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Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Το περιεχόμενο της άδειας εγκρίθηκε με την
απόφαση 62 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β στη
συνεδρίαση του με αρ. πρακτικού 5/ 21.5.99

Αριθ. Πρωτ. ……………………………………………..

ΑΔΕΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Μεταξύ της ΔΕΥΑΒ και του-της κ............................................................................του............................................................ κατοίκου
..............................................................οδός ................................. ...........αριθ ................... ................και Α.Φ.Μ
..................................... συμφωνήθηκε η σύνδεση της παροχής αποχέτευσης του ακινήτου του που βρίσκεται

στη

.......................................οδός .............................. αριθ..................με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης , με τους παρακάτω όρους,
όπως ορίζονται στον Κανονισμό αποχέτευσης της Επιχείρησης
1.-Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε σύνδεση ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ ,χωρίς προηγούμενη
έκδοση της άδειας (άρθρο 9 ,παρ.3)
2.-ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΑΡΘΡΟ 10)
Οι βασικές δαπάνες και εισφορές για την σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης είναι οι παρακάτω:
2.1 Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης
2.2 Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
2.3 Το τέλος χρήσης υπονόμου (πάγιο) το οποίο ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί εμπρόθεσμα(κάθε δύο μήνες)
2.4 Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων αποχέτευσης
2.5 Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που συνδέονται με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης π ρ ο κ α τ α β ά λ λ ο υ ν
σ τ η
Δ Ε Υ Α Β τ η ν δ α π ά ν η κ α τ α σ κ ε υ ή ς
τ η ς δ ι α κ λ ά δ ω σ η ς κ α ι σ ύ ν δ ε σ η ς του
ακινήτου που είναι για σύνδεση ,από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι το οριστικό δίκτυο.(άρθρο 15 Ν.1069/80)
Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας .
2.6 Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα στα ακίνητα , βαρύνουν τον κύριο του
ακινήτου , που φροντίζει και για την κατασκευή τους ,μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Δ.Ε.Υ.Α.Β
2.7 Τον κύριο του ακινήτου βαρύνουν ακόμα και οι δαπάνες για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου του και της
σύστασης των υγρών που αποχετεύονται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του
Κανονισμού αποχέτευσης.
2.8 Σε περίπτωση κατασκευής νέου αγωγού , σε αντικατάσταση παλαιού που υπήρχε, τα ακίνητα που θα συνδεθούν στο νέο αγωγό και
για τα οποία έχει καταβληθεί η σχετική δαπάνη σύνδεσης ,απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής της δαπάνης.
3.-Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται παύει να ισχύει το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης(αρ.10 παρ.3.1 )
4.-Απαγορεύεται ρητά η χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΒ εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από την
ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου.
Επίσης απαγορεύεται η λαθραία σύνδεση στο δίκτυο (αρθρο.10 ,παρ. 6)
5.-Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων , είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των
παρόδιων ακινήτων με τον αγωγό αυτό (άρθρο 2 παρ.1)
6.-Στον αγωγό ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση βρόχινων νερών.
Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα
από τα βρόχινα (αρθ. 2 παρ.2)

αποχέτευσης και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα

7-Η αποχέτευση των ομβρίων γίνεται με ξεχωριστό αγωγό , κάτω από το πεζοδρόμιο , στο ρείθρο του δρόμου (άρθρο 2 ,παρ. 3 )
8.-Η εξωτερική διακλάδωση (παροχή) αποχέτευσης περιλαμβάνει : ( άρθρο. 3 παρ. 1 )
α) Το φρεάτιο προσαρμογής ,στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου
β)Τον αγωγό σύνδεσης από το φρεάτιο προσαρμογής ως τον κεντρικό αγωγό ΔΕΥΑΒ
9.-Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται από τη
ΔΕΥΑΒ με δαπάνες των ιδιοκτητών των ακινήτων ,αμέσως έξω από την ρυμοτομική γραμμή (άρθρο 3 ,παρ. 3 & 5)
10.-Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σ΄αυτό
(άρθρο 4 παρ. 1)
11.-Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα άρτια και οικοδομήσιμα κατά τον Γ.Ο.Κ , το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή
εξωτερική διακλάδωση (άρθρο 4 παρ. 5)
12.-Απαγορευεται η απ΄ ευθείας σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης των υπόγειων χώρων .
Αυτοί οι χώροι θα αποχετεύονται υποχρεωτικά με μηχανική ανύψωση (άντληση) με ευθύνη και δαπάνες των ιδιοκτητών.
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Η ΔΕΥΑΒ ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημίες σε αυτούς τους χώρους ,λόγω της μη σωστής κατασκευής και
των εσωτερικών εγκαταστάσεων και του συστήματος μηχανικής ανύψωσης. (άρθρο 5 παρ. 1)

λειτουργίας

13.Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων , ουσιών , έστω
και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση : (άρθρο. 6)
α)Ουσιών που προέρχονται γενικά από βόθρους ,στεγανούς ή απορροφητικούς.
β)Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς ,όπως απορρίμματα μαγειρίων ,σκουπίδια ,προϊόντα κατεδαφίσεων
,άμμος ,στάχτη ,κουρέλια ,μπογιές, ασβέστη, τσιμεντόσκονη , κοπριά ζώων ,απορρίμματα σφαγείων ,δύσκολα βιοαποσυνθέσιμες
ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.λ.π) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.
γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημία στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο
για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
δ) Αερίων και ατμών
ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα , αλκάλια, άλατα
,πίσσα κ.λ.π να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.
Στ) Υγρών που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών ,όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις ,χημικές κατακρημνίσεις
,κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς , καθώς και χρωματισμένα νερά αποχ/σης κ.λ.π
ζ) Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης ,ζύμωσης κ.λ.π δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις
η)Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα , κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ , σε λίπη και έλαια.
θ)Υγρών σε τόση μεγάλη ποσότητα που , κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ , να προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δικτύου
αποχέτευσης.
ι)Υγρών γενικά με ουσίες και ιδιαίτερα μέταλλα που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία της εγκατάστασης
καθαρισμού των λυμάτων(Βιολογικός καθαρισμός) κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ.
ι.α) Αποβλήτων που έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από αυτές του πίνακα που
περιλαμβάνεται στον κανονισμό Αποχέτευσης ΔΕΥΑΒ(Άρθρο 6 ) ,εκτός εάν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη των 5Μ3
,οπότε , ύστερα από ειδική έγκριση , μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.
κ) Των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη επεξεργασία για την μετατροπή τους σε λύματα με χαρακτηριστικά
αστικών λυμάτων
λ)Σε κάθε περίπτωση ,που , παρά τις προβλέψεις ,μπαίνουν επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες στα δίκτυα αποχέτευσης ,ό π ω ς α π ό
δ ι α ρ ρ ο ή δ ε ξ α μ ε ν ώ ν ε ι δ ι κ ώ ν υ γ ρ ώ ν κ.λ.π, ο κύριος του ακινήτου οφείλει να πάρει κάθε μέτρο για την
έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α.Β
μ) Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών υγρών η ΔΕΥΑΒ μπορεί να ζητήσει πλην της επεξεργασίας αυτών στα επίπεδα των
αστικών λυμάτων , και πλήρη αποχρωματισμό τους. Η αποχέτευση αυτών των λυμάτων γίνεται με έγκριση του ΔΣ μετά από εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία καθορίζει και τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης
Τα καθαρά νερά των εργοστασίων ,βιομηχανιών , βιοτεχνιών κ.λ.π (νερά συμπύκνωσης , ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π )
επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων μετά από ειδική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας
14.-Μετά την σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχ/σης του οριστικού δικτύου , οι κύριοι των ακινήτων να κατεδαφίσουν ή
αχρηστεύσουν κάθε παλαιά εγκατάσταση με δαπάνη τους (βόθρους, παλιές σωληνώσεις κ.λ.π) εντός 30 ημερών
(άρθρο. 7 παρ. 1)
15.-Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους ισοδυναμεί με την καταπάτηση του Κανονισμού Αποχέτευσης και δίνει το δικαίωμα στη
ΔΕΥΑΒ να προβεί σε καταλογισμό ποινών .
16.-Στις περιπτώσεις που , λόγω απουσίας δικτύου αποχέτευσης (περιοχές εκτός σχεδίου πόλης) , επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων ,
είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικό καθαρισμό),
μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης .(Άρθρο 3 παρ. 9)

Βέροια ................................

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

AXTΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

( Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο)

