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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΩΩΝ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού 

 

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου 

ύδρευσης ζώων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Ανωγείων, με νερό των 

ομβροδεξαμενών του Δήμου Ανωγείων. 

 

 

Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο 

 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

(ΦΕΚ ΑΊ14) και αποτελεί κανονιστική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου εντός των 

ορίων του Δήμου. 

Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις, 

όπως ισχύουν κατά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού.: 

1. Του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ ΑΊ14) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 

3463/2006. 

2. Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958(ΦΕΚ Α’171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 

κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3. Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ Α’114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Του Ν.Δ. 318/1969(ΦΕΚ Α'212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 

των Δήμων και Κοινοτήτων» 

5. Του Ν.Δ. 344/1968(ΦΕΚ Α’71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» 

6. Του Π.Δ. 923/1977(ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 

από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./ τος "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 

δήμων και κοινοτήτων"» 

7. Του Ν.3585/2007(ΦΕΚ Α’148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 

8. Του Ν.3938(ΦΕΚ Α’61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 

Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
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9. Του Ν.1080/1980(ΦΕΚ Α’246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» 

10. Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων 

(2000/60/ΕΚ). 

 

Άρθρο 3: Γενικοί Όροι 
 

1. Ο Δήμος Ανωγείων έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα καθώς και τις πηγές 

υδροδότησης και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, 

εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός 

ισχύει κάθε φορά. 

2.  Ο Δήμος Ανωγείων μέσω των εγκαταστάσεών του παρέχει νερό για την 

ύδρευση ζώων. Ο Δήμος Ανωγείων δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση 

αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του 

παρεχόμενου νερού για άλλη χρήση πλην της ύδρευσης ζώων. 

 

3.  Νερό για την ύδρευση ζώων δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Ανωγείων για τα ζώα που 

διατρέφουν. Για την απόδειξη της διατροφής ζώων, ο υδρολήπτης θα πρέπει να 

προσκομίζει στον Δήμο Ανωγείων κατάλληλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά. 

 

4.  Κάθε υδρολήπτης μπορεί να καταναλώνει την ποσότητα νερού που απαιτείται 

για την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς του 

παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων. 

 

5.  Νερό για την ύδρευση ζώων παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η 

υδρευτική περίοδος μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, την 

διαθεσιμότητα νερού και τις ανάγκες των κτηνοτρόφων. 

 

6.  Σε περιπτώσεις όπου η ποσότητα νερού δεν επαρκεί, ο Δήμος Ανωγείων 

δύναται : 

α. Να προβεί σε περιοδικές διακοπές της παροχής ή να παρέχει νερό σε ορισμένες 

ώρες κατά την κρίση της. 

β. Να επιβάλλει τρόπους ύδρευσης ζώων που κρίνει προσφορότερους για την 

καλύτερη διαχείριση του νερού. Η εφαρμογή του τρόπου ύδρευσης ζώων που θα έχει 

αποφασιστεί από τον Δήμο Ανωγείων αποτελεί κριτήριο για την ύδρευση ζώων και η 

μη συμμόρφωση θα συνεπάγεται την διακοπή της. 

γ. Να διακόψει την υδροδότηση επ’ αόριστον ή να προβεί στον περιορισμό της 

υδρευτικής περιόδου έως την άρση των παραπάνω αιτιών. Ο Δήμος Ανωγείων δεν 

φέρει ευθύνη, ούτε υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά 
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μπορεί να υποστεί ο υδρολήπτης ως συνέπεια της λήψης των παραπάνω μέτρων. 

 

7.  Ο Δήμος Ανωγείων είναι υπεύθυνος για την ενιαία διαχείριση του νερού με 

σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας προς όλους τους καταναλωτές, 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. 
 

 

Άρθρο 4: Βασικές Έννοιες 
 

Καταναλωτής ή υδρολήπτης θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του με τον 

Δήμο Ανωγείων δηλώνει ότι διατρέφει τον συγκεκριμένο αριθμό ζώων στα όρια του 

Δήμου Ανωγείων.  
 

Άρθρο 5: Διαδικασία υδροληψίας 
 

1. Παροχή νερού από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Ανωγείων για την ύδρευση 

ζώων, δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Ανωγείων και υποβάλλουν 

Κτηνοτροφική Δήλωση. 

2. Η παροχή νερού στους κτηνοτρόφους και τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Ανωγείων, για την ύδρευση των ζώων που 

διατρέφουν, γίνεται από τις Ομβροδεξαμενές. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν την 

ποσότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους με δικά τους μέσα.  

3.  Ο Δήμος Ανωγείων δικαιούται να μην προχωρήσει στην παροχή νερού για την 

ύδρευση ζώων, εφόσον δεν πληρείται μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις του 

παρόντος κανονισμού. 

 

4.  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, καθορίζονται 

και αναπροσαρμόζονται οι τιμές του τέλους ύδρευσης ζώων που καθορίζονται ανά 

κεφαλή ζώου. 
 

Άρθρο 6: Διάρκεια χρήσης δικαιώματος ύδρευσης ζώων 
 

1. Η διάρκεια της χρήσης του δικαιώματος ύδρευσης ζώων είναι απεριόριστη, με την 

προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο ο δικαιούχος θα υποβάλει Κτηνοτροφική Δήλωση. 

Ο Δήμος Ανωγείων όμως διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παροχής νερού για 

την ύδρευση ζώων στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α. Για επισκευές ή συντηρήσεις των εγκαταστάσεων. 

β. Για ανεξόφλητους λογαριασμούς. 

γ. Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων 

του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων. 

Για την περίπτωση γ επιβάλλεται και πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται από 

το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο του Δήμου Ανωγείων. 
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2. Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους ή σε άλλους λόγους 

ανωτέρας βίας, ο Δήμος Ανωγείων δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση και αν 

ο υδρολήπτης υπέστη εκ της διακοπής, οποιαδήποτε ζημιά. 

 

Άρθρο 7: Τέλη ύδρευσης ζώων 
 

1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού για την ύδρευση ζώων περιλαμβάνει την αξία 

του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και 

επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Ο λογαριασμός εκδίδεται περιοδικά, σε διάστημα 

το οποίο καθορίζεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ανωγείων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων διατηρεί το δικαίωμα, στα 

πλαίσια της παραπάνω απόφασης, να ορίζει διαφορετικές τιμές ανάλογα με τον 

αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων εκτιμώντας τις απαιτούμενες ποσότητες νερού. 

Ενδεικτικά, μπορεί να συνεκτιμώνται τα οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία σχετικά 

με τον προσδιορισμό των κατώτατων και ανώτατων ποσοτήτων για την ορθολογική 

χρήση του νερού στην άρδευση. 

 

2. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος, εκδίδεται κάθε έτος και 

σύμφωνα με την αντίστοιχη Κτηνοτροφική Αίτηση και αποστέλλεται στον 

υδρολήπτη , ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει, μέσα στην προθεσμία 

που αναγράφεται στο έντυπο. Ο Δήμος Ανωγείων έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση 

κατά την οποία δεν καταβάλλονται τα τέλη ύδρευσης ζώων, μέσα στην προθεσμία 

που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού, να διακόπτει την άδεια λήψης 

νερού μέχρι να εξοφληθούν τα οφειλόμενα. 

 
 

Άρθρο 8: Ενστάσεις - Μειώσεις λογαριασμών. 

  

1. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της κατανάλωσης που έχει χρεωθεί στους 

λογαριασμούς που εκδίδονται από την υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων ο υδρολήπτης 

υποβάλλει τεκμηριωμένη ένσταση προς τον Δήμο Ανωγείων. Η αίτηση/ ένσταση 

αυτή προκειμένου να γίνει δεκτή απαιτείται να υποβληθεί πριν την λήξη πληρωμής 

του λογαριασμού, εκτός αν ειδικοί λόγοι δεν το επέτρεψαν, τους οποίους αξιολογεί 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου Ανωγείων. 

  

2. Για την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου, η υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων 

υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι οι χρεώσεις 

που έχουν γίνει είναι λανθασμένες, η υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων προχωρά στις 

απαραίτητες διορθώσεις μετά από απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του 

Δήμου Ανωγείων.  

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μόνο για το τελευταίο λογαριασμό 

κατανάλωσης, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για την καθυστέρηση της 

ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου 

Ανωγείων. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Ακόμη, 

δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, άλλες πέραν του 
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λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση. 

 

Άρθρο 9: Άλλες γενικές διατάξεις 
 

1.  Δεν εγκρίνεται η παροχή νερού από τον Δήμο Ανωγείων εφόσον ο αιτών έχει 

οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Ανωγείων .από οποιαδήποτε 

υπηρεσία (ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από 

κάθε έγκριση αίτησης ύδρευσης ζώων να ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου Ανωγείων η ύπαρξη ή μη οφειλών εκ μέρους του αιτούντος. 

 

2.  Το ύψος των τελών ύδρευσης ζώων καθορίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως 

να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων. 

 

3.  Οι δικαιούχοι παροχής νερού για ύδρευση ζώων από τον Δήμο Ανωγείων 

λαμβάνουν γνώση του παρόντος κανονισμού και ενυπόγραφα δηλώνουν ότι 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.  

 

4.  Οι δικαιούχοι οι οποίοι υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του 

παρόντος Κανονισμού θεωρείται ότι αποδέχονται την ισχύ του παρόντος Κανονισμού 

μετά παρέλευση ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και την δημοσιοποίησή του μέσω του τοπικού τύπου. 

 

5.  Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων, εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα 

έλλειψης νερού για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην 

κατανάλωση νερού ή να εφαρμόσει πρόγραμμα διανομής κατά την κρίση της. 

 

6. Σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς (ηθελημένη φθορά από δόλο) και 

διαπιστωμένη κλοπή νερού, θα επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο που καθορίζεται 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, και θα διώκεται ποινικά. 
 

Άρθρο 10: Έναρξη Ισχύος Κανονισμού 
 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Ανωγείων και την δημοσίευσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα 

άρθρα 79 και 284 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν κατά την έγκρισή του από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων . 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την αριθμό 67/21-10-2021 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 


