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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 

Ο/Η Καταναλωτής της ΕΥΑΘ ΑΕ  δηλώνω ιδιοκτήτης / ενοικιαστής του ακινήτου με στοιχεία υδροληψίας ……………………… στην 

Διεύθυνση : …………………………………………………………….. και ζητώ την μεταβίβαση της ανωτέρω υδροληψίας στο ονομά μου 

αναλαμβάνοντας με την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου όλες τις υποχρεώσεις αυτής έναντι της ΕΥΑΘ που απορρέουν 

από αυτό. Ειδικότερα ο καταναλωτής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α) 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 και μετατοπίσεων 

υδρομέτρων. 

β) Να δέχεται τους όρους συνδέσεως του ακινήτου με το δίκτυο υδρεύσεως. είτε πρόκειται για αρχική υδροληψία, είτε πρόκειται 

για υδροληψία που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτή). 

γ) Να δέχεται την αφαίρεση του υδρομέτρου. την ακύρωση της υδροληψίας στις περπττώσεις που παραβιάζονται οι διατάξεις του 

αρθρ. 6 του Κανονισμού Υδροληψίας. 

δ) Να δέχεται τον έλεγχο των εσωτερικών υδραυλικών Εγκαταστάσεων, την αναμόρφωση των λογαριασμών καταναλώσεως, τη 

συντήρηση των υδρομέτρων, τις εκπτώσεις από τους λογαριασμούς καταναλώσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 9 του 

Κανονισμού Υδροληψίας της Ε.Υ.Α.Θ. 

ε) Να μην προκαλεί φθορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Ε.Υ.Α.Θ. ούτε να επιχειρεί κατά οποιοδήποτε τρόπο λαθραία 

υδροληψία ή επέμβαση στις διακλαδώσεις και στο υδρόμετρο. 

στ) Να μη χρησιμοποιεί πλαστικούς ή ελαστικούς σωλήνες για τη μεταφορά νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς 

χώρους (ντεπόζιτα, δεξαμενές), (αρθρ. 18 Καν. Υδροληψίας). 

ζ) Να τοποθετήσει γραμματοκιβώτιο στην είσοδο της οικοδομής στο οποίο να αναγράφεται το όνομα που είναι καταχωρημένο 

στην απόδειξη καταναλώσεως νερού, για την ασφαλή επίδοση των εκδιδομένων λογαριασμών, η) Να συντηρεί το χώρο των 

υδρομέτρων - φρεάτιο - μεταλλικό κιβώτιο. 
θ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση πιεστικού δοχείου εντός του χώρου των υδρομέτρων. 

ι) Σε περίπτωση αιτήματος διακοπής Υδροληψίας ο Υπόχρεος οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη) του 

ιδιοκτήτη, ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα τον αρ. Υδρομέτρου του ακινήτου, την ένδειξη του Υδρομέτρου, την ημερομηνία 

αποχώρησης του Υπόχρεου, καθώς και ότι υποχρεούται να προχωρήσει σε νέα μεταβίβαση - νέα υδροληψία στο νέο υπόχρεο 

εφόσον υπάρξει, άλλως απαιτείται η λύση του μισθωτηρίου συμβολαίου και φωτογραφία με την ένδειξη του υδρομέτρου. 


