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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
1ο χλμ ΕΠΟ Χαλάστρας – Σίνδου, ΤΚ 57300 - ΑΦΜ: 997631251 ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ                  

ΤΗΛ: 2316 021 480/481 - E-mail: info@deyadelta.gr  

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
  Αρ. Πρωτ.: 
  Χαλάστρα __ /__ / 20__ 

Στοιχεία καταναλωτή 
Επώνυμο/Επωνυμία  ΑΦΜ  

Όνομα  ΔΟΥ  
Πατρώνυμο  ΑΔΤ  

Σταθερό τηλέφωνο  E-mail  
Κινητό τηλέφωνο    

 
Στοιχεία Ακινήτου-Υδρομέτρου 

Διεύθυνση  Όροφος  
Αριθμός  Διαμέρισμα  

Τ.Κ.  Κωδικός Καταναλωτή  
Πόλη  Αριθμός Υδρόμετρου  

Νομός/Περιοχή  Θέση  
 

Ο/Η καταναλωτής της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα κ. ________________, με ΑΦΜ ___________ και 
ΔΟΥ_______________, δηλώνω ιδιοκτήτης/ενοικιαστής του ακινήτου με στοιχεία υδροδότησης _________ (ΚΚ) στη 
διεύθυνση οδού____________ αριθ____ διαμέρισμα ________στην περιοχή_______ στο Δήμο Δέλτα, και ζητώ τη 
μεταβίβαση της ανωτέρω υδροδότησης στο όνομά μου αναλαμβάνοντας με την υπογραφή του παρόντος 
συμβολαίου όλες τις υποχρεώσεις αυτής έναντι της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα που απορρέουν από αυτό. 

Ειδικότερα ο καταναλωτής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
1. Η παροχή του νερού και αποχέτευσης, εφόσον υπάρχει δίκτυο, γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη με 

μοναδιαίο κωδικό καταναλωτή: ΧΧΧΧΧΧΧ. Αν υπάρχει ενοικιαστής μας προσκομίζει τα στοιχεία του μαζί με 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση του δικαιούχου. Η χορήγηση νερού 
γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την μέρα που υπογράφηκε το συμβόλαιο.  

2. Οι συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον υπάρχει δίκτυο, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι την 
οικοδομή-οικία του καταναλωτή γίνεται με υπόδειξη της υπηρεσίας μας. Τα έξοδα της σύνδεσης 
επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα τροποποίησης της εγκατάστασης της ύδρευσης 
ή αποχέτευσης, εφόσον υπάρχει δίκτυο, χωρίς ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα να προβάλει ένσταση. 
Καμία εξωτερική σύνδεση δεν επιτρέπεται να γίνει χωρίς έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης από την 
επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μην παραχωρεί νερό σε κάθε εγκατάσταση που η λειτουργία 
της θα ήταν δυνατό να φέρει δυσκολίες στην γενική υπηρεσία διανομής νερού.  

3. Απαγορεύεται ο καταναλωτής να δίνει νερό σε τρίτους με πληρωμή.  
4. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διακόπτει το νερό για τεχνικούς λόγους αν είναι ανάγκη. 
5. Κανένας αγωγός ύδρευσης για επέκταση ή παροχή δεν θα είναι εκτεθειμένος επιφανειακά. Οι αγωγοί 

τοποθετούνται σε βάθος 60 εκατ. στα γαιώδη και ημιβραχώδη εδάφη και 40 εκατ. σε βραχώδη. Η 
αναρρίχηση των αγωγών στους τοίχους απαγορεύεται.  

6. Ο καταναλωτής οφείλει να επιτρέπει στους υπαλλήλους της επιχείρησης να ελέγχουν τις εσωτερικές και 
εξωτερικές του εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον υπάρχει δίκτυο σε οποιαδήποτε ημέρα 
και ώρα αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επίσης οφείλει να επιτρέπει και να διευκολύνει τους υπαλλήλους της 
επιχείρησης να καταγράφουν την κατανάλωση του υδρομέτρου. Σε αντίθετη περίπτωση, που αφορά την 
καταμέτρηση κατανάλωσης του εξαμήνου, θα εκδίδεται λογαριασμός με βάση το μέσο όρο των δύο 
τελευταίων εκκαθαριστικών λογαριασμών. 

7. Κάθε βλάβη υδρομετρητή της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα από κλοπή, πυρκαγιά, σπάσιμο με υπαιτιότητα του 
καταναλωτή βαρύνει αυτόν και μόνο. Σε εποχή παγετού υποχρεούται ο πελάτης να διαφυλάξει με κάθε 
μέσο τον υδρομετρητή.  
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8. Ο καταναλωτής οφείλει να εξοφλεί τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού εντός της αναφερόμενης 
προθεσμίας που αναφέρεται στο ειδικό έντυπο έκδοσης λογαριασμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 
πληρωμής καταβάλλονται όλες οι νόμιμες προσαυξήσεις και σε περίπτωση οφειλών δύο και επιπλέον 
ανεξόφλητων λογαριασμών η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση χωρίς 
άλλη ειδοποίηση. Η επανασύνδεση θα γίνεται με νέα αίτηση, με την καταβολή των προηγούμενων 
οφειλών και τα τέλη επανασύνδεσης, σύμφωνα με το όσα ορίζονται από τον κανονισμό της υπηρεσίας.  

9. Τα παράπονα και ενστάσεις των καταναλωτών υποβάλλονται γραπτά με αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής που υποστηρίζει τους καταναλωτές και 
όχι σε υπαλλήλους εξωτερικής υπηρεσίας, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη και αυστηρά μέχρι τη λήξη του 
λογαριασμού τον οποίο αφορούν.  

10. Οι καταναλωτές, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, υποχρεούνται στη καταβολή εγγυήσεως ποσού 100 ευρώ. Το 
ποσό της εγγυήσεως επιστρέφεται όταν γίνεται διακοπή της παροχής, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα 
εκκαθαριστούν όλοι οι λογαριασμοί  που την αφορούν.  

11. Ο καταναλωτής μπορεί ν’ ακυρώσει το συμβόλαιο κάνοντας αίτηση διακοπής νερού, διαφορετικά το 
συμβόλαιο ισχύει.  

12. Αν ο καταναλωτής δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτό το συμβόλαιο, η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Δέλτα θα διακόπτει την παροχή του.  

13. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και παρατηρήσεις των οργάνων της υπηρεσίας, σχετικές με τις 
λεπτομέρειες του χώρου και της στήλης των υδρομέτρων, των διακλαδώσεων, ανυψωτικών στηλών, 
επισκευών, αντικαταστάσεων και μετατοπίσεων υδρομέτρων. 

14. Να δέχεται τους όρους συνδέσεως του ακινήτου με το δίκτυο υδρεύσεως, είτε πρόκειται για αρχική 
υδροληψία, είτε πρόκειται  για υδροληψία που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτή). 

15. Να μην προκαλεί φθορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα ούτε να επιχειρεί 
κατά οποιαδήποτε τρόπο λαθραία υδροληψία ή επέμβαση στις διακλαδώσεις και στο υδρόμετρο. 

16. Να συντηρεί το χώρο υδρομέτρου-φρεάτιο-μεταλλικό κιβώτιο. 
17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πιεστικού δοχείου εντός του χώρου του υδρομέτρου. 
18. Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: 

Β4ΠΠΩ9Ι-ΦΙ9). 
19. Σε περίπτωση αιτήματος διακοπής υδροληψίας ο υπόχρεος οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από την υπηρεσία και ειδικά στη περίπτωση ενοικιαστή οφείλει να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα τον αρ. υδρομέτρου του 
ακινήτου, φωτογραφία με την ένδειξη του υδρομέτρου και την ημερομηνία αποχώρησης του ενοικιαστή ή 
λήξης του συμβολαίου. 

20. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:__________________________________________________________________________ 

 

Χαλάστρα __/__/20__ 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα Ο Καταναλωτής 
 
 
 
 
 
 (υπογραφή και Ονοματεπώνυμο) 

 


