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 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. proedros 
2. Επιτροπή νέων συνδέσεων deyaer 
3. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  
4. Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  Φ04..  
5. Τμήμα Καταναλωτών katanalotes .. 
6. Χρον/κό αρχείο/ Πρωτόκολλο Φ25Α  .. 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΤΗ:   ΠΡΟΣ: τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας 

ΑΡ. ΝΕΩΝ Υ/Μ:   ΓΙΑ ΝΕΑ  ΠΑΡΟΧΗ ... 

ΑΙΤΗΣΗ του/ της  Παρακαλώ, 

ΕΠΩΝΥΜΟ :   Να μου χορηγήσετε άδεια για  σύνδεση με 
το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για το 
κτίριό μου που βρίσκεται στην 

ΟΝΟΜΑ :   

Όνομα πατέρα :   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Κοινότητα: 

Α.Φ.Μ. :   Περιοχή: 

Δ.Ο.Υ. :   Εντός ορίων οικισμού: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  Γείτονες:  

Τ.Κ.  :     

Δήμος :     

Κοινότητα :     

Περιοχή :     

Οδός :     

Τηλέφωνο :     

Κινητό :   Συντεταγμένες:  

e-mail :   Αρ. νέων παροχών:  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:  Αρ. οικοδομικής άδειας:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑ:   ΟΝΟΜ/ΜΟ : 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:   Τ.Κ.  :  

ΑΦΜ.:   Δήμος :  

ΔΟΥ:   Κοινότητα :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   Περιοχή :  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ:   Οδός :  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ:     

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤ:     



ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚ:     
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

1. Αποδεικτικό ταυτότητας φυσικού προσώπου: 
1.1. ταυτότητας ιδιοκτήτη ή .. 
1.2. Εξουσιοδότηση  ή πληρεξούσιο και ταυτότητα εξουσιοδοτούμενου προσώπου .. 

2. Αποδεικτικό νομιμότητας κτίσματος: 
2.1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (από την πολεοδομία), της τελευταίας που είναι σε ισχύ, με 

θεώρηση αποπεράτωσης από την πολεοδομία .. 
2.2. για κτίρια προ του '55, και απώλεια συμβολαιογραφικής πράξης που να το αποδεικνύει, 

βεβαίωση από το Δήμο .. 
2.3. βεβαίωση νομιμοποίησης και αποδεικτικό προκαταβολής ή εξόφλησης .. 

Βεβαίωση μηχανικού για σύνδεση με τα κοινωφελή δίκτυα για κάθε ιδιοκτησία .. 
3. Απόσπασμα google map ή άλλου σχετικού με σημειωμένο το ακίνητο.  .. 

ή αντίγραφο του τοπογραφικού, όπου φαίνεται και το οδοιπορικό του ακινήτου.  .. 
4. Συμβόλαιο: 

4.1. ιδιοκτησίας ακινήτου .. 
4.2. Σύσταση ιδιοκτησιών για ακίνητο με περισσότερες ιδιοκτησίες.  .. 

5. Α.Φ.Μ. .. 
6. Μισθωτήριο (αν υπάρχει ενοικιαστής) θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.  .. 
7. Για επαγγελματίες: 

7.1. Έναρξη επιτηδεύματος .. 
8. από μηχανικό ή τον αδειούχο υδραυλικό, του ιδιοκτήτη, που θα αναλάβει τις εργασίες 

8.1. τοπογραφικό σκαρίφημα με σχεδιασμένο το υπό κατασκευή δίκτυο.  .. 
8.2. υπεύθυνη δήλωση για το υπό κατασκευή δίκτυο.  .. 

9. Συμφωνητικό Δ.ΕΥ.Α.ΕΡ. - ιδιοκτήτη .. 

 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές που το κτίριο βρίσκεται εκτός σχεδίου η αίτηση θα εξετάζεται 
από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Έλαβα γνώση για τη διαδικασία της σύνδεσης, όπως περιγράφεται στο συμφωνητικό σύνδεσης και την 
αποδέχομαι πλήρως. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί περιέχει τεχνικά και λοιπά στοιχεία, στα οποία 
μετά την υπογραφή μου είμαι υποχρεωμένος να συμμορφωθώ πλήρως. 

Με την αίτησή μου δηλώνω ταυτόχρονα ότι αποδέχομαι τον κανονισμό και της αποφάσεις του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Η αίτηση συμπληρώθηκε με προσωπική μου ευθύνη. 
Σε περίπτωση που η αίτηση δε συμπληρώθηκε σωστά στα λευκά πεδία, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δε φέρει καμία ευθύνη. 

Θα ακολουθήσει αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., προτού δοθεί η άδεια σύνδεσης και προτού 
υπογραφεί το συμφωνητικό. 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές που το κτίριο βρίσκεται εκτός σχεδίου η αίτηση θα εξετάζεται 
από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Οι εργασίες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. γίνεται από μηχανικό ή αδειούχο 
υδραυλικό και υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. πριν τον προγραμματισμό των εργασιών θα υποβληθεί 
στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. τοπογραφικό σχέδιο- σκαρίφημα με σχεδιασμένο το κατασκευασμένο, από τον ιδιώτη, 
δίκτυο και υπογεγραμμένο από το μηχανικό ή αδειούχο υδραυλικό, που το κατασκεύασε. Η κατάθεση του 
τοπογραφικού στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., με σχεδιασμένο το κατασκευασμένο δίκτυο που υπογράφεται από τον 
αδειούχο υδραυλικό, συνάδει  με την αποδοχή των δύο (2) παρακάτω δηλώσεων: 



Η σύνδεσή με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι τεχνικά εφικτή και δε δημιουργεί πρόβλημα πίεσης 
και επάρκειας νερού στους ήδη συνδεδεμένους δημότες της περιοχής. 

Οι εργασίες αφορούνε παροχή που εγγράφεται σε κύκλο ακτίνας 100μ από τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό 
και δε βρίσκεται έξω από υφιστάμενες παροχές. (Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 16/2005) 

Η παραπάνω αίτηση αποτελεί και δήλωση. Για τα στοιχεία που συμπλήρωσα δηλώνω ότι είναι αληθή. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ :  Τ.Κ. :  

ΟΝΟΜΑ :  Δήμος:  

Όνομα πατέρα :  Κοινότητα:  

Α.Φ.Μ. :  Περιοχή:  

Δ.Ο.Υ. :  Οδός:  

Κινητό:    

Τηλέφωνο:  e-mail:  

    
 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

ΔΕ ΣΠΑΤΑΛΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ‘Η ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ‘Η ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ. 

  



 

  

  Κ ρ α ν ί δ ι ,   . .  -  . .  –  2 0 2 .  
 

  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

KOINOTHTA  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΙ ..   ΟΧΙ ..  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

  

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ .. 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ-ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ –ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΝΑ      

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΝΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ  Ο,ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 Ο αιτών (μελλοντικός καταναλωτής ή και εκτελών το έργο) είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

των Νόμων, κανονισμών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
 Η άδεια για σύνδεση με το δίκτυο υδροδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ισχύει για τις ιδιοκτησίες που περιγράφει η αίτηση 

και τα δικαιολογητικά – έγγραφα που έχουν υποβληθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με ευθύνη του ιδιοκτήτη. 
 Η άδεια για σύνδεση με το δίκτυο υδροδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν αντικαθιστά καμία άλλη άδεια που τυχόν 

απαιτείται από άλλη υπηρεσία ή το Δήμο. 
 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης παροχής όταν: διαπιστωθεί μη συμμόρφωση 

με τους κανονισμούς της επιχείρησης και πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του ακινήτου ή όταν υπάρχουν 
ανεξόφλητες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Ενδεικτικά αναφέρονται: διακοπή παροχής, εκσκαφές, 
κατεδαφίσεις, επιβολή προστίμου, δέσμευση της οφειλής από τη Δ.Ο.Υ. και δικαστική δίωξη του 
παραβάτη. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 Η σύνδεση και η κατασκευή του δικτύου γίνεται με έξοδα του ιδιοκτήτη. 
 Σε περίπτωση που απαιτείται τομή κεντρικού δρόμου, η διέλευση του νέου αγωγού γίνεται μέσα από άλλον αγωγό 

μεγαλύτερης διαμέτρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 
 Η άδεια τομής του δρόμου (από το Δήμο ή την Περιφέρεια) είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, με την επίδειξη του 

παρόντος συμφωνητικού 
 Ο εκτελών το έργο είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε τυχόν βλάβη προκύψει σε δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης κ.τ.λ. 
 Ο αιτών και εκτελών το  έργο είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις παροχές  ήδη συνδεδεμένων χρηστών, 

εφόσον οι εκτελούμενες εργασίες προκάλεσαν τη διακοπή υδροδότησής τους.  
 Ο εκτελών το έργο είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στη Δ.Ε.ΥΑ.ΕΡ. πριν την έναρξη των εργασιών σχετικό 

σκαρίφημα και την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ή του αδειούχου υδραυλικού για τον τρόπο σύνδεσης. 
 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα ενημερωθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 



 Οι εργασίες συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. εκτελούνται μονό εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 Όλες οι εργασίες θα γίνουν από αδειούχο μηχανικό ή υδραυλικό και πάντα σύμφωνα με εγκεκριμένα υλικά και 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης, των εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. 
 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το έργο (κεντρικού αγωγού) περιέρχεται σε κοινή χρήση. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν στα όρια της ιδιοκτησίας, μέσα σε φρεάτιο πλήρως προσπελάσιμο από τους 

υδρονομείς της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ή επιτοίχειο εξωτερικά της ιδιοκτησίας, αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. 
 Μετά το υδρόμετρο θα τοποθετείται κεντρικός διακόπτης του ιδιοκτήτη. Δεν έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να επεμβαίνει 

στο δίκτυο και τον κεντρικό διακόπτη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ο οποίος βρίσκεται πριν το υδρόμετρο. 
 Τα υδρόμετρα θα είναι τουλάχιστον κλάσης C. 
 Οι υδρομετρητές τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν είσοδο και έξοδο νερού σύμφωνα με το βέλος (που 

υποδεικνύει τη ροή του νερού) τοποθετούνται μόνο οριζόντια (όπως άλλωστε αναγράφεται στο εσωτερικό τους –
Η). Απαιτείται ευθύγραμμο τμήμα 5*Φ πριν την είσοδο και 3*Φ στην έξοδο του υδρομέτρου. Αν δεν τοποθετηθεί 
σωστά το υδρόμετρο, μπορεί κατά την κρίση της επιχείρησης να γίνει διακοπή της σύνδεσης ή να θεωρηθεί παράνομη 
σύνδεση. (όπου Φ η διατομή του αγωγού που συνδέεται με το υδρόμετρο σε χιλιοστά. Για Φ25=25mm ή 2,5cm ή 
0,25m) 

 Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο υδρόμετρο ή το δίκτυο ύδρευσης του ιδιοκτήτη μετά το ρολόι, ευθύνεται ο 
ιδιοκτήτης για την αποκατάσταση της βλάβης. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 Ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο φρεάτιο ή κουτί του 

υδρομέτρου και την υποχρέωση να διατηρεί το φρεάτιο προσβάσιμο και τον υδρομετρητή πάντα καθαρό και 
ευανάγνωστο. 

 Σε περίπτωση που ο καταναλωτής διαπιστώνει κάποια φθορά, αλλοίωση ή παραβίαση του φρεατίου ή του 
υδρομέτρου είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την επιχείρηση και να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη που έχει 
προκληθεί. 

 Σε περίπτωση που διαπιστώσει η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. φθορά, βλάβη η σύνδεση θεωρείται παράνομη και θα χρεώνεται 
αναλόγως ο καταναλωτής. 

 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ο καταναλωτής χρειάζεται να ενημερώνει άμεσα 
τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για αποκατάσταση της βλάβης. 

 Οι υπάλληλοι της επιχείρησης μπορούν απροειδοποίητα και οποιαδήποτε στιγμή να κάνουν έλεγχο και αλλαγές στις 
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 Εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα τον υδρομετρητή του, 
με δικά του έξοδα και να προσκομίσει εντός 2 ημερών το νέο αριθμό υδρομέτρου. 

 Για οποιαδήποτε επέμβαση των καταναλωτών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προαπαιτείται ενημέρωση και 
σχετική άδεια, ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής υδρομέτρου ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, να επιθεωρεί το ακίνητο του καταναλωτή και τις 

σχετικές εγκαταστάσεις του. Με αυτό τον έλεγχο η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν αναλαμβάνει υποχρέωση, ούτε έχει καμία ευθύνη 
για ζημιές ή ατυχήματα που θα πραγματοποιηθούν από τη χρήση του νερού. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη σε κτίριο από νερό που προέρχεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ο πολίτης για 

να ζητήσει αποζημίωση θα πρέπει να έχει αποδείξει (και μετά από σχετική αυτοψία μηχανικού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) ότι 
υπάρχουν οι απαιτούμενες υγρομονώσεις για το κτίριο (όταν πρόκειται για υπόγεια κατασκευή). 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να προσθέτει στους λογαριασμούς κατανάλωσης και οποιαδήποτε άλλη οφειλή του 

καταναλωτή προς τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (ανεξόφλητοι λογαριασμοί, τέλη σύνδεσης, τέλη εργασιών κ.λπ.) 
 Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί εμπρόθεσμα και χωρίς αντίρρηση τους λογαριασμούς του. Μόνο 

μετά την εξόφληση κάθε λογαριασμού μπορεί να υποβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις ή ενστάσεις προς την επιτροπή 
επίλυσης οικονομικών διαφορών (Ε.Ε.Ο.Δ.) 

 Μετά τη λήξη των λογαριασμών γίνεται επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας 1% το μήνα. 
 Περιοδικοί λογαριασμοί μπορούν να εκδοθούν μετά από σχετική αίτηση του καταναλωτή και δήλωσης της ένδειξης 

του υδρομέτρου. 
 Ενδιάμεσοι λογαριασμοί εκδίδονται όταν δηλώνεται αλλαγή υδρομέτρου. 
 Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εκδίδονται με τη δήλωση αλλαγής καταναλωτή ή ιδιοκτήτη. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να δηλώσει ή να ζητήσει έλεγχο της ένδειξης του υδρομέτρου 

του και να εκδοθεί περιοδικός λογαριασμός ύδρευσης και αποχέτευσης από το πρόγραμμα (μηχανογραφικά και όχι 



χειρόγραφα). Μετά από σχετική αυτοψία υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με καταγραφή της ένδειξης του υδρομέτρου 
θα διορθώνονται αυτόματα οι λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης στο πρόγραμμα μηχανογράφησης. 

 Για όλες τις παραπάνω ενέργειες είναι υποχρεωτικό η ασφάλεια του υδρομέτρου και το υδρόμετρο να μην έχουν 
παραβιαστεί και να είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του υδρομέτρου. 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει όλες τις αντιρρήσεις  ή ενστάσεις και όταν εξακριβώνεται το βάσιμο 
τους στο σύνολο ή μέρους τους να γίνονται οι σχετικές διορθώσεις και να επιστρέφεται η διαφορά. 

ΕΥΘΥΝΕΣ 
 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με το παρόν συμφωνητικό δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο ακίνητό του 

από πλημμύρες ή άλλη αιτία, είτε από τη χρήση του δικτύου. 
 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα πίεσης, στις περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτησίες των 

ενδιαφερομένων βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, το οποίο δεν “καλύπτεται” από την υπάρχουσα  δεξαμενή 
υδροδότησης. 

 Σε περίπτωση που πρόκειται για υδροδότηση για λόγους πυρασφάλειας  απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση  της 
συγκεκριμένης  παροχής . 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
 Σε περίπτωση διαπίστωσης φθοράς, βλάβης, βανδαλισμού ή διαρροής δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε κοινόχρηστους ή 

δημοτικούς χώρους παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στα τηλέφωνα βλαβών. 
 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη ή καταναλωτή δεν αληθεύει ενημερώστε άμεσα 

τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για διόρθωση αυτών. 
 

ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών του νόμου, 

ότι έλαβα γνώση για τα παραπάνω και 
τα αποδέχομαι 

  

για τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ο ιδιοκτήτης 

Το παρόν, το οποίο έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης, υπογράφηκε τόσο από τον εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. όσο και από 
τον ιδιοκτήτη και δόθηκε ένα αντίγραφό στον καθένα. 

 

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:  

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:  

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: € 

Φ.Π.Α.: € 

ΣΥΝΟΛΟ: € 

 

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ, 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΦΟΡΑ: ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ... ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ... ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ... 

Ο υπογράφων μηχανικός /αδειούχος υδραυλικός ……………………………………………………………………. 

Δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών του νόμου, ότι: 

Είμαι πτυχιούχος ... ή διπλωματούχος ... μηχανικός ή διαθέτω άδεια υδραυλικού .... 

Η περιγραφόμενη υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης ... και αποχέτευσης ... παραδίδεται σε ασφαλή λειτουργία και η 
εγκατάσταση θα λειτουργήσει κανονικά με ασφάλεια. Χρησιμοποιήθηκαν εγκεκριμένα υλικά και όλες οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης, των εγκεκριμένων τεχνικών 
προδιαγραφών (ΤΟΤΕΕ, ΠΔ38/1991 ΑΡ4, ΠΑΡ4, ΠΔ55/2000 όπως ισχύουν σήμερα) 

Επισυνάπτω σκαρίφημα της σύνδεσης της εγκατάστασης. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΟΝΟΜΑ :  

Όνομα πατέρα :  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τ.Κ.  :  
Δήμος :  
Κοινότητα :  
Περιοχή:  
Οδός :  

 
 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΠΛΗΘΟΣ :  
ΠΟΣΟΣΤΑ :  
ΧΡΗΣΕΙΣ :  

ΑΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΡΙΩΝ :  
ΕΜΒΑΔΟ ΒΟΗΘΗΤ :  
ΛΟΥΤΡΑ :  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :  
ΛΟΙΠΑ ΥΔΡ/ΑΠΧ :  
  
  

 
  



ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤ :  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Α1 Δίκτυο πιέσεως διανομής κρύου - ζεστού νερού με 
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α2 Δίκτυο αποχετεύσεως ακαθάρτων νερών με ελεύθερη ροή 
με σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α3 Δίκτυο σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης με σωλήνες 
ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών κεντρικής θέρμανσης ισχύος: 

KW   

Α5 Δίκτυα μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό με 
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α6 Συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων:    

Α7     

     

Β1 Κλιματισμός χώρου με ζεστό - κρύο νερό με δίκτυο 
πιέσεως με σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Β2 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών κλιματισμού με ζεστό - κρύο νερό, αέρα 
ισχύος KW: 

KW   

Β3 Συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων:    

Γ1.1 Δίκτυο διανομής καυσίμων αερίων :    

Γ1.2 Εγκατάσταση συσκευών κατανάλωσης καυσίμων αερίων :    

Γ1.3 Συντήρηση εγκαταστάσεων καυσίμων αερίων:    

Γ2.1 Δίκτυο διανομής ατμού πιέσεως BAR με σωλ ονομ διαμέτρου μέχρι:   

Γ2.2 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών για την παραγωγή ατμού 

   

Γ2.3 Συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού:    

Γ3.1 Δίκτυο διανομής αερίων για ιατρική χρήση πιέσεως BAR με σωλ ονομ διαμέτρου μέχρι:   

Γ3.2 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών αποθήκευσης και άντλησης αερίων για 
ιατρική χρήση : 

   

Γ3.3 Συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων:    

     

     
 

 
Σημείωση: Οι εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν σημειώνονται στο αντίστοιχο τετράγωνο: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ : ΔΙΑΤΟΜΗ Φ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:  
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  
ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ : ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  

χ 



 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ-ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ –ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ     
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΝΑ      
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟΥ Κ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΝΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ   

 

Ο δηλών μηχανικός ή αδειούχος υδραυλικός 

Σφραγίδα/ υπογραφή: 

 

 

 

Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………………………………………….. 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/η δηλών/ούσα μηχανικός/ αδειούχος υδραυλικός ή ιδιοκτήτης 

Σφραγίδα/ υπογραφή: 

 

  
Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………………………………………….. 

  
 


