
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Αρθρο 1

Αντικείμενο κανονισμού

   Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις  προϋποθέσεις υδροδότησης 

των υδροληπτών από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με 

την  ύδρευση  δικαιώματα  καθώς  και  τις  υποχρεώσεις  του  δήμου  και  των 

υδροληπτών.

Αρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

   Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006)  και  αποτελεί  κανονιστική  διοικητική  πράξη με  ισχύ ουσιαστικού 

νόμου.

    Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

- Του άρθρου 75 παρ. Ιγ1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

-  Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων των 

Δήμων και Κοινοτήτων».

-  Του άρθρου 29 του Α.Ν.344/1968 «περί διατάξεων τινών αφορωσών τις τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

-  Του άρθρου 11 του Ν.Δ.  318/1969 «περί  βεβαιώσεως και  εισπράξεως των 

εσόδων  των  Δήμων  και  κοινοτήτων»,  και  του  Π.Δ.  923/1977  «περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ.».

-  Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς:

ΔΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007 (Φ.Ε.Κ. -630/τ.Β΄/26.04.07) Κ.Υ.Α., με την διόρθωση 

σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 986/τ.Β΄/18.06.07), τροποποίηση της Κ.Υ.Α.-Υ2/ΟΙΚ.2600/01 

«ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

98/83/ΕΚ  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ενωσης της  3ης Νοεμβρίου  1998, 

όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (Φ.Ε.Κ.–1082/τ.β΄/14.08.2001), όπως 

τροποποιήθηκε  με  την  ΔΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007  (Φ.Ε.Κ.  630/τ.Β΄/26.04.2007 

Κ.Υ.Α.  Γ3α/761/68  Υγ.  Διάταξη  όπως  έχει  τροποποιηθεί 

(Φ.Ε.Κ.189/68/τΒ΄/988/74/τ.Β΄) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για 
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τους  υπεύθυνους  ύδρευσης,  καθώς  και  τις  υποχρεώσεις  τους.  ΥΜ/5673/57 

(Φ.Ε.Κ.-5/58/τ.Β΄) Υγ. Διάταξη που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του 

νερού της ύδρευσης. Ε1β/221/65 (Φ.Ε.Κ.-138/τΒ΄/24.02.1965 Υγ. Διάταξη, στην 

οποία  προβλέπονται  αποστάσεις  ασφαλείας  των  πηγών  υδροληψίας  από 

χώρους  λυμάτων.  Τα  άρθρα  8  έως  17  του  Υγειονομικού  Κανονισμού,  που 

αναφέρονται  σε  μέτρα  προστασίας  πηγών  υδροληψίας  και  συστημάτων 

ύδρευσης.

Αρθρο 3

Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης

   Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου 

ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  και  την  πηγή  χρηματοδότησης  των  δαπανών 

προμήθειας και τοποθέτησης.

   Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα 

οικόπεδα  ή  τις  οικοδομές  των  υδροληπτών  ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  των 

τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΠΤΩΝ

Αρθρο 4

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης

1. Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται 

από  τα  Δημοτικά  δίκτυα  ύδρευσης,  γίνεται  ύστερα  από  αίτηση  των 

ενδιαφερομένων προς τον Δήμο.

   Στην  αίτηση  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  αιτούντα  (όνομα,  επώνυμο, 

πατρώνυμο ή συζυγώνυμο, διεύθυνση) το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς 

και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π.) και 

η αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού ύδρευσης.

2. Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε 

περιοχές όπου δεν έχουν επεκταθεί τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, υποβάλλεται 

από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 

ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης και άδεια οικοδομής.

    Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, και ύστερα από πρόταση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του 
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Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που 

υποχρεούται να πληρώσει  ο αιτών.

Αρθρο 5

Δικαίωμα ύδρευσης

   Για  την  υδροδότηση  οποιουδήποτε  ακινήτου,  προκαταβάλλεται  από  τον 

ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά, με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαίωμα σύνδεσης, το οποίο και καθορίζεται να είναι 

ισόποσο με τρία (3) ετήσια πάγια τέλη όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με 

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Επίσης  ο  καταναλωτής  χρεώνεται  το 

υδρόμετρο  και  το  φρεάτιο  τα  οποία  τοποθετούνται  με  μέριμνα  της  τεχνικής 

υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και τα ποσά χρέωσής τους καθορίζονται κάθε 

φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρθρο 6

Αυθαίρετη σύνδεση

   Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς 

την άδεια  του  Δήμου και  χωρίς  την προκαταβολή του  δικαιώματος  σύνδεσης, 

επιβάλλεται  με  απόφαση  του  Δημάρχου  σε  βάρος  του  παραβάτη,  πρόστιμο 

5.000,00 ΕΥΡΩ, διακοπή της υδροδότησης και κινείται εναντίον του η διαδικασία 

ποινικής  δίωξης και  αστικής  αποκατάστασης της  ζημιάς  που προκάλεσε  στον 

Δήμο.

Αρθρο 7

Επανασύνδεση

   Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε, για παράβαση 

των διατάξεων του κανονισμού Υδρευσης, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το 

τέλος  επανασύνδεσης  που  καθορίζεται  όπως  στο  δικαίωμα  σύνδεσης  και 

εξοφλείται ταυτόχρονα ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το 

χρόνο λειτουργίας της παροχής.

   Για επαναλειτουργία υδροδότησης που διακόπηκε προσωρινά με αίτηση του 

υδρολήπτη δεν καταβάλλεται τέλος επαναλειτουργίας της παροχής.
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Αρθρο 8

Εργασία και υλικά σύνδεσης

1.  Οι  εργασίες  που  είναι  απαραίτητες  για  την  σύνδεση  των  ακινήτων  με  το 

Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται  είτε  από τον Δήμο, εφόσον διαθέτει  το 

κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον ίδιο τον λήπτη της παροχής και από ειδικό 

τεχνίτη (υδραυλικό), με την επίβλεψη του Δήμου.  

2. Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάμετρο παροχής ½΄΄ της ίντσας, η δε λήψη 

θα γίνεται πάντοτε από το άνω μέρος του αγωγού και ποτέ από το κάτω μέρος ή 

τις παρειές του αγωγού.

3. Οι  δαπάνες προμήθειας των υλικών και  εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη.

Αρθρο 9

Επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης

1.  Η  επισκευή  και  συντήρηση  ή  αντικατάσταση  καθώς  και  η  επέκταση  των 

δικτύων ύδρευσης  γίνεται  από τον Δήμο,  ανάλογα με  τις  εμφανιζόμενες  κάθε 

φορά ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες.

2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που 

δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, γίνεται από τους υδρολήπτες.

Αρθρο 10

Τέλη σύνδεσης

   Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να 

καλύψουν:  α)  τις  δαπάνες  διοίκησης,  συντήρησης και   λειτουργίας  Δημοτικών 

δικτύων  ύδρευσης  και  β)  τις  δαπάνες  απόσβεσης  των  επενδεδυμένων 

κεφαλαίων.

   Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ.318/1969 και των 

άρθρων 3 και 4 του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ/τος.

   Η  καταμέτρηση  της  κατανάλωσης  γίνεται  ανα  έτος  ή  ανα  εξάμηνο  ή  ανα 

τρίμηνο, όπως προσδιορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Η  τιμή  του  καταναλισκόμενου  νερού  (τέλος  κατανάλωσης),  καθορίζεται  με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά κυβικό μέτρο. Επίσης με την αυτή ή 

άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται  και  ετήσιο πάγιο τέλος 
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ύδρευσης κατά παροχή νερού (υδρομετρητή) και είναι τελείως άσχετο με το  κατά 

κυβικό μέτρο καθοριζόμενο τέλος ύδρευσης.

    Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους 

λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 923/1977Π.Δ/τος.

Αρθρο 11

Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών

Οι  ανάγκες  για  κατανάλωση  νερού  από  τα  Δημοτικά  δίκτυα  ύδρευσης 

ιεραρχούνται ως εξής:

Με  απόλυτη  προτεραιότητα  ικανοποιούνται  οι  ανάγκες  των  οικιών  και  των 

καταστημάτων  και  εφόσον  απομένει  πλεόνασμα  διατίθεται  κατά  σειρά  για  το 

πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανιών, βιοτεχνικών και τουριστικών 

εγκαταστάσεων,  την  άρδευση  ανθοκήπων,  καλλωπιστικών  και  οπωροφόρων 

δένδρων μέχρι του αριθμού (20), εντός της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων.

   Απαγορεύεται η χρήση του πόσιμου νερού, για την άρδευση κηπευτικών και 

λαχανοκομικών ειδών και  η  λήψη νερού  με  υδροφόρα  (βυτία)  από τα  δίκτυα 

ύδρευσης του Δήμου, για τις ανάγκες κτηνοτροφικών μονάδων και την άρδευση 

δενδρυλλίων και κηπευτικών στους αγρούς.

Αρθρο 12

Διαδοχή καταναλωτή

Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου,  ο μεν νέος ιδιοκτήτης 

υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την μεταβολή 

και να καταβάλλει ο παλαιός ιδιοκτήτης τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε  οφειλές. 

Εάν  κατά  τον  χρόνο  της  μεταβολής,  είχε  διακοπεί  η  υδροδότηση,  αυτή  δεν 

επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη.

Αρθρο 13

Υποχρεώσεις υδροληπτών

1.  Οι  υδρολήπτες  υποχρεούνται  να  ενημερώνουν  την  αρμόδια  υπηρεσία  του 

Δήμου  αυθημερόν  για  κάθε  ανωμαλία  ή  βλάβη  υδρομετρητών  ή  διαρροή 

σωλήνων.
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2.  Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του 

αυτού  ακινήτου  ή δύο ή  περισσοτέρων ακινήτων με  το  αυτό  υδρόμετρο  είναι 

παράνομη και η υπηρεσία ύδρευσης επιβάλει πρόστιμο μέχρι 300,00 ΕΥΡΩ μετά 

από απόφαση Δημάρχου εφόσον δεν συμμορφωθεί ο παραβάτης.

3.  Απαγορεύεται  η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά 

στα φρεάτια υδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει  την υδροδότηση εάν κρίνει  ότι 

εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού.

Αρθρο 14

Τιμολόγηση υλικών και εργασιών

  Οι τιμές των υλικών και εργασιών που εκτελεί  ο Δήμος για λογαριασμό των 

υδροληπτών,  καθορίζονται  με  τεχνική  περιγραφή  και  εκτίμηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου.

Αρθρο 15

Ιδιωτικά δίκτυα

   Απαγορεύεται  η  εκμετάλλευση  ιδιωτικών γεωτρήσεων για  την  υδροδότηση 

ακινήτων, σε περιοχές όπου έχουν επεκταθεί τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης.

   Η λειτουργία  όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται  νόμιμα,  θα αποσκοπεί 

αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

Αρθρο 16

Διακοπές υδροδότησης

1.  Εκτός από τις  περιπτώσεις  διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει  ως 

κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή 

ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

β) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου 

κ.λ.π.)

γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.

2.  Όταν πρόκειται  για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου  φροντίζει  να  ενημερώνει  έγκαιρα  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  τους 

υδρολήπτες.  Σε  καμία περίπτωση δεν ευθύνεται  ο Δήμος σε αποζημίωση για 
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βλάβες  που  ενδεχομένως  προκαλέσουν  στους  υδρολήπτες  οι  διακοπές 

ύδρευσης.

Αρθρο 17

Υγειονομικός έλεγχος του νερού

Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχουν τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, να 

έχουν  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  προβλέπουν  οι  εκάστοτε  ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις.

   Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και 

ελέγχου της ποιότητας του νερού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

Αρθρο 18

Υδρόμετρα

1.  Για  κάθε  υδρευόμενο  χώρο  (διαμέρισμα,  μονοκατοικία,  κατάστημα  κ.λ.π.) 

γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Ξεχωριστό 

υδρόμετρο δεν απαιτείται  στην περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται 

στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ξεχωριστή  παροχή  για  κάθε  υδρευόμενο  χώρο  και  από  ένα  υδρόμετρο 

υδρεύονται πάνω από ένα διαμέρισμα, κατάστημα κ.λ.π., τότε τα τέλη ύδρευσης 

του άρθρου 10 του παρόντος θα χρεώνονται από το Δήμο ως εξής: α) το πάγιο 

τέλος θα πληρώνουν όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που υδροτοτούνται από το 

μοναδικό υδρόμετρο, β) το τέλος κατανάλωσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του 

υδρομέτρου.

2. Τα υδρόμετρα προμηθεύονται από τους υδρολήπτες και τοποθετούνται από 

τον Δήμο, ο τύπος δε αυτών πρέπει  να είναι  σύμφωνος με τις υποδείξεις της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

3. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής.

4. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή την 

παρεμπόδιση  της  καταμέτρησης  κατανάλωσης  νερού  ή  στην  διαγραφή 

ποσότητας που έχει καταναλωθεί, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και 

την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου,  ίσου με το δεκαπλάσιο του 
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μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης ή αν δεν 

υπάρχει προηγούμενη καταμέτρηση με το ποσό των 300,00 ΕΥΡΩ. 

5.  Αν  διαπιστωθεί  ότι  το  υδρόμετρο  έπαψε  να  λειτουργεί  ή  λειτουργεί  

ελαττωματικά  ο  υδρολήπτης  χρεώνεται  με  την  κατανάλωση  των  αντίστοιχων 

περιόδων των προηγούμενων ετών κατά μέσο όρο αν δε τούτο δεν είναι δυνατό 

με την τελευταία ένδειξη καταμέτρησης πριν την στασιμότητα του υδρομέτρου.

Αρθρο 19

Χώρος υδρομέτρων

1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής που 

διαμορφώνεται  σύμφωνα  με  τους  ορισμούς  της  εκάστοτε  ισχύουσας 

πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα 

προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.

2.  Απαγορεύεται  η διέλευση από τον χώρο των υδρομέτρων, σωληνώσεων ή 

εγκαταστάσεων  αποχέτευσης.  Εάν  υπάρχουν  τέτοιες  εγκαταστάσεις, 

μετατοπίζονται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  των  ιδιοκτητών  μέσα  σε  προθεσμία 

πέντε (5) ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία αυτή,  διακόπτεται  η υδροδότηση μέχρις  ότου  συμμορφωθούν οι 

υπόχρεοι.

Αρθρο 20

Ελεγχος – επισκευή και συντήρηση υδρομέτρων

1. Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομέτρων ανήκει στον υδρολήπτη 

ο οποίος επεμβαίνει  μετά από σχετική αίτησή του προς τον Δήμο.  Η δαπάνη 

βαρύνει τον υδρολήπτη.

2. Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από 

την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι 

δυνατό, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του υδρολήπτη.

Εάν διαπιστωθεί  ότι  κατά την περίοδο, για την  οποία πρόκειται  να εκδοθεί  ο 

λογαριασμός  ύδρευσης,  το  υδρόμετρο  δεν  λειτουργούσε  κανονικά,  η  χρέωση 

γίνεται  με  βάση  το  μέσο   όρο  κατανάλωσης  των  δύο  τελευταίων  περιόδων 

καταμέτρησης.
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Αρθρο 21

Αντικατάσταση υδρομέτρων

   Τα  υδρόμετρα  αντικαθίστανται  από  τον  Δήμο,  όταν  έχουν  φθαρεί  λόγω 

μακροχρόνιας  χρήσης ή  παρουσιάσουν μη  επιδιορθώσιμη  βλάβη,  έπειτα  από 

σχετική αίτηση του υδρολήπτη, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια 

καινούργιου υδρομέτρου με δική του δαπάνη.

Αρθρο 22

Αφαίρεση υδρομέτρων

   Το υδρόμετρο αφαιρείται από τον Δήμο, όταν ο υδρολήπτης δεν εξοφλήσει το 

λογαριασμό τελών ύδρευσης (πάγια τέλη κατανάλωσης), μέσα σε τρείς (3) μήνες 

από την έκδοσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IV

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αρθρο 23

   Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα.

Αρθρο 24

   Η  επίλυση  των  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  γενικά,  αναφορικά  με  την 

βεβαίωση του  ετήσιου  παγίου  ύδρευσης και  του  τέλους  κατανάλωσης ύδατος 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1468/1984 με προσφυγή 

στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με 

συμβιβασμό της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2307/1995.
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