
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοτική Επιχείρηση
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ύδρευσης Αποχέτευσης

 Καβάλας

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

      Ο κ. ……………………………………………………………………………..………………………..
κάτοικος της οδού…………………….…………………………….…….…αριθ……….....στην Καβάλα 
ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου …….………………………………………………………..…………….. 
δηλώνω ότι έλαβα γνώση των παρακάτω όρων του συμβολαίου:
1) Η παροχή του νερού γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη εκτός και αν δεν κατοικεί μόνιμα στην 

πόλη μας  οπότε  γίνεται  στο  όνομα του ενοικιαστή.  Η χορήγηση νερού γίνεται  μέσα σε 7 
ημέρες από την μέρα που υπογράφηκε το συμβόλαιο.

2) Η σύνδεση από τον κεντρικό αγωγό μέχρι την οικοδομή του συνδρομητή γίνεται με υπόδειξη 
της υπηρεσίας ύδρευσης. Τα έξοδα της σύνδεσης επιβαρύνουν τον συνδρομητή. Η υπηρεσία 
έχει δικαίωμα τροποποίησης της εγκατάστασης της ύδρευσης χωρίς ο συνδρομητής να έχει 
δικαίωμα να  προβάλει  ένσταση.  Καμία εξωτερική σύνδεση  δεν επιτρέπεται  να γίνει  χωρίς 
έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης από την υπηρεσία. Η υπηρεσία 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 συνδρομητής να δίνει νερό σε τρίτους με πληρωμή.  
4) Η υπηρεσία 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 συνδρομητής οφείλει να επιτρέπει στους υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης να ελέγχουν 
τις  εσωτερικές και  εξωτερικές του εγκαταστάσεις  σε οποιαδήποτε ημέρα και  ώρα αν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο.

7) Κάθε βλάβη υδρομετρητή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από κλοπή, πυρκαγιά, σπάσιμο με υπαιτιότητα του 
πελάτη βαρύνει αυτόν και μόνο. Σε εποχή παγετού υποχρεούται ο πελάτης να διαφυλάξει με 
κάθε μέσο τον υδρομετρητή.

8) Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΤΟΥ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ.

9) Για κάθε υδρομετρητή είναι υποχρεωτική η κατανάλωση 40 κυβικών για τα σπίτια, γραφεία, 
καταστήματα, βιομηχανίες, οικοδομές κ.τ.λ.

10)Τα παράπονα των συνδρομητών υποβάλλονται γραπτά στα γραφεία της υπηρεσίας και όχι σε 
υπαλλήλους εξωτερικής υπηρεσίας τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη.

11)Οι  συνδρομητές  υποχρεούνται  στη  καταβολή  προκαταβολής  λόγω  εγγυήσεως:  Το  ποσό 
καθορίζεται  από την υπηρεσία και επιστρέφεται  όταν γίνεται  διακοπή της παροχής με την 
προϋπόθεση ότι θα εκκαθαριστούν οι λογαριασμοί.

12)Ο  συνδρομητής  μπορεί  ν’  ακυρώσει  το  συμβόλαιο  κάνοντας  αίτηση  διακοπής  νερού, 
διαφορετικά το συμβόλαιο ισχύει.

13)Αν ο συνδρομητής δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτό το συμβόλαιο, η 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα διακόπτει την παροχή του.

Καβάλα   ……/…../20…..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ο Πελάτης


