηθνχ  ζρεδίνπ,  ηίηινπ ηδηνθηεζίαο, 
αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ, φισλ ησλ 
νξφθσλ, φςεσλ θαη ηνκψλ, θαζψο θαη ηεο άδεηαο νηθνδνκήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή· 

   
  (β) λα θαηαβιεζνχλ ηα δηθαηψκαηα χδξεπζεο ηεο γεο θαη εκβαδνχ νηθνδνκήο, φπσο 

πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο 10, πξηλ απφ ηελ πδξνδφηεζε ηνπ ππνζηαηηθνχ· 
   
  (γ) λα  θαηαβιεζνχλ  ηα  έμνδα  εγθαηάζηαζεο  θαη  δηθαηψκαηα  ζχλδεζεο ηνπ 

πδξνκεηξεηή, φπσο πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί 5(2) θαη 6, πξηλ απφ ηελ πδξνδφηεζε 
ηνπ ππνζηαηηθνχ. 

  
      (2)  Αλαθνξηθά  κε  ηελ  πδξαπιηθή  εγθαηάζηαζε  ππνζηαηηθνχ,  ην πκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα παξνρέηεπζεο (θεληξηθή παξνρή) πξνο ην ππνζηαηηθφ ζην πιεζηέζηεξν 
ζεκείν ηνπ  ηεκαρίνπ απφ ηνλ θχξην αγσγφ,  φπνπ ηνπνζεηεί πδξνκεηξεηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ππνζηαηηθνχ: 

  
  Ννείηαη φηη, ην αθξηβέο ζεκείν ηεο παξνρήο θαζνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην. 
  
Όξνη 
πδξνδφηεζεο 
πνιπθαηνηθίαο. 

     14.-(1)  ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα χδξεπζε πνιπθαηνηθίαο, πξέπεη- 

  (α) λα πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ, ηίηινπ ηδηνθηεζίαο, 
αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ, φισλ ησλ 
νξφθσλ, φςεσλ θαη ηνκψλ, θαζψο θαη ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή, θαη λα ιακβάλνληαη απφ ην πκβνχιην νη φξνη πδξνδφηεζεο, έηζη ψζηε 
νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πνιπθαηνηθίαο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο: 

   
   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πνιενδνκηθήο άδεηαο απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο νηθνδνκήο· 
   
  (β) λα θαηαβιεζνχλ ηα δηθαηψκαηα χδξεπζεο ηεο γεο θαη εκβαδνχ νηθνδνκήο, φπσο 

πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο 10, πξηλ απφ ηελ πδξνδφηεζε ηεο πνιπθαηνηθίαο· 
   
  (γ) λα θαηαβιεζνχλ ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη δηθαηψκαηα  ζχλδεζεο ηνπ θεληξηθνχ 

πδξνκεηξεηή,  φπσο  πξνβιέπνπλ  νη Καλνληζκνί 5(2) θαη 6, πξηλ απφ ηελ 
πδξνδφηεζε ηεο πνιπθαηνηθίαο.  
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      (2)  Αλαθνξηθά  κε  ηελ  πδξαπιηθή  εγθαηάζηαζε  ηεο  πνιπθαηνηθίαο,  εθαξκφδνληαη  νη 
αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

  (α) Σν πκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα παξνρέηεπζεο (θεληξηθή 
παξνρή) πξνο ηελ πνιπθαηνηθία ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ ηεκαρίνπ απφ ηνλ θχξην 
αγσγφ, φπνπ ηνπνζεηεί θεληξηθφ πδξνκεηξεηή γηα ηηο αλάγθεο νιφθιεξεο ηεο 
πνιπθαηνηθίαο: 

   
   Ννείηαη φηη, ην αθξηβέο ζεκείν ηεο παξνρήο θαζνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην· 

  (β) ν   θαηαλαισηήο   ζπλδέεη   ηνλ   θεληξηθφ   πδξνκεηξεηή   κε   πδαηνδεμακελή ή 
πδαηνδεμακελέο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζην ηζφγεην ή ππφγεην θαη κεηά απφ απηή γίλεηαη 
πξφλνηα γηα ηνπνζέηεζε αληιίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λεξνχ ζε αλεμάξηεηα 
ληεπφδηηα ηνπνζεηεκέλα ζηελ νξνθή, έλα γηα θάζε αλεμάξηεην δηακέξηζκα, θαηάζηεκα 
ή άιινπ είδνπο ππνζηαηηθφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ησλ νπνίσλ ε ρσξεηηθφηεηα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ νθηαθνζίσλ (800) ιίηξσλ ην θαζέλα: 

   
        Ννείηαη φηη, νη πδξνκεηξεηέο ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ ηα ληεπφδηηα θαη παξέρεηαη 

αζθαιήο πξφζβαζε ζε απηνχο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

   
        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ζηελ νξνθή 

ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο  γηα  ηελ ηνπνζέηεζε   αλεμάξηεησλ   ληεπφδηησλ,   ην 
πκβνχιην κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε θνηλφρξεζηεο πδαηνδεμακελήο ζηελ 
νξνθή, ε νπνία λα έρεη ρσξεηηθφηεηα πνπ λα αληηζηνηρεί κε ηνπιάρηζην κηζφ θπβηθφ 
κέηξν γηα θάζε ππνζηαηηθφ θαη λα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο, πνπ λα επηηξέπεη ηελ 
ηαθηηθή  επηζεψξεζε  ηεο,  θαη  απφ  ηελ  νπνία  λα  εγθαζίζηαηαη θεληξηθή εμαγσγή, 
ζηελ νπνία ην πκβνχιην ηνπνζεηεί ηνπο επηκέξνπο πδξνκεηξεηέο θαη ν θαηαλαισηήο 
ζπλδέεη θάζε πδξνκεηξεηή κε ην αληίζηνηρν ππνζηαηηθφ· 

   
  (γ) ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ππφγεηαο πδαηνδεμακελήο ή πδαηνδεμακελψλ ζην ηζφγεην ή 

ππφγεην ηεο πνιπθαηνηθίαο, απφ κπεηφλ, απηή πξέπεη, εθηφο απφ ηελ αλζεθηηθφηεηα 
ηεο, λα είλαη ζηεγαλή, νχησο ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε δηαξξνή λεξνχ απφ απηή ή ε 
εηζαγσγή ζ’ απηή αθαηάιιεισλ λεξψλ απφ ηα εμσηεξηθά ηεο ηνηρψκαηα: 

        Ννείηαη φηη, ε πδαηνδεμακελή απηή δελ πξέπεη λα γεηηληάδεη κε ζεπηηθέο ή 
απνξξνθεηηθέο δεμακελέο ή δεμακελέο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ ή άιινπ θαπζίκνπ· 

   
  (δ) ε πδαηνδεμακελή ηνπ ηζνγείνπ ή ππνγείνπ ζπλδέεηαη κε ηα ληεπφδηηα ή ηελ 

πδαηνδεμακελή ηεο νξνθήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε ζσιήλα θαηάιιειεο 
δηακέηξνπ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθψο ή ζε εηδηθφ θαλάιη· 

   
  (ε) ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί λα ηνπνζεηεζνχλ ειηαθνί  ζεξκνζίθσλεο ζηελ νξνθή  

ηεο  πνιπθαηνηθίαο, νη  θαηαλαισηέο  πξέπεη  λα  ζπκβνπιεχνληαη  ηελ ηερληθή 
ππεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο· 

   
  (ζη) ε επζχλε ηεο ζπληήξεζεο θαη θξνληίδαο ηνπ ζσιήλα θαη ησλ πδαηνδεμακελψλ ή ησλ 

ληεπνδίησλ κεηά ηνλ θεληξηθφ πδξνκεηξεηή θαη γηα δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ θαζαξνχ θαη 
απαιιαγκέλνπ κφιπλζεο, βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή· 

   
  (δ) ν   θαηαλαισηήο   ηνπνζεηεί   ζε   θάζε   πδξνκεηξεηή   κεηαιιηθή   πηλαθίδα  κε 

αλάγιπθνπο αξηζκνχο, φρη κε κπνγηά, κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνζηαηηθνχ, ην νπνίν 
πδξνδνηείηαη· 

   
  (ε) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγξαθή ηνπ θεληξηθνχ πδξνκεηξεηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

άζξνηζκα ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ επηκέξνπο πδξνκεηξεηψλ, ην πκβνχιην θαηαλέκεη 
πνζνζηηαία ηε δηαθνξά ζηελ έλδεημε ησλ επηκέξνπο πδξνκεηξεηψλ, αλάινγα κε ηελ 
θαηαλάισζε πνπ παξνπζηάδνπλ: 

      Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί δηαξξνή κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ 
κεηξεηή θαη ησλ επηκέξνπο κεηξεηψλ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηελ 
δηαθνξά πξνζσξηλά ζε θνηλφρξεζην κεηξεηή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηεπζέηεζε κε ηελ 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεο πνιπθαηνηθίαο:  

  

        Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε κε θνηλά απνδερηήο δηεπζέηεζεο, ην 
πκβνχιην θαηαλέκεη ηε δηαθνξά ηζφπνζα ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ηεο 
πνιπθαηνηθίαο θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν· 

   
  (ζ) ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο πδαηνδεμακελήο ζε ςειφηεξν ζεκείν απφ ηελ νξνθή, 

πξέπεη λα παξέρεηαη αζθαιήο πξφζβαζε γηα εχθνιε επηζεψξεζε ηεο 
πδαηνδεμακελήο· 
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  (η) ην πκβνχιην δελ είλαη ππφρξεν νχηε θέξεη θακία επζχλε γηα παξνρή λεξνχ ζηα 
ληεπφδηηα ή ζηελ πδαηνδεμακελή ηεο νξνθήο: 

   
    Ννείηαη φηη, ε κεηαθνξά λεξνχ ζηα ληεπφδηηα ή ζηελ πδαηνδεμακελή ηεο νξνθήο 

είλαη επζχλε ηνπ θαηαλαισηή: 
   
         Ννείηαη πεξαηηέξσ  φηη,  ζε πεξίπησζε πνπ ν  θαηαλαισηήο απαηηείηαη λα πξνβεί 

ζε δηαθνξεηηθέο δηεπζεηήζεηο πδξνδφηεζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, πξέπεη  εθ  ησλ  
πξνηέξσλ  λα ππνβάιεη ζην πκβνχιην φια ηα αλαγθαία ζρέδηα θαη κειέηεο πξνο 
έγθξηζε. 

  
      (3) ε  φιεο  ηηο  πεξηπηψζεηο  χδξεπζεο  πνιπθαηνηθηψλ, ε  εγθαηάζηαζε  ησλ  επηκέξνπο 

πδξνκεηξεηψλ γηα θάζε δηακέξηζκα, θαηάζηεκα ή άιινπ είδνπο ππνζηαηηθφ γίλεηαη κεηά απφ- 
  
  (α) ηελ πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 
   
  (β) ηελ θαηαβνιή ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ ηα νπνία ζα είλαη 

εθείλα πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ, 
   
  (γ)        ηελ παξάδνζε ζην πκβνχιην ησλ απαξαίηεησλ θιεηδηψλ ή θσδηθψλ πξφζβαζεο γηα 

απξφζθνπηε πξφζβαζε  πξνο ηνπο πδξνκεηξεηέο: 
   
    Ννείηαη φηη, ηα παξαδνζέληα θιεηδηά ή θσδηθνί πξφζβαζεο θπιάζζνληαη ζε 

αζθαιή ρψξν πνπ θαζνξίδεη απφ θαηξφ εηο θαηξφ ην πκβνχιην θαη ηπγράλνπλ 
ρξήζεο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ 
ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο πξνο ηνπο πδξνκεηξεηέο· θαη 

   
  (δ) ηνλ επηηπρή  επηηφπην έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ην πκβνχιην, ν νπνίνο 

γίλεηαη ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή: 
   
 
 
Πξψηνο Πίλαθαο. 

       Ννείηαη φηη, ηπρφλ επαλέιεγρνο πνπ νθείιεηαη ζε κε ζπκκφξθσζε ηνπ αηηεηή 
πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ, ρξεψλεηαη κε ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (4) ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα. 

  
      (4) ηηο πεξηπηψζεηο πνιπθαηνηθηψλ φπνπ νη πδξνκεηξεηέο ησλ δηακεξηζκάησλ, θαηαζηεκάησλ ή 

άιινπ είδνπο ππνζηαηηθψλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην έδαθνο πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ πδξνκεηξεηή θαη 
αληιεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, γηα επίιπζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ πδξνδφηεζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο. 

Όξνη 
πδξνδφηεζεο 
νηθηζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. 

     15.-(1) ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα πδξνδφηεζε νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ αλεγείξεηαη ζε 
ηεκάρην ή ηεκάρηα γεο, ρσξίο λα πξνεγεζεί δηαρσξηζκφο ηνπο ζε νηθφπεδα θαη ε πξνζπέιαζε πξνο 
ηηο νηθηζηηθέο κνλάδεο γίλεηαη κέζσ ηδησηηθψλ δξφκσλ πνπ ζπλδένληαη κε δεκφζην ή δεκφζηνπο 
δξφκνπο πξέπεη- 

  
  (α) λα πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ, ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηεο γεο φπνπ 

πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ νη νηθηζηηθέο κνλάδεο, ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ, αξρηηεθηνληθψλ 
ζρεδίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαηφςεσλ, φςεσλ θαη ηνκψλ θαζψο θαη ηεο 
πνιενδνκηθήο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, θαη λα ιακβάλνληαη απφ ην 
πκβνχιην νη φξνη πδξνδφηεζεο, έηζη ψζηε νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο: 

   
    Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πνιενδνκηθήο άδεηαο 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο νηθνδνκήο·  
  

   
  (β) λα θαηαβιεζνχλ ηα δηθαηψκαηα χδξεπζεο φισλ ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα χδξεπζεο γεο, φπσο πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο 10, πξηλ απφ ηελ 
πδξνδφηεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο· 

   
  (γ) λα θαηαβιεζνχλ ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη δηθαηψκαηα ζχλδεζεο ηνπ θεληξηθνχ 

πδξνκεηξεηή, φπσο πξνβιέπνπλ νη Καλνληζκνί 5(2) θαη 6, πξηλ απφ ηελ πδξνδφηεζε 
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

   
      (2)  Αλαθνξηθά  κε  ηελ  πδξαπιηθή  εγθαηάζηαζε  ηoπ  ζπγθξνηήκαηνο  εθαξκφδνληαη  νη 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 
   
  (α) Σνπνζεηείηαη ζε ζέζε πνπ ππνδεηθλχεη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ, πάλσ ζην 

έδαθνο, ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν πξνο ηνλ θχξην αγσγφ χδξεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, 
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θεληξηθφο πδξνκεηξεηήο, πνπ λα ειέγρεη νιφθιεξε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζην 
νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα· 

   
  (β) θάζε αλεμάξηεηε θαηνηθία, θαηάζηεκα ή άιινπ είδνπο ππνζηαηηθφ ηνπ νηθηζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη κε λεξφ πνπ θαηαγξάθεηαη απφ πδξνκεηξεηή 
πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην έδαθνο, ζε ζέζε πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηερληθή 
ππεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ: 

   
    Ννείηαη φηη, πάλσ ζην ζσιήλα πνπ ζπλδέεη ηνλ πδξνκεηξεηή κε ηελ πδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ ππνζηαηηθνχ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κεγάιε κεηαιιηθή πηλαθίδα κε 
θηππεηφ αξηζκφ, φρη κε κπνγηά, κε ηα ζηνηρεία ηεο θαηνηθίαο, ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 
άιινπ είδνπο ππνζηαηηθνχ ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ πδξνδνηείηαη· 

   
  (γ) εγθαζίζηαηαη,  πάλσ  ζηελ  νξνθή,  ληεπφδηην  γηα  θάζε  αλεμάξηεηε  θαηνηθία, 

θαηάζηεκα ή άιινπ είδνπο ππνζηαηηθφ ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε 
ρσξεηηθφηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ νθηαθφζηα (800) ιίηξα· 

   
  (δ) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγξαθή ηνπ θεληξηθνχ πδξνκεηξεηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

άζξνηζκα ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ επηκέξνπο πδξνκεηξεηψλ, ην πκβνχιην θαηαλέκεη 
πνζνζηηαία ηε δηαθνξά ζηελ έλδεημε ησλ επηκέξνπο πδξνκεηξεηψλ, αλάινγα κε ηελ 
θαηαλάισζε πνπ παξνπζηάδνπλ: 

   
    Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηαζηεί δηαξξνή κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ 

κεηξεηή θαη ησλ επηκέξνπο κεηξεηψλ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηελ δηαθνξά 
πξνζσξηλά ζε θνηλφρξεζην κεηξεηή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηεπζέηεζε κε ηελ 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ νηθηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο: 

   
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε κε θνηλά απνδερηήο δηεπζέηεζεο, ην 

πκβνχιην θαηαλέκεη ηε δηαθνξά ηζφπνζα ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ νηθηζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν· 

   
  (ε) ε επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ ζσιήλα παξνρέηεπζεο βαξχλεη ην πκβνχιην κέρξη ηνλ 

θεληξηθφ πδξνκεηξεηή κφλν, ελψ κεηά απ’ απηφλ ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ησλ 
ζσιήλσλ   ηνπ   εζσηεξηθνχ   ηδησηηθνχ   δηθηχνπ   πδξνδφηεζεο   ησλ   νηθηζηηθψλ 
κνλάδσλ, θαζψο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ 
νπνηαδήπνηε κφιπλζε, θέξεη ν θαηαλαισηήο· 

   
  (ζη) ην   θεληξηθφ   ηδησηηθφ   δίθηπν   πδαηνπξνκήζεηαο   εγθαζίζηαηαη   θάησ   απφ   ηα 

πεδνδξφκηα, φπνπ ππάξρνπλ, ησλ ηδησηηθψλ δξφκσλ, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο γεο 
κέζα ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί ην νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα, κε αγσγνχο θαη 
εμαξηήκαηα θαηάιιειεο δηακέηξνπ, ηχπνπ θαη πνηφηεηαο ηεο έγθξηζεο ηνπ πκβνπιίνπ, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο παξνπζηαζζνχλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ ε 
ηερληθή κειέηε, πξνδηαγξαθέο θαη ην ζρέδην εγθαηάζηαζεο ησλ θεληξηθψλ αγσγψλ θαη 
νηθηαθψλ παξνρψλ πξνο ηηο νηθηζηηθέο κνλάδεο, ππνβιεζέληα  θαη  δεφλησο  
ππνγξακκέλα  απφ  πξνζνληνχρν  κεραλνιφγν κεραληθφ. 

   
      (3)  ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο χδξεπζεο νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ε εγθαηάζηαζε ησλ 

επηκέξνπο πδξνκεηξεηψλ γηα θάζε αλεμάξηεηε θαηνηθία, θαηάζηεκα ή άιινπ είδνπο ππνζηαηηθφ 
γίλεηαη κεηά απφ-  

   
  (α) ηελ πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

 
   
  (β) ηελ θαηαβνιή ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ, ηα νπνία ζα είλαη εθείλα 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ,  
   
  (γ) ηελ παξάδνζε ζην πκβνχιην ησλ απαξαίηεησλ θιεηδηψλ ή θσδηθψλ πξφζβαζεο γηα 

απξφζθνπηε πξφζβαζε  πξνο ηνπο πδξνκεηξεηέο: 
   
    Ννείηαη φηη, ηα παξαδνζέληα θιεηδηά ή θσδηθνί πξφζβαζεο θπιάζζνληαη ζε αζθαιή 

ρψξν πνπ θαζνξίδεη απφ θαηξφ εηο θαηξφ ην πκβνχιην θαη ηπγράλνπλ ρξήζεο κφλν 
απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 
απξφζθνπηεο πξφζβαζεο πξνο ηνπο πδξνκεηξεηέο, θαη 

   
  (δ) ηνλ   επηηπρή      επηηφπην   έιεγρν   ησλ   εγθαηαζηάζεσλ   απφ   ην   πκβνχιην, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεληξηθνχ ηδησηηθνχ δηθηχνπ πδαηνπξνκήζεηαο, ν νπνίνο γίλεηαη 
πξνηνχ κνλσζνχλ νη θεληξηθνί αγσγνί θαη ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή: 
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Πξψηνο Πίλαθαο. 

   Ννείηαη φηη, ηπρφλ επαλέιεγρνο πνπ νθείιεηαη ζε κε ζπκκφξθσζε ηνπ αηηεηή πξνο 
ηηο νδεγίεο ηνπ  πκβνπιίνπ,  ρξεψλεηαη κε ην  πνζφ πνπ  θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (4) ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα. 

   
Τδξνκεηξεηέο:       16.-(1)  Κάζε θαηαλαισηήο ππνρξεψλεηαη λα δηαηεξεί ρσξηζηφ πδξνκεηξεηή γηα θάζε ρσξηζηφ ή 

αλεμάξηεην δηακέξηζκα, ή θαηάζηεκα, ή θνηλφρξεζην ρψξν πνιπθαηνηθίαο ή νηθηζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο, ή άιιν ππνζηαηηθφ, γηα ην νπνίν έρεη εμαζθαιηζηεί άδεηα νηθνδνκήο απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή: 

  
  Ννείηαη φηη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε εγθαηάζηαζε πδξνκεηξεηή ζε θνηλφρξεζην ρψξν κπνξεί 

λα γίλεηαη ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηα νηθνδνκήο. 
     (2)  ε θάζε ππνζηαηηθφ, ζην νπνίν παξέρεηαη λεξφ, ηνπνζεηείηαη απφ ην πκβνχιην κφλν έλαο 

πδξνκεηξεηήο. 
  
     (3)  Ο πδξνκεηξεηήο πνπ ηνπνζεηείηαη απφ ην πκβνχιην πξέπεη λα εμππεξεηεί κφλν ην 

ππνζηαηηθφ πνπ δειψλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη θαη ππνγξάθεη: 
  
  Ννείηαη φηη, νπνηαδήπνηε ζχλδεζε ηνπ κεηξεηή πνπ δελ εμππεξεηεί ην ππνζηαηηθφ πνπ 

δειψλεηαη είλαη αληηθαλνληθή θαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 
  
      (4)  Όηαλ νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ θαηεδαθίδεηαη, ην δηθαίσκα ηνπ παιαηνχ θαηαλαισηή 

αθπξψλεηαη θαη ε παξνρή ζεσξείηαη φηη έρεη απνζπλδεζεί θαη  ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο 
επαλαζχλδεζεο, ν θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη εθ λένπ ηα λφκηκα ηέιε, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο 5(2) θαη 6.   

  
      (5)  Ο πδξνκεηξεηήο ηνπνζεηείηαη απφ ην πκβνχιην ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ ηεκαρίνπ απφ 

ηνλ θχξην αγσγφ, ζε ζεκείν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην πκβνχιην. 
  
      (6) Κάζε θαηαλαισηήο θέξεη επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαη 

ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο, ηα νπνία πξέπεη λα δηαηεξεί απαιιαγκέλα απφ μέλα αληηθείκελα 
θαη εκπφδηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζπέιαζε ή ιήςε ησλ ελδείμεσλ θαη νπνηαδήπνηε 
επέκβαζε ζηνλ πδξνκεηξεηή έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ παξαλνκνχληα, δπλάκεη ηνπ 
εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Νφκνπ. 

  
      (7) ε πεξίπησζε δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ πδξνκεηξεηή ή ην πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην, ή ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πδξνκεηξεηή, ν θαηαλαισηήο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα, πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπο θαη ην πνζφ ηνχην πξνζηίζεηαη ζην ινγαξηαζκφ 
θαηαλάισζεο λεξνχ.  

  
       (8) Δάλ ιφγσ άιισλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαλαισηή παγηδεχεηαη ν πδξνκεηξεηήο, θαηά ηξφπν πνπ 

λα εκπνδίδεηαη ε ηαθηηθή θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο ή ε πεξηνδηθή αληηθαηάζηαζή ηνπ, ην 
πκβνχιην   πξνβαίλεη   ζηηο   απαξαίηεηεο   εξγαζίεο   γηα   εχθνιε   πξνζπέιαζε,   αλχςσζε   ή 
κεηαθίλεζε ηνπ πδξνκεηξεηή θαη ηα έμνδα πξνζηίζεληαη ζην ινγαξηαζκφ  θαηαλάισζεο λεξνχ: 
 
     Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζπέιαζε απφ ην πκβνχιην γηα άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ ηαθηηθή θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο είλαη αδχλαηε, ην πκβνχιην δχλαηαη  λα  
ρξεψλεη  κε αλαθνξά ζηελ θαηαλάισζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή, αλ 
απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε ινγηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηαλάισζε, θαη λα 
πξνβαίλεη ζε δηαθνπή ηεο πδαηνπξνκήζεηαο απφ ηνλ θχξην αγσγφ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, γηα ηελ 
επαλαζχλδεζε ν θαηαλαισηήο θαηαβάιεη εθ λένπ ηα λφκηκα ηέιε, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 5(2). 

  
      (9) ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί ηε κεηαθίλεζε ηνπ πδξνκεηξεηή, νθείιεη λα 

εηδνπνηεί ην πκβνχιην, ην νπνίν πξνβαίλεη ζηελ κεηαθίλεζή ηνπ, αθνχ ν θαηαλαισηήο 
πξνπιεξψζεη ζην πκβνχιην ηα έμνδα γηα εθηέιεζε ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο. 

  
Έιεγρνο.
  

17.-(1) Δάλ θάπνηνο θαηαλαισηήο ακθηζβεηεί ηελ αθξίβεηα ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη 
φπσο ην πκβνχιην ηνλ ειέγμεη, αθνχ πξψηα θαηαζέζεη ζην πκβνχιην πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη 
ηα έμνδα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην 
πκβνχιην, απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

  
      (2)  Δάλ ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), θαηαδείμεη φηη ν 

πδξνκεηξεηήο δελ είλαη ειαηησκαηηθφο, ην πνζφ πνπ θαηαζέηεη ν θαηαλαισηήο θαηαθξαηείηαη πξνο 
φθεινο ηνπ πκβνπιίνπ. 

  
      (3)  Δάλ απνδεηρζεί φηη ε αθξίβεηα ηνπ πδξνκεηξεηή δηαηαξάρζεθε ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 

θαηαλαισηή θαη απηφο θαηέγξαςε κε αλαθξίβεηα πεξηζζφηεξν ηνπ θαλνληθνχ, ζε αλαινγία πνπ 
ππεξβαίλεη ην 5%, ην πκβνχιην επηδηνξζψλεη ή αληηθαζηζηά ηνλ πδξνκεηξεηή, ρσξίο λα επηβαξχλεη 
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ηνλ θαηαλαισηή θαη επηζηξέθεη ζ’ απηφλ ηελ θαηάζεζή ηνπ θαη επηπξφζζεηα πξνβαίλεη θαη ζηελ 
αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ηεο ρξέσζεο γηα ηελ θαηαλάισζε πνπ θαηαγξάθζεθε απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήθζεθε ε έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή πξηλ ηελ ηειεπηαία θαηαγξαθή, 
εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ν πδξνκεηξεηήο άξρηζε λα θαηαγξάθεη κε αλαθξίβεηα ζε λεφηεξε 
εκεξνκελία. 

  
      (4)  ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν πδξνκεηξεηήο ζηακάηεζε λα θαηαγξάθεη θαλνληθά ηελ 

θαηαλάισζε ζε έλα ππνζηαηηθφ, αλεμάξηεηα εάλ ηνχην νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ  ή  
ηνπ  θαηαλαισηή  ή  ηξίηνπ  πξνζψπνπ,  ην  πκβνχιην  δχλαηαη  λα  ρξεψλεη  κε αλαθνξά ζηελ 
θαηαλάισζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ή, αλ απηή δελ είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε ινγηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηαλάισζε, γηα φιεο ηηο 
πεξηφδνπο πνπ δηαπηζηψζεθε φηη ν πδξνκεηξεηήο ήηαλ ζηακαηεκέλνο. 

  
Σνπνζέηεζε 
βαιβίδαο 
αληεπηζηξνθήο 
ζην ζσιήλα 
δηαλνκήο. 

   18.  Κάζε θαηαλαισηήο  ηνπνζεηεί  ζην  ζσιήλα  δηαλνκήο  λεξνχ,  φπνπ  ρξεηάδεηαη,  βαιβίδεο 
αληεπηζηξνθήο. 

  
Γηαθφπηεο κεηά 
ηνλ πδξνκεηξεηή. 

    19.  Δπηπξφζζεηα απφ ηνλ δηαθφπηε πνπ ηνπνζεηεί ην πκβνχιην πξηλ ηνλ πδξνκεηξεηή, θάζε 
θαηαλαισηήο ηνπνζεηεί δηαθφπηε κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή. 

  
Νηεπφδηην λεξνχ.    20.-(1) Δθηφο φπνπ ξεηά γίλεηαη δηαθνξεηηθή πξφλνηα, θάζε θαηαλαισηήο δηαζέηεη  ληεπφδηην 

λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ νθηαθνζίσλ (800) ιίηξσλ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  
      (2) Ζ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ ληεπφδηηνπ θαη ηεο θξνληίδαο γηα δηαηήξεζε θαζαξνχ ηνπ λεξνχ 

θαη απαιιαγκέλνπ κφιπλζεο βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή. 
  
      (3)  Σν ληεπφδηην πξέπεη-  
  
  (α) λα ηνπνζεηείηαη ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια επηζεψξεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ θαη λα κελ κπνξεί λα κνιπλζεί ην λεξφ πνπ πεξηέρεη· 
   
  (β) λα   δηαζέηεη   κε   αεξνζηεγέο   θάιπκκα   θαη   ην   πιηθφ   απφ   ην   νπνίν   είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν θσηφο· 
   
  (γ) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ γαιβαληδέ ζίδεξν ή ράιπβα, ραιθφ, πνιπζήλε, 

πνιππξνππιήλε, νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ ηεο έγθξηζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ· 

   
  (δ) λα δηαζέηεη ππεξρείιηζε, εμαεξηζκφ θαη ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. 
  
Σχπνη ζσιήλσλ.       21.-(1) Μφλν νη αθφινπζνη ηχπνη ζσιήλσλ γίλνληαη απνδεθηνί σο ζσιήλεο δηαλνκήο: 
   
  (α) Υαιχβδηλνη γαιβαληζκέλνη (galvanized steel), ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν "BS 

1387" θαηεγνξίαο "Β"· 
   
  (β) Υάιθηλνη ππφγεηνη (underground copper), ζχκθσλα κε ην  βξεηαληθφ πξφηππν 

"BS2871", κέξνο "Η"· 
   
  (γ) Υάιθηλνη ππφγεηνη κε πιαζηηθή επηθάιπςε ηχπνπ "UPVC" (underground copper coated 

with a UPVC protective coating)· 
 

   
  (δ) Πιαζηηθνί  πνιπαηζπιελίνπ  κέζεο  ππθλφηεηαο  (MDPE)  ή  πςειήο  ππθλφηεηαο 

(HDPE), ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλα πξφηππα· 
   
  (ε) Πιαζηηθνί ηχπνπ "UPVC", ζχκθσλα κε ηα πξφηππα "BS 3505, DIN 8061 - 8062" 

θαηεγνξίαο "C". 
  
      (2) ε θακηά πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θζαξκέλνη ζσιήλεο.  
  
Σέιε θαη 
δηθαηψκαηα. 
 
Γεχηεξνο 
Πίλαθαο. 

     22.-(1)  Κάζε θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ζην γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηηο ψξεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην, ή ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ ή ζπλεξγαηηθψλ 
ηδξπκάησλ ή κέζσ ηξαπεδηθήο εληνιήο ή κέζσ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεη 
απφ θαηξνχ εηο θαηξφ ην πκβνχιην, ηα ηέιε ή δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Γεχηεξν Πίλαθα. 
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Σξίηνο Πίλαθαο. 

     (2) Γηα λα ππαρζεί θαηαλαισηήο ζηε Γηαηίκεζε Γ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζην πκβνχιην ηα 
αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηνλ Σξίην Πίλαθα: 

  
      Ννείηαη φηη, κε ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνο απφδεημε φηη 

ηεξνχληαη νη ελ ιφγσ πξνυπνζέζεηο, ν θαηαλαισηήο ππάγεηαη απηφκαηα ζηε Γηαηίκεζε Α, εθηφο αλ 
παξνπζηάζεη εκπξφζεζκα αλαλεσκέλεο ηζρχνο ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά: 

  
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, δελ κπνξεί λα ππαρζεί θαηαλαισηήο ζηε Γηαηίκεζε Γ αλαδξνκηθά. 
  
      (3) Γηα λα ππαρζεί θαηαλαισηήο ζηε Γηαηίκεζε Δ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζην πκβνχιην ηα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά φηη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο άξδεπζεο 
δεκφζησλ ή θνηλνηηθψλ ρψξσλ, ή γηα ζθνπνχο ππξφζβεζεο ή αεξνςεθαζκψλ: 

  
      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ην πκβνχιην φηη κέξνο ή φιε ε πνζφηεηα ηνπ 

λεξνχ πνπ έρεη παξαρσξεζεί ρξεζηκνπνηήζεθε γηα άιινπο ζθνπνχο, ην πκβνχιην δχλαηαη λα 
ρξεψλεη αλαδξνκηθά νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζε ηε Γηαηίκεζε Α ή Β 
ή Γ, αλάινγα κε ην ηη εθαξκφδεηαη. 

  
      (4)  ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηαλαισηήο ππάγεηαη ζηε Γηαηίκεζε Β δχλαηαη λα επηιέγεη 

νπνηεδήπνηε, αιιά φρη αλαδξνκηθά, ηελ θαηαβνιή ηειψλ ή δηθαησκάησλ κε βάζε ηε Γηαηίκεζε Α    
ή Γ θαη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηαλαισηήο ππάγεηαη ζηε Γηαηίκεζε Γ, δχλαηαη λα επηιέγεη 
νπνηεδήπνηε, αιιά φρη αλαδξνκηθά, ηελ θαηαβνιή ηειψλ ή δηθαησκάησλ κε βάζε ηε Γηαηίκεζε Α    
ή  Β: 

  
      Ννείηαη φηη θαηαλαισηήο πνπ έρεη πξνβεί ζε επηινγή φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, δχλαηαη θαη 

πάιη λα πξνβεί ζε λέα επηινγή νπνηεδήπνηε, αιιά φρη αλαδξνκηθά, πξνο ην ζθνπφ λα επαλέιζεη 
ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ πνπ είρε επηιέμεη, λννπκέλνπ φηη έρεη παξακείλεη ζηελ 
θαηεγνξία απηή γηα πεξίνδν ελφο έηνπο. 

  
Γεχηεξνο 
Πίλαθαο. 

     (5) Με βάζε ηα ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζην Γεχηεξν Πίλαθα γηα κεληαία πεξίνδν θαηαλάισζεο, ην 
πκβνχιην δηθαηνχηαη λα θαζνξίδεη, απφ θαηξφ ζε θαηξφ, ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία γίλνληαη νη 
θαηαγξαθέο ησλ εθάζηνηε θαηαλαιψζεσλ θαη εθδίδνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί. 

  
Γεχηεξνο 
Πίλαθαο. 

     (6) Οπνηνδήπνηε πνζφ θαζνξίδεηαη ζην Γεχηεξν Πίλαθα σο πάγην ηέινο, θαηαβάιιεηαη 
ζσξεπηηθά εληφο έθαζηεο πεξηφδνπ θαηαγξαθήο:   

  
      Ννείηαη φηη, ην ελ ιφγσ πνζφ θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ φια ηα ππνζηαηηθά πνπ 

πδξνδνηνχληαλ θαηά ηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ θαηαγξαθήο, αλεμάξηεηα αλ εληφο ηεο πεξηφδνπ 
θαηαγξαθήο νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ απνζπλδέζεθε απφ ηελ παξνρή πδαηνπξνκήζεηαο.  

  
      (7) Γηα θάζε ινγαξηαζκφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ, ην πκβνχιην δχλαηαη 

λα επηβάιιεη θαη λα εηζπξάηηεη ηέινο πνπ θαζνξίδεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 
  
     (8)  Γηα θάζε άδεηα πνπ εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ, θαηαβάιιεηαη ηέηνην ηέινο 

φπσο εθάζηνηε θαζνξίδεη ην πκβνχιην. 
  
      (9) Σν πκβνχιην παξέρεη λεξφ ζε πινία θαη βπηηνθφξα ζε ηηκή θαη κε φξνπο πνπ θαζνξίδεη απφ 

θαηξφ ζε θαηξφ. 
  
Πιεξσκή 
νθεηιψλ κε 
δφζεηο. 

     23.-(1) Σν πκβνχιην δχλαηαη, θαηφπηλ αίηεζεο θαηαλαισηή, λα απνθαζίδεη φηη ε πιεξσκή 
νθεηιήο πξνο ην ίδην κπνξεί λα γίλεηαη κε κεληαίεο δφζεηο, φηαλ ηνχην δηθαηνινγείηαη σο απνηέιεζκα 
αζχλεζνπο ςεινχ ινγαξηαζκνχ ή απνδεδεηγκέλεο δπζπξαγίαο θαηαλαισηή ή άιισλ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ: 
 
   Ννείηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, επί ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ 
έρεη θαηαζηεί ππεξήκεξν δελ επηβάιιεηαη ηφθνο φκσο επηβάιιεηαη πξνζαχμεζε δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 25(1).  

  
      (2) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηέηνηαο αίηεζεο θαη ηε θχζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμέηαζή ηεο.  
  
      (3) ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ δελ ζπληξέρνπλ νη ζπλζήθεο πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ εμαθνινχζεζε νπνηνπδήπνηε κέηξνπ πιεξσκήο νθεηιψλ κε δφζεηο, είηε γεληθά 
είηε ζε εηδηθή πεξίπησζε, ην πκβνχιην ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηαλαισηή φηη αίξεηαη ην ελ 
ιφγσ κέηξν θαη νπνηαδήπνηε νθεηιή θαζίζηαηαη άκεζα ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή ζην ζχλνιφ ηεο.  
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Μείσζε θαη 
δηαγξαθή 
ινγαξηαζκψλ  
ή νθεηιψλ.  

    24.-(1)  Γηα νπνηαδήπνηε θαηαλάισζε ή δηαξξνή κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή, ηελ επζχλε θέξεη ν 
θαηαλαισηήο θαη νπδεκία κείσζε νθεηιήο ή ινγαξηαζκνχ δελ επηηξέπεηαη γηα θαηαλάισζε ή 
δηαξξνή κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή, εθηφο φπσο πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

      (2) Σν πκβνχιην έρεη ηελ επρέξεηα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε κεληαία θαηαλάισζε ππεξβαίλεη ηα 
εηθνζηπέληε (25) θπβηθά κέηξα, λα ειαηηψλεη ην ινγαξηαζκφ θαηαλαισηψλ, φηαλ απνδεηρζεί πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ φηη ν ζσιήλαο δηαλνκήο λεξνχ είρε δηαξξνή ιφγσ  βιάβεο ή θζνξάο, 
ε νπνία δελ κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή: 

  
       Ννείηαη φηη δελ δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε κείσζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πιεξσκή πνζνχ 

πνπ είλαη ιηγφηεξν απφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε κεληαία θαηαλάισζε εηθνζηπέληε (25) θπβηθψλ 
κέηξσλ.  

  
      (3) ε πεξίπησζε πνπ απνθαζίδεηαη κείσζε νθεηιήο ή ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (2), ηφηε-  
  
  (α) αλ ε θαηαλάισζε δελ ππεξβαίλεη ηελ θαηαλάισζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ή, αλ απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε ινγηθή θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηαλάισζε, ε ρξέσζε γίλεηαη θαλνληθά·  

   
  (β) αλ ε θαηαλάισζε ππεξβαίλεη ηελ θαηαλάισζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ή, αλ απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε ινγηθή θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηαλάισζε, ε δηαθνξά ρξεψλεηαη ζε ηηκή πνπ θαζνξίδεη 
εθάζηνηε ην πκβνχιην,  βάζεη ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο ζηελ νπνία ην πκβνχιην αγνξάδεη 
λεξφ θαη βάζεη ησλ ηδίσλ ησλ θνζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 
πδαηνπξνκήζεηαο·  

   
  (γ) ζε πεξίπησζε φπνπ θαη κεηά ηελ ειάηησζε ν ινγαξηαζκφο παξακέλεη πνιχ ςειφο, ην 

πκβνχιην, βάζεη ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ, δχλαηαη λα 
ρξεψλεη ηε δηαθνξά ζε πεξαηηέξσ κεησκέλε ηηκή, ε νπνία δελ ππνιείπεηαη ηεο 
ρνλδξηθήο ηηκήο ζηελ νπνία ην πκβνχιην αγνξάδεη λεξφ. 

  
      (4)  Σεξνπκέλεο ηεο επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (2), ην πκβνχιην δχλαηαη, βάζεη γεληθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε κεληαία θαηαλάισζε 
ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) θπβηθά κέηξα θαζψο θαη ηελ  θαηαλάισζε  ηεο  αληίζηνηρεο  πεξηφδνπ  
ηνπ  πξνεγνχκελνπ  έηνπο ή,  αλ απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε ινγηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πκβνπιίνπ θαηαλάισζε, λα  ειαηηψλεη  ην ινγαξηαζκφ θαηαλαισηή, αθφκα θαη φηαλ δελ ηεξνχληαη 
νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ (2)  ή φηαλ, θαηφπηλ έξεπλαο, δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ 
κε ηθαλνπνηεηηθή βεβαηφηεηα νη ιφγνη γηα ζεκεησζείζα ππεξβνιηθή θαηαλάισζε:    

  
      Ννείηαη φηη ε ελ ιφγσ ειάηησζε δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο νθεηιήο 

ινγαξηαζκνχ ζε κηθξφηεξν επίπεδν απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ή, αλ 
απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε ινγηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηαλάισζε:   

  
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεκεησζείζαο θαηαλάισζεο θαη εθείλεο ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ή,  αλ απηή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, άιιε 
ινγηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ θαηαλάισζε, ρξεψλεηαη ζε ηηκή πνπ θαζνξίδεη εθάζηνηε ην 
πκβνχιην. 
 

      (5) Ζ αίηεζε θαηαλαισηή γηα κείσζε ινγαξηαζκνχ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην πκβνχιην εληφο 
έμη (6) κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία πιεξσκήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
ινγαξηαζκφ, εθηφο αλ δηθαηνινγείηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε. 
 

      (6)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2), (3), (4) θαη (5), έγθξηζε ηεο αίηεζεο 
θαηαλαισηή γηα κείσζε ινγαξηαζκνχ παξαρσξείηαη γηα κηα κφλν θνξά γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, 
εθηφο αλ ζπληξέρνπλ άιιεο ζνβαξέο εηδηθέο πεξηζηάζεηο.  

  
      (7) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή νθεηιψλ ή ππεξπιεξσκψλ θαηαλαισηψλ, 

λννπκέλνπ φηη-  
  
  (α) έρνπλ παξέιζεη πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππεξεκεξίαο ή ηεο 

ππεξπιεξσκήο (αλαιφγσο ηνπ ηη εθαξκφδεηαη)· θαη 
   
  (β) ιακβάλεηαη λνκηθή γλσκάηεπζε απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ πκβνπιίνπ φηη, ζηε 

βάζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη πξνζπαζεηψλ πνπ έρεη ιάβεη ην πκβνχιην 
ή/θαη νη ζχκβνπινη απηνχ, δελ είλαη αληηθεηκεληθά θαηνξζσηφο ν εληνπηζκφο ησλ 
νθεηιεηψλ ή ε είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ απφ απηνχο ή, αληίζηνηρα, δελ είλαη 
θαηνξζσηφο ν εληνπηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πξνο επηζηξνθή ηεο ππεξπιεξσκήο.  
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πλέπεηεο ιφγσ 
παξάβαζεο ησλ 
Καλνληζκψλ. 

       25.-(1) ε πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο θαζπζηεξήζεη ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ 
είλαη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ δπλάκεη ινγαξηαζκνχ  θαηαλάισζεο λεξνχ ή/θαη ηειψλ 
απνρέηεπζεο, ην πκβνχιην δχλαηαη λα επηβάιεη ζε θαηαλαισηή θαη ζε ηδηνθηήηε αλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο αιιειέγγπαο επζχλεο ηδηνθηήηε κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 8(1)- 

  
  (α) ηελ εθάπαμ θαηαβνιή πξφζζεηνπ ηέινπο 10% επί θάζε πνζνχ πνπ ελψ έρεη θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ δπλάκεη ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο λεξνχ ή/θαη ηειψλ 
απνρέηεπζεο, δελ εμνθιείηαη· ή/θαη 

   
  (β) ηελ θαηαβνιή ηφθνπ επί θάζε πνζνχ πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ δπλάκεη 

ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο λεξνχ ή/θαη ηειψλ απνρέηεπζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηφθνπ επί ηνπ πξφζζεηνπ ηέινπο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ζηελ έθηαζε 
πνπ ηνχην παξακέλεη απιήξσην, κέρξη εμφθιεζεο· ή/θαη 

   
  (γ) νπνηνδήπνηε εθ ησλ κέηξσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν (2).  
  
      (2) ε πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ, ην πκβνχιην δχλαηαη-  
  
  (α) ρσξίο εηδνπνίεζε, λα δηαθφπηεη ηελ πδαηνπξνκήζεηα ηνπ πδξνδνηνχκελνπ 

ππνζηαηηθνχ· ή/θαη 
   
  (β) λα επηβάιιεη επηπξφζζεην ηέινο γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο πδαηνπξνκήζεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 26.  
  
      (3) Οη ζπλέπεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) δελ επεξεάδνπλ ή κεηψλνπλ 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ επζχλε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ ηδηνθηήηε αλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο αιιειέγγπαο επζχλεο ηδηνθηήηε κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 8(1) γηα ηελ  πιεξσκή 
δηθαησκάησλ ή ηειψλ ζην πκβνχιην.    

  
      (4)  Σν πκβνχιην δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ εηδηθέο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ ή 

εμαηξέζεηο, ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνλννχληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2), ζε 
πεξηπηψζεηο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ή εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαηαλαισηψλ, φπσο π.ρ. επάισησλ 
θαηαλαισηψλ, επαγψλ ηδξπκάησλ, εθθιεζηψλ ή θαηαλαισηψλ κε αζπλήζηζηα πςειή θαηαλάισζε 
πνπ δελ νθείιεηαη ζε πξνζρεδηαζκέλε ή δφιηα ελέξγεηα, θαη ινηπέο θαηεγνξίεο ή πεξηπηψζεηο πνπ 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ απαηηείηαη έθηαθηε ή δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ.  

  
      (5) Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ θπβεξλεηηθψλ 

θαηαλαισηψλ. 
  

Δπαλαζχλδεζε. 
  
 

 Πξψηνο  
 Πίλαθαο.  

     26.-(1) Κάζε πξφζσπν πνπ απνηείλεηαη ζην πκβνχιην γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο πξνκήζεηαο 
λεξνχ ζε ππνζηαηηθφ πξνο ην νπνίν ε πξνκήζεηα δηαθφπεθε απφ ην πκβνχιην, ππνρξεψλεηαη ζηελ 
θαηαβνιή δηθαηψκαηνο γη’ απηή ηελ επαλαζχλδεζε, ην νπνίν δηθαίσκα θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν  
(5)  ηνπ  Πξψηνπ  Πίλαθα,  πιένλ  ην  νθεηιφκελν  πνζφ  πνπ  πξνθχπηεη  απφ  ηνλ Καλνληζκφ 
22(1). 

  
      (2)  ε πεξίπησζε απνθνπήο ή απνζχλδεζεο ηεο παξνρήο ζε ππνζηαηηθφ πνπ πδξνδνηείηαη 

απφ ην πκβνχιην γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ην πκβνχιην δχλαηαη λα 
απαηηήζεη σο πξνυπφζεζε επαλαζχλδεζεο, πέξαλ ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ, ηελ θαηαβνιή ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αθνξά ηα έμνδα αγνξάο θαηλνχξηνπ 
πδξνκεηξεηή.  

  
      (3) Σν πξφζσπν πνπ απνηείλεηαη γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ ππνζηαηηθνχ,  πξέπεη λα 

θαηαβάιιεη ηελ θαηάιιειε εγγχεζε, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 7(2), αλ δελ ππάξρεη ζε πίζηε ηνπ 
θαηαηεζεηκέλε ηέηνηα εγγχεζε. 

  
      (4)  ε πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο πνπ αηηείηαη επαλαζχλδεζε είλαη ππεξήκεξνο νθεηιέηεο 

ηνπ πκβνπιίνπ, είηε αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ πνπ πδξνδνηείηαη απφ ην πκβνχιην 
είηε άιισο πσο, ην πκβνχιην δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ εμφθιεζε θάζε ιεμηπξφζεζκνπ θαη 
απαηηεηνχ ππνινίπνπ σο πξνυπφζεζε ηεο επαλαζχλδεζεο νπνηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ.   

  
      (5) Σν πκβνχιην πξνβαίλεη ζε επαλαζχλδεζε  παξνρήο κφλν εθφζνλ ηθαλνπνηεζεί φηη  ε 

εγθαηάζηαζε απφ ηνλ θχξην αγσγφ πξνο ην ππνζηαηηθφ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε, ην πκβνχιην δχλαηαη λα απαηηεί σο πξνυπφζεζε επαλαζχλδεζεο ηε δαπάλε λέαο 
εγθαηάζηαζεο θαη, πξνο ηνχην, εθαξκφδεη ηνλ Καλνληζκφ 5(2). 
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Τπνρξεψζεηο 
εηδηθψλ θαη 
άιισλ δηαδφρσλ. 

    27.-(1) Δηδηθφο δηάδνρνο ππνζηαηηθνχ πνπ ήδε πδξνδνηείηαη απφ ην πκβνχιην, ν νπνίνο 
επηζπκεί  λα  γίλεη  θαηαλαισηήο  ηνπ  πκβνπιίνπ, νθείιεη λα εηδνπνηεί ην πκβνχιην γξαπηψο γηα 
ηελ πξφζεζή ηνπ απηή πξηλ λα θαηαζηεί εηδηθφο δηάδνρνο θαη πεξαηηέξσ νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζην 
πκβνχιην απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ηνπ ππνζηαηηθνχ θαη λα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά γηα ηελ πξνο 
απηφλ κεηαβίβαζε θαη λα θαηαβάιιεη δηθαίσκα ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (6) ηνπ 
Πξψηνπ Πίλαθα νχησο ψζηε λα θαζίζηαηαη θαηαλαισηήο. 

  
      (2)  Πξφζσπν πνπ θαζίζηαηαη εθθαζαξηζηήο ή παξαιήπηεο εηαηξείαο πνπ είλαη θαηαλαισηήο ή 

δηαρεηξηζηήο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζπλεπεία ζαλάηνπ, αληθαλφηεηαο, πηψρεπζεο ή άιισο πσο, 
νθείιεη λα εηδνπνηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ην πκβνχιην γξαπηψο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ θαη λα δίδεη ζην 
πκβνχιην νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή έγγξαθν ηνπ δεηεζεί: 

  
 
 
 
Πξψηνο 
Πίλαθαο. 

     Ννείηαη φηη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ην πκβνχιην  δχλαηαη,  είηε  λα  κεηαβηβάδεη  ηελ  παξνρή  ζην  
φλνκα  ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή άιινπ  ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ πνπ λνκηκνπνηείηαη σο 
θαηαλαισηήο νπφηε θαη θαηαβάιιεηαη ην δηθαίσκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (6) ηνπ 
Πξψηνπ Πίλαθα είηε λα πξνβαίλεη ζε απνζχλδεζε ηεο παξνρήο. 

  
Δμνπζία ηνπ 
πκβνπιίνπ λα 
δηαθφπηεη 
πξνζσξηλά ηελ 
πδαηνπξνκή-
ζεηα. 

     28.-(1)  Σν  πκβνχιην  δχλαηαη  κεηά  απφ  αίηεζε  ηνπ  θαηαλαισηή,  λα  δηαθφςεη  πξνζσξηλά  
ηελ πδαηνπξνκήζεηα ηνπ ππνζηαηηθνχ ηνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο πνπ θξίλνληαη επαξθείο θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ.  

      (2) ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο πδαηνπξνκήζεηαο-  
  
Πξψηνο Πίλαθαο.  (α) ν θαηαλαισηήο θαηαβάιιεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (7) ηνπ Πξψηνπ 

Πίλαθα γηα ηε δαπάλε ηεο απνζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο· 
   
  (β) ην πκβνχιην ζπλερίδεη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πξνζσξηλή δηαθνπή λα θαηαθξαηεί ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  
  
Δπηδηφξζσζε θαη 
αληηθαηάζηαζε 
ζσιήλσλ. 

     29.  Ο Πξφεδξνο, ν Γηεπζπληήο ή νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 
εμνπζηνδνηείηαη απφ απηνχο δχλαηαη λα επηζεσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε ινγηθή ψξα νπνηαδήπνηε 
ππνζηαηηθά ή άιια κέξε ζηα νπνία παξέρεηαη λεξφ θαη κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ παξνρή θαη λα 
επηδηνξζψζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη ην ζσιήλα παξνρέηεπζεο λεξνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
δηαθφπηε θαη ηνπ πδξνκεηξεηή.  

  
Γηαθνπή  
παξνρήο λεξνχ. 

    30.  Σν πκβνχιην δελ θέξεη επζχλε γηα ηε δηαθνπή είηε νιηθήο είηε κεξηθήο παξνρήο λεξνχ, είηε 
εάλ εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο απηήο νπνηνζδήπνηε θαηαλαισηήο δελ δχλαηαη λα πάξεη λεξφ, θαηά ηε 
δηάξθεηα φισλ ησλ σξψλ ή κεξηθψλ σξψλ νπνηαζδήπνηε εκέξαο ή λχρηαο. 

  
Πεξηνξηζκνί ζηελ 
παξνρή λεξνχ. 

     31-(1) Σν πκβνχιην δχλαηαη, κε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ ηχπνπ ή ηνπ 
ξαδηνθψλνπ ή ηεο ηειεφξαζεο, ζε πεξίπησζε αλνκβξίαο ή άιιεο επείγνπζαο αλάγθεο- 
 

  
  (α) λα πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ην πκβνχιην,  
   
  (β) λα νξίδεη ψξεο γηα ηελ πξνκήζεηα λεξνχ, ή 
   
  (γ) λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε κέηξα ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ. 
  
      (2) Ο παξαβάηεο νπνηνπδήπνηε κέηξνπ ήζειε επηβιεζεί απφ ην πκβνχιην δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ (1), δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 
Νφκνπ. 

χλδεζε κε 
αγσγφ χδξεπζεο 
ηνπ πκβνπιίνπ. 

32.  Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο πνπ παίξλεη λεξφ δηα κέζνπ ζσιήλσλ χδξεπζεο πξνεγνχκελεο 
επηρείξεζεο πδαηνπξνκήζεηαο επηζπκεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ θχξην αγσγφ χδξεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ, 
ην πκβνχιην δχλαηαη λα ηνλ ζπλδέζεη, λννπκέλνπ φηη απηφο αρξεζηεχεη ηηο πξνεγνχκελεο 
ζπλδέζεηο. 

Πξφζζεην ηέινο. 33.  ε  πεξηπηψζεηο  πνπ  ην  πκβνχιην  εθηειεί  εξγαζία  ή  δηαζέηεη  πιηθά  απνζήθεο  γηα 
νπνηνδήπνηε θαηαλαισηή, θπβεξλεηηθφ ηκήκα ή νξγαληζκφ, ηνπηθή αξρή, ή εξγνιάβν, εθηφο απφ ηα 
πξαγκαηηθά έμνδα επηβάιιεηαη πξφζζεην ηέινο χςνπο 25% πάλσ ζην νιηθφ πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 
γηα θάιπςε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

      Ννείηαη φηη δελ δηεμάγεηαη θακηά εξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εάλ δελ θαηαηεζεί ε 
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε θαη δελ εηζπξαρζνχλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο. 
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Δπίδνζε ή 
απνζηνιή 
εγγξάθνπ.  

     34.-(1)  Όπνπ πξνλνείηαη ε επίδνζε ή απνζηνιή εγγξάθνπ κε βάζε ηνπ παξφληεο Καλνληζκνχο 
ή φπνπ άιινηε ην πκβνχιην επηζπκεί λα επηδψζεη ή λα απνζηείιεη έγγξαθν νπνηαζδήπνηε θχζεο 
αλαθνξηθά ή ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζέκα, ε επίδνζε ή απνζηνιή απηή κπνξεί λα γίλεη -   

  
  (α)  αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, είηε κε πξνζσπηθή   παξάδνζε  ή κε παξάδνζε ζε θάπνην 

ελήιηθν πξφζσπν πνπ δεη κε απηφ ή ζε ππεχζπλν ηνπ ηφπνπ φπνπ απηφ δηακέλεη ή ηνπ 
ηφπνπ εξγαζίαο ή αζρνιίαο απηνχ είηε κε ζπζηεκέλε απνζηνιή είηε ζπξνθφιιεζε ηνπ 
εγγξάθνπ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ∙ θαη 

   
  (β)   αλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν,  κε παξάδνζε  ή  κε  ζπζηεκέλε  απνζηνιή ηνπ ή 

ζπξνθφιιεζή ηνπ είηε ζηνλ θεληξηθφ ηφπν ησλ εξγαζηψλ ηνπ είηε ζην εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηνπ είηε ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ: 

   
        Ννείηαη φηη ην πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα απνθαζίδεη ππνθαηάζηαηνπο ηξφπνπο 

απνζηνιήο ή επίδνζεο εγγξάθσλ αλά πεξίπησζε, αλ θαηά ηε θξίζε ηνπ απηφ είλαη αλαγθαίν ππφ 
ηηο πεξηζηάζεηο.  

  
 (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ Θεζκψλ Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπνπ ην πκβνχιην 

επηδίδεη θιεηήξην έληαικα ελαληίνλ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε νθεηιφκελα πνζά, ε επίδνζε ηνπ ελ 
ιφγσ θιεηεξίνπ κπνξεί λα γίλεη λφκηκα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν Δλαγφκελνο δηακέλεη ή φρη εληφο 
δηθαηνδνζίαο, σο αθνινχζσο:  

  (α)  Αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, είηε κε πξνζσπηθή παξάδνζε ή κε παξάδνζε ζε θάπνην 
ελήιηθν πξφζσπν πνπ δεη κε απηφ ή ζε ππεχζπλν ηνπ ηφπνπ φπνπ απηφ δηακέλεη ή ηνπ 
ηφπνπ εξγαζίαο ή αζρνιίαο απηνχ είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή είηε 
ζπξνθφιιεζε ηνπ εγγξάθνπ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ

. 

θαη   
   
  (β)   αλ είλαη  λνκηθφ  πξφζσπν, κε  παξάδνζε  ή  κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηνπ 

ή ζπξνθφιιεζή ηνπ είηε ζηνλ θεληξηθφ ηφπν ησλ εξγαζηψλ ηνπ είηε ζην εγγεγξακκέλν 
γξαθείν ηνπ είηε ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ.   

Αδηθήκαηα  
θαη πνηλέο. 

35.-(1)  Κάζε πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζηε 
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Νφκνπ θαη ζηελ ππνρξέσζε 
λα θαηαβάιεη ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηα νπνία ακέιεζε ή αξλήζεθε λα θαηαβάιεη: 

  
      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ γηα ππνθινπή λεξνχ, ην 

πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεψζεη ηνλ παξαβάηε κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ έρεη ππνθιαπεί. 
  
      (2) Όιεο νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο 

παξφληεο Καλνληζκνχο θαηαβάιινληαη ζην Σακείν ηνπ πκβνπιίνπ. 
  
Δθρψξεζε 
αξκνδηνηήησλ 

      36.-(1) Σν πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα εθρσξεί ζην δηεπζπληή ηελ αξκνδηφηεηα 
άζθεζεο νπνηαζδήπνηε εμνπζίαο, δηθαηψκαηνο, αξκνδηφηεηαο ή ηε ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε 
νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
      (2)  Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα εθρσξεί πεξαηηέξσ ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ιεηηνπξγφ ή ππάιιειν ηνπ πκβνπιίνπ ηελ αξκνδηφηεηα άζθεζεο νπνηαζδήπνηε εμνπζίαο, 
δηθαηψκαηνο, αξκνδηφηεηαο ή ηε ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ 
εθρσξήζεθε ζηνλ ίδην δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

  
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 
15.3.2013. 

37.-(1)  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο 
εκεξνκελίαο  δεκνζίεπζήο ηνπο.  
      
 
 
 
 
(2)  Με  ηελ  έλαξμε  ηζρχνο  ησλ  παξφλησλ  Καλνληζκψλ,  νη  Καλνληζκνί,  ηνπ  πκβνπιίνπ 
Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο ηνπ 2013 θαηαξγνχληαη, ρσξίο ηνχην λα επεξεάδεη κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ην θχξνο απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηε βάζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ θαηαξγνχληαη. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 
 
1.  Καλνληζκφο 6 

 Γηθαηψκαηα ζχλδεζεο €25,00 

2. Καλνληζκφο 7      
   

 

(1) Δγγχεζε πιεξσκήο ινγαξηαζκνχ γηα ηδηνθηήηεο  
   
 (i) Γηαηίκεζε "Α"  θαη "Γ" 

 (αα) Οηθηαθή θαηεγνξία ρξέσζεο         

 

€50,00 

  (ββ) Καηεγνξία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ        €250,00 

 (ii) Γηαηίκεζε "Β" €500,00 

 (iii) Γηαηίκεζε "Γ" €1500,00 

 (iv) Γηαηίκεζε "Δ"  €250,00 

  
(2) Δγγχεζε πιεξσκήο ινγαξηαζκνχ γηα κε ηδηνθηήηεο  

   
 (i) Γηαηίκεζε "Α"  θαη "Γ" (Οηθηαθή θαηεγνξία ρξέσζεο)                                              €100,00 

 (ii) Γηαηίκεζε "Β" €500,00 
 (iii) Γηαηίκεζε "Γ" €1.500,00 
  

3. Καλνληζκφο 10  
  
 (1)   Γηθαηψκαηα αμηνπνηνχκελεο γεο:  
  
 κέρξη 1.500 η.κ. €0,50 αλά η.κ.   

 κέρξη 3.000 η.κ. €1,20 αλά η.κ.  

 κέρξη 7.500 η.κ. €2,00 αλά η.κ.   

 πέξαλ ησλ 7.500 η.κ. €2,50 αλά η.κ.  

  
(2)  Γηθαηψκαηα εκβαδνχ νηθνδνκήο €1,20 αλά η.κ.   
  

4. Καλνληζκφο 14 θαη 15  

 Γηθαίσκα γηα επαλέιεγρν εγθαηαζηάζεσλ €50,00 

5.  Καλνληζκφο 26  

  
        (α)  Γηθαίσκα επαλαζχλδεζεο εληφο θαλνληθψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ 
 

€25,00 
(β)  Γηθαίσκα επαλαζχλδεζεο εθηφο θαλνληθψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ                                             
 

€45,00  
  

6.  Καλνληζκφο 27  

 Γηθαίσκα κεηαβίβαζεο €10,00 

  
7. Καλνληζκφο 28  

 Γηθαίσκα πξνζσξηλήο δηαθνπήο πδαηνπξνκήζεηαο €25,00 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΗΝΑΚΑ 
 

Καλνληζκφο 21 
 

      € 
 Γηαηίκεζε "Α" (Οηθηαθή θαηεγνξία ρξέσζεο)  
 Πάγην πνζφ αλά κήλα 3,50 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 1 έσο 5θ.κ. 0,90/θ.κ. 
 Γηα κεληαία  θαηαλάισζε απφ 6 έσο 10θ.κ. 1,00/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 11 έσο 15θ.κ. 1,40/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 16 έσο 20θ.κ. 1,50/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 21 έσο 25θ.κ. 1,80/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 26 έσο 30θ.κ. 2,50/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε πέξαλ ησλ 30θ.κ. 3,00/θ.κ. 
   
  

Γηαηίκεζε "Β" (Δκπνξνβηνκεραληθή θαηεγνξία ρξέσζεο - Μηθξνκεζαίνπ 
κεγέζνπο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί) 

 

 Πάγην πνζφ αλά κήλα    30,00 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 1 έσο 200θ.κ. 1,50/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 201 έσο 250θ.κ. 2,00/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε πέξαλ ησλ 250θ.κ. 2,50/θ.κ. 
   
 Γηαηίκεζε "Γ" (Δκπνξνβηνκεραληθή θαηεγνξία ρξέσζεο-Μεγάινπ κεγέζνπο  

επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί) 
 

 Πάγην πνζφ αλά κήλα 140,00 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 1 έσο 500θ.κ. 1,62/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 501 έσο 1000θ.κ. 1,96/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 1001 έσο 1500θ.κ. 2,22/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε πέξαλ ησλ 1501θ.κ. 2,48/θ.κ. 
   
 Γηαηίκεζε "Γ" (Δπάισηνη Καηαλαισηέο)  
 Πάγην πνζφ αλά κήλα 3,50 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 1 έσο 5θ.κ. 0,80/θ.κ. 
 Γηα κεληαία  θαηαλάισζε απφ 6 έσο 10θ.κ. 0,90/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 11 έσο 15θ.κ. 1,20/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 16 έσο 20θ.κ. 1,30/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 21 έσο 25θ.κ. 1,50/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε απφ 26 έσο 40θ.κ. 1,80/θ.κ. 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε πέξαλ ησλ 40θ.κ. 3,00/θ.κ. 
   
 Γηαηίκεζε "Δ" (Γεκφζηα/ Κνηλνηηθά Γήπεδα/ Υψξνη Πξαζίλνπ, 

Ππξφζβεζε/Αεξνςεθαζκνί) 
 

 Πάγην πνζφ αλά κήλα 3,50 
 Γηα κεληαία θαηαλάισζε 1,30/θ.κ. 
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ΣΡΗΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 
Δπάισηνη Καηαλαισηέο 

Καλνληζκφο 22 

Ωο επάισηνη θαηαλαισηέο θαζνξίδνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο πειαηψλ λννπκέλνπ φηη είλαη Κχπξηνη πνιίηεο ή πνιίηεο 
άιινπ Κξάηνπο Μέινπο ή Κξάηνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή φζνη έρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο πην πάλσ, νη 
νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη δηακέλνπλ κφληκα εληφο ηεο 
πεξηνρήο πξνκήζεηαο ηνπ πκβνπιίνπ: 
 

(α)  Οη δηθαηνχρνη ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

(β) Οη ιήπηεο ηνπ δεκνζίνπ βνεζήκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

(γ) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο βαξηάο θηλεηηθήο αλαπεξίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο 
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην Παξνρήο Δπηδφκαηνο Βαξηάο Κηλεηηθήο Αλαπεξίαο, φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.  

(δ) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο ζε ζπληαμηνχρνπο κε ρακειά εηζνδήκαηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 
Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζχκθσλα κε ην ρέδην Δλίζρπζεο πληαμηνχρσλ κε Υακειά Δηζνδήκαηα, φπσο απηφ 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70°) έηνο ειηθίαο ηνπο θαη δελ ζπλνηθνχλ κε άιιν πξφζσπν 
ην νπνίν δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70°) έηνο ειηθίαο ηνπ. 

(ε) Οη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο θξνληίδαο ζε παξαπιεγηθά άηνκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο 
Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην Παξνρήο Δπηδφκαηνο Φξνληίδαο ζε Παξαπιεγηθά Άηνκα, φπσο 
απηφ ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

(ζη)  Οη ιήπηεο ηνπ επηδφκαηνο θξνληίδαο ζε ηεηξαπιεγηθά άηνκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο 
Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην ρέδην Παξνρήο Δπηδφκαηνο Φξνληίδαο ζε Σεηξαπιεγηθά Άηνκα, φπσο 
απηφ ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

(δ)  Οη ιήπηεο ηεο ρνξεγίαο ζε ηπθινχο πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε 
Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

(ε)  Πνιχηεθλε ή πεληακειήο νηθνγέλεηα πνπ ιακβάλεη επίδνκα ηέθλνπ απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηξία εμαξηψκελα παηδηά θαη πάλσ 
θαη κε εηήζην κεηθηφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη €51.258. Σν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ησλ €51.258 γηα ην εηήζην 
κεηθηφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απμάλεηαη θιηκαθσηά θαηά €5.126 γηα θάζε πξφζζεην παηδί πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ. 

εκεηψζεηο:  

1. «Eπίδνκα ηέθλνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν «επίδνκα» ζηνλ πεξί Παξνρήο Δπηδφκαηνο ηέθλνπ Νφκν, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

2. «Γεκφζην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ην δεκφζην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Γεκνζίσλ Βνεζεκάησλ θαη 
Τπεξεζηψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

3. «Διάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ην επίδνκα πνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Διάρηζηνπ 
Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

4. «Υνξεγία ζε ηπθινχο πνπ παξαρσξείηαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ηελ ρνξεγία πνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί 
Παξνρήο Δηδηθήο Υνξεγίαο ζε Σπθινχο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2509


