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ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ:

τθν

παρατθροφνται

περιφζρεια
εκτεταμζνα

τθσ

αρμοδιότθτασ

φαινόμενα

τθσ

κλοπισ

Δ.Ε.Τ.Α.

φδατοσ

με

αποτζλεςμα κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου να αδυνατεί θ εν
λόγω Δ.Ε.Τ.Α. να εξυπθρετιςει αποτελεςματικά και κατά τον
προςικοντα τρόπο όλεσ τισ τοπικζσ κοινότθτεσ και οικιςμοφσ. Σθν
κατάςταςθ

δυςχεραίνει

το

γεγονόσ

αφενόσ

ότι

δεν

είναι

καταγεγραμμζνθ θ κζςθ των δικτφων φδρευςθσ και αφετζρου ότι
όταν οι υπάλλθλοι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. επιχειροφν τθν είςοδο, για ζλεγχο ςε
ιδιοκτθςίεσ, εκδιώκονται και απειλοφνται από τουσ ιδιοκτιτεσ.
Ερωτάται λοιπόν από τθ Δ.Ε.Τ.Α. ποία τα όρια αρμοδιότθτασ τθσ
ΔΕΤΑΕ για τον εντοπιςμό παράνομων υδρεφςεων.

*****************
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Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Στθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του ά. 23 Ν. 1069/1980 προβλζπεται ότι: «Άρκρο
23 Ν. 1069/80 : Κανονιςμοί δικτφων
3. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ που
εγκρίνεται από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο του διμου ι
κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ κακορίηονται όλα τα
ςχετικά με τθ λειτουργία του δικτφου υδρεφςεωσ και ιδίωσ ο τρόποσ
του κακοριςμοφ κάκε φορά τθσ τιμισ του φδατοσ, τθσ διανομισ αυτοφ,
τα ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ με το δίκτυο υδρεφςεωσ, τθ
διακοπι των ςυνδζςεων, τθν εγγφθςθ χριςεωσ υδρομετρθτϊν, τισ
διακλαδϊςεισ του δικτφου, τα υπόχρεα για ςφνδεςθ ακίνθτα, οι
υπόχρεοι καταβολισ των τελϊν υδρεφςεωσ πάςθσ φφςεωσ και οι
υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ από αυτά κυρϊςεισ και
γενικά κάκε λεπτομζρεια για τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και
εκμετάλλευςθ των ζργων φδρευςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
Μζχρι τθν ζκδοςθ αυτών των κανονιςμών εφαρμόηονται τα τιμολόγια
που ιςχφουν και οι κανονιςμοί των υπθρεςιών υδρεφςεωσ και
αποχετεφςεωσ του διμου ι κοινότθτασ ι ςυνδζςμου από τουσ οποίουσ
ιδρφεται θ επιχείρθςθ" (αντικ. του άρκρου 23 από τθν παρ. 10 του
άρκρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α')».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εξεδόκθ ο Κανονιςμόσ
φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
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Σφμφωνα με το ά. 1 του Κανονιςμοφ Ύδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.:
«Αντικείμενο του Κανονιςμοφ αυτοφ είναι οι όροι και ο τρόποσ
λειτουργίασ του δικτφου φδρευςθσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ύδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ζδεςςασ»
Περαιτζρω, ςτισ παρ. 2, 8 και 9του ά. 2 του Κανονιςμοφ προβλζπεται:
«2. .. Η χριςθ του νεροφ είναι μόνο για φδρευςθ και όχι για άρδευςθ ..
8. Οι καταναλωτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμορφώνονται με τουσ
όρουσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ, .. και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
9. Η διακοπι τθσ παροχισ που γίνεται όταν υπάρχει οφειλι προσ τθν
Δ.Ε.Υ.Α. ι μετά από παραβίαςθ των άρκρων του παρόντοσ
Κανονιςμοφ δεν απαλλάςςει τον υδρολιπτθ από τισ οικονομικζσ του
υποχρεϊςεισ προσ αυτιν, κακϊσ και από τθν καταβολι των
προςαυξιςεων ι και των τόκων υπερθμερίασ».
Στα τελευταία εδάφια του ά. 10 ορίηεται ότι: «Το προςωπικό τθσ
Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιφορτιςμζνο με τον ζλεγχο των ενδείξεων των
υδρομετρθτϊν, τθν αςτυνόμευςθ των δικτφων ι τθν εκτζλεςθ γενικά
κάκε εργαςίασ ςτισ παροχετεφςεισ, δικαιοφται ανεμπόδιςτα να
ειςζρχεται ςτο υδρευόμενο ακίνθτο, με τθν παρουςία του υδρολιπτθ.
Ο υδρολιπτθσ υποχρεοφται να παρζχει κάκε διευκόλυνςθ ςτο
προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ανατικζμενου ς’ αυτό ζργου, ςε
περίπτωςθ δε άρνθςθσ του διακόπτεται αμζςωσ θ παροχι με
απόφαςθ του Προζδρου ι του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.».
Στο ά. 21 παρ. 1δ και ε ορίηεται ότι: «Η υδροδότθςθ ενόσ ακινιτου
διακόπτεται: …δ) Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα ζχει διαπραχκεί
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κλοπι νεροφ, ζτςι όπωσ αυτι ορίηεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του
παρόντοσ Κανονιςμοφ. Ε) Από τθν Υπθρεςία ςτισ περιπτώςεισ που
προβλζπονται από τον Κανονιςμό».
Στο ά. 26 υπό τον τίτλο «Παράνομεσ υδρεφςεισ» προβλζπεται ότι: «Η
ςφνδεςθ παροχισ ςτθν οποία δεν ζχει ακόμθ τοποκετθκεί
υδρομετρθτισ ι ζχει αφαιρεκεί αυτόσ, ι θ ςφνδεςθ με ενωτικό
ςωλινα, υδρόμετρο ι άλλο τρόπο από τον υδρολιπτθ χωρίσ να
τθρθκεί θ νόμιμθ διαδικαςία, αποτελεί απόδειξθ κλοπισ νεροφ και
τιμωρείται με επιβολι προςτίμου που κακορίηεται με απόφαςθ του
Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ποινικοφ
Κϊδικα. Κλοπι επίςθσ αποτελεί και θ αυτόβουλθ ςφνδεςθ ιδιωτικισ
παροχισ και θ λιψθ νεροφ από κρουνοφσ πυρόςβεςθσ και ποτίςματοσ
δθμοτικϊν ι δθμόςιων κιπων για χριςθ διαφορετικι από εκείνθ για
τθν οποία ζχουν τοποκετθκεί και τιμωρείται ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω παράγραφο. Σε περίπτωςθ ςκόπιμθσ
παρζμβαςθσ ςτο μετρθτι με ςκοπό τθ μείωςθ τθσ καταγραφόμενθσ
ποςότθτασ νεροφ, θ Δ.Ε.Υ.Α. διακόπτει τθν παροχι χωρίσ άλλθ
προειδοποίθςθ και χωρίσ ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμιά που
ενδεχόμενα προκλθκεί. Στον καταναλωτι δε που παραβιάηει τθν
κλειςμζνθ παροχι επιβάλλεται πρόςτιμο, το φψοσ του οποίου
κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Το
ίδιο πρόςτιμο επιβάλλεται και ς’ εκείνον που κατά τθ διάρκεια
διακοπισ τθσ υδροδότθςθσ του λόγω χρζουσ υδροδοτείται από άλλο
υδρολιπτθ κακϊσ επίςθσ και ςτον τελευταίο, από τον υδρομετρθτι
του οποίου ζγινε θ παράνομθ υδροδότθςθ. Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί επίςθσ
να προβεί ςτθ διακοπι τθσ παροχισ του νεροφ ςτον τελευταίο
καταναλωτι».
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ προκφπτει ότι υποχρζωςθ και ευκφνθ των
εντεταλμζνων υπαλλιλων τθσ Δ.Ε.Τ.Α. αποτελεί ο ζλεγχοσ των
ενδείξεων των υδρομετρθτών, θ αςτυνόμευςθ των δικτφων θ
εκτζλεςθ γενικά κάκε εργαςίασ ςτισ παροχετεφςεισ. ε εκπλιρωςθ
των ωσ άνω υποχρεώςεών τουσ οι αρμόδιοι εργαηόμενοι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
δικαιοφνται ανεμπόδιςτα να ειςζρχονται ςτο υδρευόμενο ακίνθτο, με
τθν παρουςία του υδρολιπτθ. Ο υδρολιπτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να
παρζχει κάκε διευκόλυνςθ ςτο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του
ανατικζμενου ς’ αυτό ζργου, ςε περίπτωςθ δε άρνθςθσ του
διακόπτεται αμζςωσ θ παροχι με απόφαςθ του Προζδρου ι του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

υνεπώσ, ςυςτινεται ςτθ Δ.Ε.Τ.Α. δια των εργαηομζνων τθσ, να
προβαίνει ςε ελζγχουσ, ιδιαίτερα ςτισ περιπτώςεισ που υφίςταται
υπόνοια διάπραξθσ κλοπισ φδατοσ. Οι περιπτώςεισ άρνθςθσ
ςυνεργαςίασ των υδρολθπτών οφείλουν να αντιμετωπίηονται

ωσ

εξισ: δυο εργαηόμενοι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα μεταβαίνουν ςτθν ελεγχόμενθ
ιδιοκτθςία, κατόπιν ςτθν περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ αρνείται τον
ζλεγχο τότε, αφοφ ενθμερωκεί ότι εάν επιμείνει ςτθν άρνθςι του
αυτι, κα διακοπεί θ υδροδότθςθ του ακινιτου του, κα ςυντάςςεται
ζκκεςθ ςτθν οποία κα βεβαιώνεται θ άρνθςθ του ιδιοκτιτθ, θ οποία
κα ςυνυπογράφεται από αμφότερουσ τουσ εργαηομζνουσ και τζλοσ
βάςει του εγγράφου αυτοφ και ςχετικισ απόφαςθσ του Γενικοφ
Διευκυντι ι του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. κα διακόπτεται άμεςα θ
υδροδότθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιδιοκτθςίασ.
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Ακινα, 31.07.2015
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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