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ΔΚ ΣΗ 

ΓΔΤΑΓ ΠΗΝΔΙΟΤ 

   Γαζηνύλε 19/05/22  

 

 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η- Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

Ξεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Γαζηνύλεο- Βαξζνινκηνύ. 

 

Οη ηδηνθηήηεο ηωλ αθηλήηωλ νθείινπλ λα πξνβνύλ ΑΜΔΑ ζηελ θαηαζθεπή ηωλ εζωηεξηθώλ 

ζπλδέζεώλ ηνπο, από ηνλ θεληξηθό ζωιήλα (απόιεμε) ηεο απνρέηεπζεο ηνπο, κέρξη ην 

εμωηεξηθό θξεάηην  ζην δξόκν. 

 

Έλα κεγάιν έξγν!!! 

 

Έλα έξγν πνπ πξνζηαηεύεη ην εμαηξεηηθό θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ καο  βειηηώλνληαο 

θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα δωήο καο. 

 

Έλα έξγν γηα ην νπνίν  ην Διιεληθό Γεκόζην κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπλδξνκή θαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ηάρζεθε γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλωλίαο θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Έλα έξγν πνπ ελζηεξλίζζεθε θαη πξνώζεζε ε Γεκνηηθή Αξρή, κε ηελ ηερληθή θαη 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη δηεύζπλζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

Ο Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο Γαζηνύλεο- Βαξζνινκηνύ ζε απηήλ ηελ θάζε ζα ιεηηνπξγήζεη  γηα 

ηελ πόιε ηεο Γαζηνύλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηκήκαηα ηωλ νδώλ : 

- ηξαηεγνύ ηζίλε από Υαιθηνπνύινπ έωο Κέληξν Τγείαο 

-  κύξλεο από ηξ. ηζίλε έωο Καξαίζθνπ (επη ηεο πι. Ηξώωλ) 

- Υξ. ηζίλε από Υαιθηνπνύινπ έωο Κνηκ. Θενηόθνπ 

- Μηρ. ηζίλε από Υαιθηνπνύινπ έωο Κνηκ. Θενηόθνπ-Μάρεο Λάια 

- Γηαλ. Γηαλλαθνπνύινπ από Κνπξβηζηάλνπ έωο Barista cafe 

- Κνηκ. Θενηόθνπ από Μαθεδνλίαο (ηδηνθηεζίαο Καπξάινπ) έωο εκαδηαθνύ. 

- Δι. Βεληδέινπ από Γηαλ. Γηαλλαθνπνύινπ έωο Μηρ. ηζίλε 

- Παξνδνο ηξ. ηζίλε (ζηελό Αλδξηθάθε) 

- Πηάηζα Σαμί 

- Ληάθνπ από Γηαλ. Γηαλλαθόπνπινπ έωο Μηρ. ηζίλε 
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- Μαλνπξά από Γηαλ. Γηαλλαθόπνπινπ έωο Μηρ. ηζίλε 

- Γαιαλαίωλ από Γηαλ. Γηαλλαθόπνπινπ έωο Μηρ. ηζίλε 

- Καξαίζθνπ από Υξ. ηζίλε έωο Μηρ. ηζίλε 

 

Γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γαζηνύλεο- Βαξζνινκηνύ, κε αζηηθά 

ιύκαηα, απαηηείηαη θαη επηβάιιεηαη, ζε πξώηε θάζε,  λα γίλεη από ηνπο θαηνίθνπο – ηδηνθηήηεο 

αθηλήησλ ηεο Γαζηνύλεο ε ππνρξεωηηθή από ην λόκν ζύλδεζή ηνπο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο 

κε ηελ ΑΜΔΗ θαηαζθεπή ηωλ εζωηεξηθώλ ζπλδέζεωλ, από ηελ απόιεμε ηεο απνρέηεπζήο 

ηνπο κέρξη ην θξεάηην πνπ ππάξρεη ζην δξόκν. 

 

Η ΑΜΔΗ θαη θαηά ην ηαρύηεξν δπλαηό θαηαζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ ζπλδέζεσλ από ηνπο 

ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ηεο πόιεο ηεο Γαζηνύλεο επηβάιιεηαη λα γίλεη σο εμήο: 

 

 Οι ιδιοκηήηες ηων ακινήηων έως ηην 30/6/22 σποτρεούνηαι να 

καηαβάλοσν ή να προβούν ζε ρύθμιζη ηοσ ηέλοσς ζύνδεζης, καη’ 

εθαρμογή ηης 18/22 (ΑΔΑ:ΨΜΤ046Ν4ΝΚ-6ΩΞ) απόθαζης ηης ΔΕΥΑΔ 

Πηνειού και ηης 97/21 (ΑΔΑ:6ΟΔΘΩΞΑ-Ε51)  ηοσ ΔΣ ηοσ Δ. Πηνειού. 

 Οη θύξηνη ησλ αθηλήησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαρσξίδνπλ ην δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ 

εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αθηλήησλ ηνπο θαη λα απνρεηεύνπλ ρσξηζηά ηα αθάζαξηα θαη 

ρσξηζηά ηα όκβξηα. 

 Μεηά ηε ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα αρξεζηεύεη 

κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ θάζε παιηά εγθαηάζηαζε κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ (βόζξνπο). 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απόξξηςε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ βόζξσλ θαζώο θαη ησλ νκβξίσλ πδάησλ 

ζε αγσγό απνρέηεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα ε ΓΔΤΑΓ Πελεηνύ 

ζα επηβάιιεη θπξώζεηο αθόκε θαη δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο ηεο απνρέηεπζεο θαη επηβνιή απζηεξώλ 

πξνζηίκσλ. 

 Μηα παξνρή απνρέηεπζεο αθαζάξησλ εμππεξεηεί θαηά θαλόλα δύν αθίλεηα. Καηά ηελ θξίζε 

ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΓ Πελεηνύ, είλαη δπλαηό λα δνζεί άδεηα ζύλδεζεο πεξηζζνηέξσλ 

ηνπ ελόο αθηλήησλ ζηελ ίδηα απνρέηεπζε ή θαη αληίζηξνθα έλα αθίλεην κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο παξνρέο απνρέηεπζεο. 

 Η θαηαζθεπή ιηπνζπιιέθηε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνρεηεύνπλ ζην δίθηπν ιίπε θαη έιαηα 

είλαη ππνρξεσηηθή. Όπνπ δελ ηνπνζεηείηαη ιηπνζπιιέθηεο ε ΓΔΤΑΓ Πελεηνύ ζα πξνβαίλεη ζε δηαθνπή 

ησλ ζπλδέζεσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο  θαη ζα επηβάιιεη απζηεξό πξόζηηκν. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΗ ΓΔΤΑΓ ΠΗΝΔΙΟΤ 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε κε ηελ ΓΔΤΑΓ Πελεηνύ. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΣΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗ ΓΑΣΟΤΝΗ 

 

Η ππνρξεσηηθή θαη  επηβαιιόκελε από ην λόκν ζύλδεζε ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ζα 

γίλεηαη ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα ησλ δηαθιαδώζεσλ ηνπ δηθηύνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο δεκνηηθνύο δξόκνπο, ζηα όξηα ησλ ηδηνθηεζηώλ. 

ηνλ ππζκέλα θάζε θξεαηίνπ ζα πινπνηεζεί ε ζύλδεζε δηακέηξνπ Φ160 είηε ζηελ 

αλακνλή, όπνπ ππάξρεη, είηε κε ηξύπεκα (κε εηδηθό εμάξηεκα-πνηεξνηξύπαλν).  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα αλακνλή δε ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα θιείλεηαη κε 

θαηάιιειε πιαζηηθή ηάπα Φ160 γηα απνθπγή εηζξνώλ ππνγείσλ πδάησλ θαη ρσκάησλ ζην 

δίθηπν αιιά θαη εθξνώλ ιπκάησλ ζην ππέδαθνο. 

Λόγσ ησλ θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ εμσηεξηθά ηνπ θξεαηίνπ γηα 

ηελ εύξεζε ησλ αλακνλώλ ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ζπλελλόεζε κεηαμύ ησλ ηδηνθηεηώλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην θξεάηην , νύησο ώζηε λα γίλνληαη ηαπηόρξνλα όιεο νη ζπλδέζεηο 

θαη λα κελ απαηηεζνύλ ζην κέιινλ λέεο εθζθαθέο θαη απνθαηαζηάζεηο ην θόζηνο ησλ νπνίσλ 

ζα βαξύλεη εμίζνπ όινπο ηνπο ζπλδεόκελνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν θάζε ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

επηθάλεηεο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ ππό θαζαίξεζε επαλαθέξνληαο απηέο ζηελ 

αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Ο ζσιήλαο ζύλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθόο δηακέηξνπ κηθξόηεξεο ηνπ Φ160. 

Θα αθνινπζεί ηε κεγαιύηεξε δπλαηή δηαδξνκή εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζην ηέινο ζα 

εμέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ δξόκνπ θαη πεδνδξνκίνπ κέρξη ην θξεάηην. 

Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ν ζσιήλαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 

0,50 κέηξσλ θάησ από ηε ζηάζκε ηνπ δξόκνπ θαη λα επηρώλεηαη κε άκκν ή ζε πεξίπησζε 

πνπ απηό δελ είλαη ηερληθά εθηθηό λα εγθηβσηίδεηαη κε ζθπξόδεκα. 

ε πξώηε θάζε κπνξείηε άκεζα λα θαηαζθεπάζεηε ηνλ απαηηνύκελν ζσιήλα 

ύδξεπζεο από ηελ απόιεμε ηνπ εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο ηνπ θηηξίνπ ζαο κέρξη 

ηελ αλακνλή ζηα ππάξρνληα θξεάηηα ζην δξόκν ΥΩΡΙ ΟΜΩ λα γίλεη ε ηειηθή ζύλδεζε ηνπ 

ζσιήλα. 

Δπί ηνπ ζσιήλα ζύλδεζεο θαη εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ζαο, ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαζθεπή θξεαηίνπ ειέγρνπ θαζαξηζκνύ θαζώο θαη ηνπνζέηεζε ιηπνζπιιέθηε γηα ηα 

εζηηαηόξηα, δαραξνπιαζηεία, βηνηερλίεο ηξνθίκσλ θαη γεληθά γηα όζεο εγθαηαζηάζεηο ε 

ΓΔΤΑΓ Πελεηνύ θξίλεη απαξαίηεην. 
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