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Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Β και του- της κ. ................................................................................................. ................................ 

του .............................................. επαγγέλματος .................................... ..κατοίκου .............................................................. 

οδός: ...............................................................και ΑΦΜ........................ ...........................συμφωνήθηκε η σύνδεση της 

παροχής νερού  ,διατομής..................................στο ακίνητο που βρίσκεται στη διεύθυνση :ΟΔΟΣ: 

........................................................................................   αριθ..... ...................... με το δίκτυο ύδρευσης  της ΔΕΥΑΒ  

με  τους παρακάτω όρους , όπως ορίζονται στον κανονισμό Υδρευσης της Επιχείρησης. 
1.-Η  Δ.Ε.Υ.Α.Β  θα δίνει νερό με το τιμολόγιο που θα ισχύει κάθε φορά. 

Ο πελάτης υποχρεούται  να εξοφλεί εμπρόθεσμα  την αξία του νερού κάθε 2 μήνες , μόλις  σταλεί σ΄αυτόν  η σχετική 
ειδοποίηση. 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β  δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή  το δικαίωμα  να επικαλείται τη μη παραλαβή  ή την απώλεια του 
Λογαριασμού  κατανάλωσης , οφείλει  δε να επιδείξει τη στοιχειώδη επιμέλεια  στην αναζήτηση του Λογαριασμού. 

 
   Το νερό , με την προυπόθεση  ότι υπάρχει επάρκεια του  δικτύου , παρέχεται στους καταναλωτές  όλη τη διάρκεια  του 

εικοσιτετραώρου , εκτός αν για λόγους βλαβών ή αναγκαίων επεμβάσεων στο δίκτυο και τις άλλες εγκαταστάσεις  του ή 
τέλος  για λόγους κυρώσεων  που επιβάλλει η Δ.Ε.Υ.Α.Β   στους άμελους  ή παραβάτες η παροχή αναστέλλεται , μέχρι 
την άρση των εμποδίων που την  επέβαλαν. 

 
2.-ΔΙΑΚΟΠΕΣ  ΝΕΡΟΥ  ( Αρθρο  7 Κ.Υ ) 
    2.1) Διακοπές που δεν έχουν την έννοια των κυρώσεων οφείλονται: 
 
    α) Σε βλάβες των ιδίων των αγωγών του δικτύου διανομής 
    β) Σε  εργασίες συντήρησης  των αγωγών του δικτύου διανομής  
    γ) Μετά αίτηση του καταναλωτή 
 
2.2).Διακοπές  που έχουν την έννοια των κυρώσεων οφείλονται : 

    α) Στη μη εμπρόθεσμη εξόφληση  των λογ/σμών κατανάλωσης νερού από μέρους  των  καταναλωτών. 

       Η διακοπή υδροληψίας  στην  περίπτωση αυτή θα γίνει ύστερα από την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την  ημερομηνία 
λήξης του λογαριασμού , με την διαδικασία  της  σφράγισης. 

       Η αφαίρεση των υδρομέτρων   από την  ΔΕΥΑΒ γίνεται όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει τον λογαριασμό 
κατανάλωσης νερού  μέσα σε έξι (6)  μήνες από τη διακοπή της υδροληψίας . 

       Αν η διακοπή οφείλεται σε λανθασμένη ενέργεια της Υπηρεσίας, τότε η υδροληψία επαναφέρεται αμέσως χωρίς δαπάνη 
του καταναλωτή. 

 
   β) Στην περίπτωση  που ο καταναλωτής προβαίνει σε ανεπίτρεπτες  επεμβάσεις  στα υδρόμετρα , αφαιρείται  το 

υδρόμετρο.  
 
   γ)  Στην περίπτωση λαθραίας  υδροληψίας , αφαιρείται το υδρόμετρο. 
 
   δ) Σε περίπτωση σύνδεσης σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης με τις  σωληνώσεις  υδροληψίας της ΔΕΥΑΒ    
       καθώς και τοποθέτησης  σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια  υδατοπαροχής , αφαιρείται το 

υδρόμετρο. 
 
  ε) Σε περίπτωση παραβίασης  και της σφράγισης και της αφαίρεσης του υδρομέτρου , επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζεται 

από το ΔΣ 

 Το περιεχόμενο της άδειας  εγκρίθηκε με την 
 απόφαση  61  του Δ.Σ  της   Δ. Ε. Υ. Α. . Β ,  
 στη συνεδρίασή του,  με αρ. πρακτικού 5/ 21.5.99   
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       Ο δε καταναλωτής  μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού ,καταβάλλει και το τέλος  της   διακοπής  και 
επανασύνδεσης   που καθορίζεται από το Δ.Σ 

3.- ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ    (Αρθρο  8) 
Η ακύρωση άδειας υδροληψίας γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις : 
α) Μετά  60 ημέρες από την αφαίρεση του υδρομέτρου  η ΔΕΥΑΒ προβαίνει στην ακύρωση   αδείας  υδροληψίας , το δε 

τέλος  σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης  δεν επιστρέφεται 
β) Σε ακατοίκητα  ή εγκαταλελειμμένα  κτίσματα , μετά από απόφαση του ΔΣ 
γ) Με αίτηση του ιδιοκτήτη σε  οποιαδήποτε περίπτωση , εφ΄όσον δεν οφείλει.  
    Σ΄αυτήν την  περίπτωση  δεν επιστρέφονται τα τέλη σύνδεσης. 
δ) Για κατεδάφιση οικοδομής .Σε αυτή   την περίπτωση δεν εκδίδεται   νέα άδεια , εφ ΄όσον υπάρχουν οφειλές. 
    Κατά την ακύρωση της άδειας  υδροληψίας  και την αφαίρεση του  υδρομέτρου αφαιρούνται  ταυτόχρονα  και τα υλικά       
    σύνδεσης , τα οποία επιστρέφονται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΒ .Σταματάνε οι χρεώσεις   και δεν αποστέλλονται πλέον     
    αποδείξεις  λογαριασμών. 
 
4.-   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  (Αρθρο  13) 
α)   Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων  γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ  είτε αυτεπάγγελτα  είτε ύστερα από  

αίτηση του καταναλωτή και εφόσον  το κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία. 
β)  Ο έλεγχος που γίνεται ύστερα από αίτηση του  καταναλωτή, αποβλέπει στην διαπίστωση των  αιτιών υψηλής 

κατανάλωσης ή μη και η χρέωση  του ελέγχου γίνεται στον αιτούντα με τρόπο που καθορίζεται από το ΔΣ. 
γ)    Ο έλεγχος γίνεται με συνεχόμενη  τοποθέτηση  υδρομέτρων της ΔΕΥΑΒ για διάστημα 30 ημερών περίπου . 
       Αν ο καταναλωτής , παρ΄ όλο που ειδοποιήθηκε   για  την ημερομηνία  του ελέγχου ,δεν παραστεί σ΄αυτόν ,  η 

διαδικασία δεν αλλάζει . 

5.-   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ   (Αρθρο  16) 

α)  Οποιοσδήποτε  προξενήσει φθορά  στην κινητή ή ακίνητη περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β  διώκεται για παράβαση των 
σχετικών άρθρων του  ποινικού κώδικα. 

β)   Σε οποιονδήποτε καταναλωτή επιχειρεί λαθραία  υδροληψία  επιβάλλονται οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις ή  
αυτές που προβλέπονται  από το ΔΣ .Εάν δεν πληρώσει  τις επιβαλλόμενες κυρώσεις , τότε ακυρώνεται η άδεια 
υδροληψίας. 

       Στην έννοια της λαθραίας  υδροληψίας  εμπίπτει και η απόληψη νερού  με αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομέτρου  , 
που έχει σαν συνέπεια την  διαγραφή  της καταναλωθείσας ποσότητας. 

        Σε αυτές τις περιπτώσεις ,όταν ο καταναλωτής είναι ενοικιαστής , ειδοποιείται  για την παράβαση ο κάτοχος της άδειας 
(ιδιοκτήτης) 

γ)  Σε περίπτωση ύπαρξης υποτροπής  από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή ,σταματάει η υδροδότηση ,αφαιρείται  το 
υδρόμετρο και  ακυρώνεται η  άδεια υδροληψίας.  

       Για την επανασύνδεση  της υδροληψίας αυτής ισχύουν οι  διατάξεις  του άρθρου  10    του Κανονισμού. 
4.-  Απαγορεύεται  στους καταναλωτές : 

   α)  Να παραβιάζουν τη σφράγιση  των υδρομέτρων. 

   β)  Να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης  ή  καυσίμων κοντά σε φρεάτια υδατοπαροχής. 

   γ)  Να χρησιμοποιούν  την  πυροσβεστική διακλάδωση για ύδρευση. 

        Η σύνδεσή της με εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού , είναι     παράνομη. 

  δ)  Να συνδέουν  τις  σωληνώσεις υδροληψίας  με σωληνώσεις ξένης προέλευσης προς τη ΔΕΥΑΒ 

   ε)  Η πώληση νερού σε τρίτους .Το δικαίωμα αυτό το έχει ΜΟΝΟ η ΔΕΥΑΒ 

στ) Η σύνδεση νερού να γίνεται από ιδιώτη υδραυλικό. 
   Σ΄ όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις  διακόπτεται η υδροληψία  και επιβάλλεται πρόστιμο που καθορίζεται  από το     
   Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΒ.              
   
 

           Βέροια ...................... 
          Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                   Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
 
 
  Α Χ Τ Σ Η Σ  Θ Ω Μ Α Σ                                  (Υπογραφή) 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ               (Ονοματεπώνυμο)
                


