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Αριθµ. Καρτέλας:___________________________
Αριθµ. Υδροµέτρου:_________________________
∆ιαµέρισµα – Όροφος :___________________
Ηµερ/νία τοποθ. Υδροµέτρου:______________

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
α) πόσιµου νερού µε υδρόµετρο – β) δίκτυο αποχέτευσης
Στη Μυτιλήνη, σήµερα, ηµέρα __________________________________________του 2009
οι υπογεγραµµένοι :
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΜ.
2. _______________________________________________κάτοικος__________________
συµφωνήσανε και αποδεχθήκανε τα εξής:
Ο/Η_________________________________________________ζήτησε από τη ∆ΕΥΑΜ να
πάρει νερό πόσιµο στο ακίνητό του, που βρίσκεται στο ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα __________________________________________Μυτιλήνης.
Η ∆ΕΥΑΜ δέχεται να του δώσει νερό µε υδρόµετρο και να επιτρέψει την σύνδεση µε
το δίκτυο αποχέτευσης, σύµφωνα:
1. Με τον ισχύοντα κανονισµό ύδρευσης – αποχέτευσης του Τοπικού Συµβουλίου.
2. Με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 107/08, που εγκρίθηκε µε
την 134/09 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και τον Αρ.Πρωτ.5454/2465-3/03/09
της Περιφέρειας Βορίου Αιγαίου.
3. Με τον ισχύοντα ΓΟΚ µε τους εξής όρους και συµφωνίες
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων υποχρεούται:
α)Να καταβάλλει στο τέλος κάθε τριµήνου ή του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται κάθε
φορά από τη ∆ΕΥΑΜ µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο ταµείο της ∆ΕΥΑΜ ή σε
συνεργαζόµενα µε τη ∆ΕΥΑΜ καταστήµατα το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις
υπηρεσίες που προσφέρει η ∆ΕΥΑΜ.
Η µη καταβολή ή η καθυστέρηση καταβολής του ποσού αυτού θα έχει σαν συνέπεια
εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Νόµο, τη διακοπή παροχής νερού στο
ακίνητο ή και την αφαίρεση του υδροµέτρου.
β)Επίσης να καταβάλει:
1. Τα δικαιώµατα εξωτερικής εγκατάστασης υδροµέτρου 170,00 € συν 13% ΦΠΑ
από τα οποία τα 20 € καταβάλλονται µε την κατάθεση της Αίτησης.
2. Τη δαπάνη εγκατάστασης και τα υλικά που χρειάζονται για την εγκατάσταση
______________________ € συν 13% ΦΠΑ.
3. ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε υπόνοµο 150,00 € συν 13% ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω ποσά καταβλήθηκαν στο Ταµείο της ∆ΕΥΑΜ µε το αρ. ΑΠΥ_____________
της ∆ΕΥΑΜ. Η περίπτωση (3) που αφορά τα δικαιώµατα σύνδεσης µε υπόνοµο δεν
καταβλήθηκαν λόγω µη ύπαρξης δικτύου.
Η µίσθωση των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζει ο
ισχύων κανονισµός ως προς τον τρόπο σύνδεσης της παροχής µε τους κεντρικούς αγωγούς
ύδρευσης και αποχέτευσης, την τοποθέτηση και έλεγχο των υδροµετρητών και λοιπών
εγκαταστάσεων, την ευθύνη που θα έχει για τις διαρροές και την κακή χρησιµοποίηση του
νερού, την επισκευή των εγκαταστάσεων κ.λ.π.
Σε περίπτωση βλάβης του υδροµέτρου ο υδρολήπτης θα πρέπει σε δυο ηµέρες να
ειδοποιήσει το Τεχνικό Γραφείο Ύδρευσης για την επισκευή του, αλλιώς θα διακόπτεται η
παροχή νερού.
Υπεύθυνος για όλες τις πιο πάνω υποχρεώσεις είναι ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ο
οποίος και υπογράφει την παρούσα σύµβαση και ο οποίος έχει υποχρέωση να δηλώσει
αµέσως στο Γραφείο Καταναλωτών της ∆ΕΥΑ Μυτιλήνης, την εκµίσθωση του ακινήτου του,
καθώς και το ονοµατεπώνυµο κάθε µισθωτού, σε περίπτωση δε που δεν γίνει αυτό, η
βεβαίωση του νερού κ.λ.π. θα γίνει σε βάρος του ιδιοκτήτου, η ∆ε είσπραξη όλων των πιο
πάνω υποχρεώσεων θα επιδιωχθεί από αυτόν.
Αν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί να συµβληθεί µε την ∆ΕΥΑΜ για την τοποθέτηση
υδροµέτρου, τότε ο ενοικιαστής ή επικαρπωτής κ.λ.π., µπορεί να συµβληθεί ο ίδιος µε την
∆ΕΥΑΜ υπογράφοντας το παρών συµφωνητικό που θα ισχύει για όσο θα διαρκέσει η
µίσθωση.
Το νερό δίνεται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες της οικογενείας του
συµβαλλοµένου ή της επιχείρησής του µε την ποινή της διακοπής της παροχής του νερού σε
περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό.
Τελικά συµφωνείται ότι για οποιοδήποτε λόγο ο συµβαλλόµενος µε την ∆ΕΥΑΜ
στερηθεί το νερό ολοκληρωτικά ή εν µέρει, για µικρό ή και µεγάλο χρονικό διάστηµα, λόγω
έλλειψης των δεξαµενών ή από βλάβη τούτων ή βλάβη του υδροδοτικού δικτύου ή από
οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν θα έχει κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης κατά της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μυτιλήνης.
Ο συµβαλλόµενος µε την ∆ΕΥΑΜ, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του
κανονισµού Ύδρευσης – Αποχέτευσης που αποτελούν ένα σώµα µε το παρών συµφωνητικό
τους οποίους και αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα.
Το παρών έγινε σε δυο αντίτυπα και έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

__________________________

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

