
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

    ΛΑΜΙΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 
 Στη Λαμία σήμερα στις  .................................................. μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον Δ/ντή και τον ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή ή ενοικιαστή του ακινήτου με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΥΠΟΧΡΕΟΥ): ........................................................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : .................................... Α.Φ.Μ. ..............................................  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ............................................ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : .............................  

που θα αναφέρεται ως «Καταναλωτής» και αφού έλαβε γνώση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του 

Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης που ισχύει για την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και σύμφωνα με το περιεχόμενό τους 

αποδέχεται τα παρακάτω : 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα παρέχει νερό με βάση το τιμολόγιο που θα ισχύει κάθε φορά : 

- Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει μετά την υπογραφή του Συμβολαίου παροχής νερού και την 

τοποθέτηση του υδρομέτρου. Με την υπογραφή σύμβασης παροχής νερού τυχόν προηγούμενη εγγύηση 

(προκαταβολή) που δεν επιστράφηκε ή συμψηφίστηκε παραμένει σε προσωρινό λογ/σμό στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

και η προηγούμενη σύμβαση ακυρώνεται. 

- Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του παροχή ύδρευσης (δικό του) υδρόμετρο. 

 

 2. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να καταβάλλει το ελάχιστο όριο κατανάλωσης. Επίσης είναι 

υποχρεωμένος να εξοφλεί το λογ/σμό στην προθεσμία που αναγράφεται σ’ αυτόν.  

     Σε περίπτωση μη πληρωμής μετά το πέρας της προθεσμίας διακόπτεται η παροχή του νερού χωρίς καμία 

ειδοποίηση. Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογ/σμού η οφειλή 

επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο και η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του 

λογ/σμού, την καταβολή τόκων και των δικαιωμάτων καταβολής και επανασύνδεσης της παροχής. 

     Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο 

εκάστοτε υδρολήπτης (π.χ. ένοικος) και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου. 

 

 3. Ο καταναλωτής έχει χρέος να προσέχει και να προστατεύει το υδρόμετρό του. Σε περίπτωση διαρροής 

νερού έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιχείρηση. 

 

 4. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να δώσει νερό σε τρίτους ή να το χρησιμοποιήσει σε χώρους ή για σκοπούς 

διαφορετικούς από αυτούς που συμφωνήθηκαν.  

 

5. Ο καταναλωτής υποχρεούται να τοποθετεί βάνα κεντρική για τυχόν διαρροή που ήθελε προκύψει 

εσωτερικά του κτιρίου του. 

 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

1.  Κάθε ακίνητο συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης. 

 

2.  Η σύνδεση κάθε ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή 

νερού από ακίνητο. 

 

3.  Μία παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. 

 

4.  Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών 

εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. 

 

5. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ’ όλες τις 

οικοδομές που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης. 

6. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή να απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων πάσης φύσης ουσίες και 

αέρια που φράζουν τους αγωγούς, κάνουν ζημιές στο δίκτυο και γενικά επιδρούν βλαπτικά στις εγκαταστάσεις 

καθαρισμού των αποβλήτων κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

7. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των περιεχομένων των βόθρων σε αγωγό Αποχέτευσης. 

 



 - Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται κατά την κρίση της να ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου 

ύδρευσης - αποχέτευσης με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές μέχρι της επισκευής και τακτοποίησής τους. 

 

- Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμολογίων και των όρων της σύμβασης σύμφωνα με 

τον Κανονισμό ύδρευσης και αποχέτευσης χωρίς επίσημη ειδοποίηση του καταναλωτή 

 

- Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να ακυρώσει το παρόν Συμβόλαιο για οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο. 

 

- Οι παραπάνω Κανονισμοί καλύπτουν όλους τους καταναλωτές της Επιχείρησης που συνδέονται με το 

δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και ισχύει για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από το παρόν συμβόλαιο 

 

 - Τύπος εκτέλεσης του συμβολαίου ορίζεται η Πόλη της Λαμίας και για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ 

των συμβαλλομένων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λαμίας. 

 

 - Ο καταναλωτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων του Κανονισμού λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης 

και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

    Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και υπογράφεται όπως παρακάτω : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.    Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

 (κατ’ εντολή του Δ/ντή ο υπεύθυνος  

   υπάλληλος των νέων συνδέσεων) 

 

      (Υπογραφή).........................    Α.Δ.Τ. ............................  

 

 

(Υπογραφή) ................................           Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

     (Υπογραφή) .............................    Α.Δ.Τ. .............................  


