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Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση υδρευόμενου ακινήτου και
εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΡ μετά από ειδοποίηση του
ενδιαφερόμενου, η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΡ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπτώσεων.
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1

Αίτηση 02 (χορηγείται από την Υπηρεσία)*

2

Υπεύθυνη Δήλωση 06 (χορηγείται από την Υπηρεσία)*

3

Νόμιμη απόδειξη υδραυλικού

(ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 22410 45376)

Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει αμέσως αφήνοντας για πέντε ημέρες
ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης από την
υπηρεσία.
Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.
Η έκπτωση γίνεται στο λογαριασμό στον οποίο καταγράφηκε η αυξημένη κατανάλωση. Αν η
διαρροή επισκευάσθηκε μέσα στο αμέσως τρίμηνο από το τρίμηνο που αναφέρεται στον
λογαριασμό και παράλληλα έχει εκδοθεί και ο επόμενος λογαριασμός, εφαρμόζεται για τα
επιπλέον κυβικά έκπτωση, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
Στους λογαριασμούς που ακολουθούν δεν εφαρμόζεται καμία έκπτωση.
Εκ νέου αίτηµα για χορήγηση έκπτωσης που αναφέρεται στο ίδιο ακίνητο δεν ικανοποιείται
πριν την παρέλευση τριετίας από την προηγούµενη έκπτωση.
Β.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
i.

Άμεση επισκευή της διαρροής και ειδοποίηση για να διενεργηθεί αυτοψία από υπάλληλο της
υπηρεσίας και να επιβεβαιωθεί η βλάβη.

ii.

Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο.

iii.

Έλεγχος από την Επιτροπή Εκπτώσεων για έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

iv.

Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για έκπτωση λόγω διαρροής μετά
τον έλεγχο της Επιτροπής Εκπτώσεων.

Το αίτημα με τα δικαιολογητικά κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΡ ή ηλεκτρονικά στο protokollo@deyar.gr

