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Στόχος της Πύλης 
 
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης, 
Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για όλο το δίκτυο 
ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για την αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης προς τους πολίτες της περιοχής και την εξοικονόμηση 
πόρων και χρημάτων από το Δήμο.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι:  

 Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και μείωση του χρόνου 
εξυπηρέτησης τους με την: 

o δυνατότητα On-line πληρωμής αιτημάτων ύδρευσης,  
o διαρκή πληροφόρηση/ ενημέρωση για διακοπές/ βλάβες/ εργασίες/ 

ανακοινώσεις 
o δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων,  
o δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δικαιολογητικών (επανασύνδεση, νέα 

σύνδεση κ.λ.π.)  
 Εξοικονόμηση φυσικών πόρων με την άμεση αντιμετώπιση διαρροών και βλαβών. 
 Εξορθολογισμός στην έκδοση τιμολογίων και στην πληρωμή των λογαριασμών 

ύδρευσης. 
 Μείωση του κόστους συντήρησης του εξωτερικού δικτύου, με προγραμματι-

σμένους τυπικούς ελέγχους 
 Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και 

καταγραφή των υδάτινων πόρων του Δήμου, καθώς και διαχείριση συναλλαγών με 
τους πολίτες / επιχειρήσεις. 

 Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και αποδοτικότερη ενασχόληση των υπαλλήλων 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σε άλλες δραστηριότητες του Δήμου. 

 Μείωση λειτουργικών δαπανών από την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, 
ρεύματος, ανταλλακτικών και συντηρήσεων του δικτύου. 

 
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών της πύλης http://water-
empapas.gr/ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.  
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Εγγραφή στην Πύλη 
Για να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στις Υπηρεσίες Ύδρευσης, ο ενδιαφερόμενος 
πολίτης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα : 

1. Πάνω δεξιά στην κεντρική 
σελίδα της Πύλης, επιλέγετε 
«Σύνδεση» και για την εγγραφή 
στις υπηρεσίες της πύλης 
επιλέγετε «Εγγραφή». 
Αντίστοιχα, στην αρχική σελίδα, 
στην πρώτη σειρά των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 
υπάρχει επιλογή «Εγγραφή» για 
την δημιουργία νέου λογαρια-
σμού χρήστη στην πύλη.     

 

 

2. Κάνοντας «κλικ» στην Εγγραφή, 
ανοίγει σχετική φόρμα 
συμπλήρωσης των προσωπικών 
στοιχείων του αιτούντος :  
 Όνομα Χρήστη 

(Username) 
 Κωδικός Πρόσβασης 

(password) 
 Επιβεβαίωση Κωδικού 
 Email (Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση) 
 Όνομα  
 Επώνυμο 
 Τηλέφωνο 

3. Αφού συμπληρωθούν τα 
παραπάνω πεδία επιλέγεται το 
κουμπί «Εγγραφή» στο τέλος 
της φόρμας. 

 

4. Μετά την υποβολή της 
ηλεκτρονικής φόρμας 
εγγραφής, ο χρήστης λαμβάνει 
email για την ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. Πατώντας το 
link, μεταβαίνει στην αρχική 
φόρμα Σύνδεσης στης Πύλη. 

 

 
Σημειώνεται ότι το username είναι μοναδικό για κάθε χρήστη του συστήματος, όπως και το 
email. Σε περίπτωση που επιλεγεί ήδη χρησιμοποιούμενο username (ή email), θα 
εμφανιστεί μήνυμα ότι το συγκεκριμένο username χρησιμοποιείτε ήδη, όπως φαίνεται στην 
εικόνα παρακάτω. 
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Σύνδεση στην Πύλη 
Οι εγγεγραμμένοι πλέον χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσφερόμενες 
υπηρεσίες της Πύλης.  

Για την σύνδεση τους ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα : 

1. Πάνω δεξιά στη σελίδα, υπάρχει η 
επιλογή Σύνδεση, όπου 
συμπληρώνονται τα στοιχεία του 
χρήστη, Ψευδώνυμο (όνομα χρήστη) 
και Συνθηματικό (κωδικός 
πρόσβασης). 

 

2. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει 
ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του, 
επιλέγει «Ξεχάσατε τον κωδικό;» και 
μεταβαίνει σε νέα φόρμα, όπου του 
ζητείται να εισάγει το όνομα χρήστη 
ή το email για αποστολή του νέου 
συνθηματικού (password).  

3. Αυτόματα, αποστέλλεται στο 
δηλωμένο από το χρήστη email, 
μήνυμα για τον επανακαθορισμό του 
συνθηματικού (password) του 
πατώντας σε σχετικό link. 
 
Σε περίπτωση λάθους, αγνοείται το 
εν λόγω μήνυμα.  

 

4. Ο χρήστης συμπληρώνει το Νέο 
συνθηματικό, στη φόρμα που 
εμφανίζεται και πατάει το κουμπί 
«Επανακαθορισμός συνθηματικού».   
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Υπηρεσίες Πύλης 
Μετά την σύνδεση στην πύλη οι χρήστες μεταβαίνουν στην «Αρχική Σελίδα», όπου 
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες: 
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Επιλέγοντας «Υπηρεσίες - Αιτήματα» στην μπάρα της πύλης προβάλλεται λίστα των 
ηλεκτρονικών αιτημάτων για την έκδοση δικαιολογητικών από την Υπηρεσία Ύδρευσης του 
Δήμου.      
 

 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση των Υπηρεσιών - Αιτημάτων, η χρήση των οποίων απαιτεί την 
εγγραφή και σύνδεση των χρηστών στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου. 

1. Αίτημα Ύδρευσης 

Αφορά αίτημα για την 
σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης 
του Δήμου, στο οποίο 
συμπληρώνονται τα ακόλου-
θα υποχρεωτικά πεδία: 
- Επώνυμο 
- Όνομα 
- Πατρώνυμο 
- Α.Δ.Τ 
- Α.Φ.Μ. 
- Δ.Ο.Υ. 
- Αρ. τηλεφώνου: 
- Διεύθυνση & Αριθμός 
- Νομός 
- Ταχ. Κώδικας 
- Τόπος Ακινήτου 
- Κοινότητα  
- Είδος Ακινήτου (Οικία/ 

Αγρός) 
- Περιοχή/ Οδός 
- Σκοπός Υδροδότησης 

(Οικία/ Καλλιέργεια) 
- Συνημμένα Αρχεία 

(Αντίγραφα τοπογραφι-
κού/ σκαρίφημα &  
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οικοδομική άδεια)  
Πατώντας «Υποβολή» και 
εφόσον όλα τα πεδία είναι 
συμπληρωμένα, εμφανίζεται 
το αίτημα, όπως υποβάλλεται 
στην υπηρεσία του Δήμου. 
 
Η κατάσταση του αιτήματος 
είναι «Αρχική Υποβολή» 

 
Το αίτημα υποβάλλεται προς 
επεξεργασία στην υπηρεσία 
του Δήμου. Σε περίπτωση που 
απαιτείται πληρωμή ο 
χρήστης λαμβάνει στο email 
του ενημέρωση για την 
πληρωμή.       

 

Επιλέγοντας το link «Δείτε και 
πληρώστε» ο χρήστης 
μεταβαίνει στο αίτημα του, 
στο οποίο έχει αλλάξει η 
κατάσταση σε «Αναμονή 
Πληρωμής». 
Παράλληλα στο κάτω μέρος 
της αίτησης, εμφανίζεται το 
ποσό πληρωμής, μαζί με την 
χρέωση χρήσης της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής πληρωμής. 
Επιλέγοντας το κουμπί 
«ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ»   
ο χρήστης μεταβαίνει στο site 
ασφαλών πληρωμών Viva 
Payments 
(www.vivapayments.com) 
όπου του δίνεται δυνατότητα 
πληρωμής με όλες τις 
πιστωτικές, χρεωστικές, 
προπληρωμένες κάρτες VISA, 
MasterCard, καθώς και με e-
Banking κ.λ.π. 
Πριν από κάθε πληρωμή 
δημιουργείται ένας προσωρι-
νός κωδικός πληρωμής (ισχύει 
για 5min, ενώ αν δεν 
ολοκληρωθεί η πληρωμή 
δημιουργείται νέος κωδικός).  
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Μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής, εμφανίζεται το 
μήνυμα «Επιτυχής Πληρωμή».  

 
Μόλις επιβεβαιωθεί η 
πληρωμή ο χρήστης λαμβάνει 
μήνυμα στο email του για την 
ολοκληρωμένη πληρωμή. 

 
Επιλέγοντας το link “Μπορείτε 
να δείτε την αίτηση σας εδώ” 
μεταβαίνει ο χρήστης στην 
σελίδα «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ», 
όπου και βλέπει ότι η 
κατάσταση (status) του 
αιτήματος έχει διαφοροποιη-
θεί σε «Πληρωμένη». 

 

Η υπηρεσία ύδρευσης του 
Δήμου ενημερώνεται και 
επιβεβαιώνει την πληρωμή 
που πραγματοποιήθηκε και εν 
συνεχεία προχωράει το 
αίτημα στο επόμενο στάδιο, 
αλλάζοντας την κατάσταση 
του σε «Σε εξέλιξη».  
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2. Αίτημα Άρδευσης 

Αφορά αίτημα για την 
υδροδότηση αγροτεμάχιου 
από το Δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, στο οποίο 
συμπληρώνονται τα ακόλου-
θα υποχρεωτικά πεδία: 
- Επώνυμο 
- Όνομα 
- Πατρώνυμο 
- Α.Δ.Τ 
- Α.Φ.Μ. 
- Δ.Ο.Υ. 
- Αρ. τηλεφώνου: 
- Διεύθυνση & Αριθμός 
- Νομός 
- Ταχ. Κώδικας 
- Τόπος Ακινήτου 
- Δημοτική Κοινότητα  
- Περιοχή/ Οδός 
- Έκταση 
- Σκοπός Υδροδότησης 

(Οικία/ Καλλιέργεια) 
- Συνημμένα Αρχεία 

(Αντίγραφα τοπογραφι-
κού/ σκαρίφημα)  

- Είστε (Ιδιοκτήτης/ 
Ενοικιαστής) 

 
Πατώντας «Υποβολή» και 
εφόσον όλα τα πεδία είναι 
συμπληρωμένα, εμφανίζεται 
το αίτημα, όπως υποβάλλεται 
στην υπηρεσία του Δήμου. 
 
Η κατάσταση του αιτήματος 
είναι «Αρχική Υποβολή» 

 
Το αίτημα υποβάλλεται προς 
επεξεργασία στην υπηρεσία 
του Δήμου. Σε περίπτωση που 
απαιτείται πληρωμή ο 
χρήστης λαμβάνει στο email 
του ενημέρωση για την 
πληρωμή.       
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Επιλέγοντας το link «Δείτε και 
πληρώστε» ο χρήστης 
μεταβαίνει στο αίτημα του, 
στο οποίο έχει αλλάξει η 
κατάσταση σε «Αναμονή 
Πληρωμής». 
Παράλληλα στο κάτω μέρος 
της αίτησης, εμφανίζεται το 
ποσό πληρωμής, μαζί με την 
χρέωση χρήσης της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής πληρωμής. 
Επιλέγοντας το κουμπί 
«ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ»   

ο χρήστης μεταβαίνει στο site 
ασφαλών πληρωμών Viva 
Payments 
(www.vivapayments.com) 
όπου του δίνεται δυνατότητα 
πληρωμής με όλες τις 
πιστωτικές, χρεωστικές, 
προπληρωμένες κάρτες VISA, 
MasterCard, καθώς και με e-
Banking κ.λ.π. 
Πριν από κάθε πληρωμή 
δημιουργείται ένας προσωρι-
νός κωδικός πληρωμής (ισχύει 
για 5min, ενώ αν δεν 
ολοκληρωθεί η πληρωμή 
δημιουργείται νέος κωδικός).  
  
Μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής, εμφανίζεται το 
μήνυμα «Επιτυχής Πληρωμή».  

 
Μόλις επιβεβαιωθεί η 
πληρωμή ο χρήστης λαμβάνει 
μήνυμα στο email του για την 
ολοκληρωμένη πληρωμή. 

 
Επιλέγοντας το link “Μπορείτε 
να δείτε την αίτηση σας εδώ” 
μεταβαίνει ο χρήστης στην 
σελίδα «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ», 
όπου και βλέπει ότι η 
κατάσταση (status) του 
αιτήματος έχει διαφοροποιη-
θεί σε «Πληρωμένη». 
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Η υπηρεσία ύδρευσης του 
Δήμου ενημερώνεται και 
επιβεβαιώνει την πληρωμή 
που πραγματοποιήθηκε και εν 
συνεχεία προχωράει το 
αίτημα στο επόμενο στάδιο, 
αλλάζοντας την κατάσταση 
του σε «Σε εξέλιξη». 

 

 

3. Αίτημα Διακοπής 

Αφορά αίτημα για την 
διακοπή υδροδότησης, στο 
οποίο συμπληρώνονται τα 
ακόλουθα υποχρεωτικά 
πεδία: 
- Επώνυμο 
- Όνομα 
- Όνομα Πατρός 
- Διεύθυνση κατοικίας 
- Τηλ. επικοινωνίας 
- Τόπος ακινήτου 
- Χρήση παροχής (οικία/ 

καλλιέργεια) 
- Κωδικός καταναλωτή 
- Αριθμός παροχής 

 

Πατώντας «Υποβολή» και 
εφόσον όλα τα πεδία είναι 
συμπληρωμένα, εμφανίζεται 
το αίτημα, όπως υποβάλλεται 
στην υπηρεσία του Δήμου. 
 
Η κατάσταση του αιτήματος 
είναι «Αρχική Υποβολή» 

Το αίτημα υποβάλλεται προς 
επεξεργασία στην υπηρεσία 
του Δήμου και στην σελίδα 
«ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ», βλέπει 
ότι η κατάσταση (status) του 
αιτήματος είναι σε «Σε 
εξέλιξη». 
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Εφόσον ολοκληρωθεί το 
αίτημα, η κατάσταση του 
αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη». 

 
 

4. Αίτημα Μεταβίβασης Δικαιώματος Υδροληψία 

Αφορά αίτημα για την 
μεταβίβαση/ παραχώρηση 
της κυριότητας υδροληψίας, 
στο οποίο συμπληρώνονται 
τα ακόλουθα υποχρεωτικά 
πεδία για τον παραδίδων και 
τον παραλαμβάνων: 
- Όνομα & Επώνυμο 
- Πατρώνυμο 
- Α.Δ.Τ 
- Α.Φ.Μ. 
- Δ.Ο.Υ. 
- Διεύθυνση & Αριθμός 
- τηλέφωνο 

 
Πατώντας «Υποβολή» και 
εφόσον όλα τα πεδία είναι 
συμπληρωμένα, εμφανίζεται 
το αίτημα, όπως 
υποβάλλεται στην υπηρεσία 
του Δήμου. 
 
Η κατάσταση του αιτήματος 
είναι «Αρχική Υποβολή» 

 

Το αίτημα υποβάλλεται προς 
επεξεργασία στην υπηρεσία 
του Δήμου. Σε περίπτωση 
που απαιτείται πληρωμή ο 
χρήστης λαμβάνει στο email 
του ενημέρωση για την 
πληρωμή.       
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Επιλέγοντας το link «Δείτε 
και πληρώστε» ο χρήστης 
μεταβαίνει στο αίτημα του, 
στο οποίο έχει αλλάξει η 
κατάσταση σε «Αναμονή 
Πληρωμής». 
Παράλληλα στο κάτω μέρος 
της αίτησης, εμφανίζεται το 
ποσό πληρωμής, μαζί με την 
χρέωση χρήσης της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής 
πληρωμής. 
Επιλέγοντας το κουμπί 
«ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ»  
ο χρήστης μεταβαίνει στο 
site ασφαλών πληρωμών 
Viva Payments 
(www.vivapayments.com) 
όπου του δίνεται δυνατότητα 
πληρωμής με όλες τις 
πιστωτικές, χρεωστικές, 
προπληρωμένες κάρτες VISA, 
MasterCard, καθώς και με e-
Banking κ.λ.π. 
Πριν από κάθε πληρωμή 
δημιουργείται ένας προσωρι-
νός κωδικός πληρωμής 
(ισχύει για 5min, ενώ αν δεν 
ολοκληρωθεί η πληρωμή 
δημιουργείται νέος κωδικός).  
   
Μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής, εμφανίζεται το 
μήνυμα «Επιτυχής 
Πληρωμή».  

Μόλις επιβεβαιωθεί η 
πληρωμή ο χρήστης 
λαμβάνει μήνυμα στο email 
του για την ολοκληρωμένη 
πληρωμή. 

 
Επιλέγοντας «Μπορείτε να 
δείτε την αίτηση σας εδώ», η 
κατάσταση είναι 
«Πληρωμένη».  
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Επιλέγοντας επίσης το link 
“Μπορείτε να δείτε την 
αίτηση σας εδώ” μεταβαίνει 
ο χρήστης στην σελίδα «ΤΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ», όπου και 
βλέπει ότι η κατάσταση 
(status) του αιτήματος έχει 
διαφοροποιηθεί σε 
«Πληρωμένη».  
Η υπηρεσία ύδρευσης του 
Δήμου ενημερώνεται και 
επιβεβαιώνει την πληρωμή 
που πραγματοποιήθηκε και 
εν συνεχεία προχωράει το 
αίτημα στο επόμενο στάδιο, 
αλλάζοντας την κατάσταση 
του σε «Σε εξέλιξη». 

 
Εφόσον ολοκληρωθεί το 
αίτημα, η κατάσταση του 
αλλάζει σε 
«Ολοκληρωμένη». 

 
Ο χρήστης ενημερώνεται με 
email για την ολοκλήρωση 
του αιτήματος του. 

 

5. Βεβαίωση καταλληλότητας 

Αφορά αίτημα για την 
βεβαίωση καταλληλότητας 
υδροληψίας πόσιμου νερού, 
στο οποίο συμπληρώνονται 
τα ακόλουθα πεδία: 
- Επώνυμο 
- Όνομα 
- Όνομα Πατρός 
- Διεύθυνση κατοικίας 
- Αρ. Υδρομέτρου 
- Αρ. Καταναλωτή 
- Α.Δ.Τ 
- Τηλ. επικοινωνίας 
- Σημειώσεις 
- Δημοτική κοινότητα  



 Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης 
του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 

 

16 
 

Πατώντας «Υποβολή» και 
εφόσον όλα τα πεδία είναι 
συμπληρωμένα, εμφανίζεται 
το αίτημα, όπως υποβάλλεται 
στην υπηρεσία του Δήμου. 
 
Η κατάσταση του αιτήματος 
είναι «Αρχική Υποβολή» 

 

Το αίτημα υποβάλλεται προς 
επεξεργασία στην υπηρεσία 
του Δήμου και στην σελίδα 
«ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ», βλέπει 
ότι η κατάσταση (status) του 
αιτήματος είναι σε «Σε 
εξέλιξη». 

 
Εφόσον ολοκληρωθεί το 
αίτημα, η κατάσταση του 
αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη». 

 
 

6. Αίτημα επίλυσης φορολογικών διαφορών 

Αφορά αίτημα για την 
επίλυση φορολογικών 
διαφορών λόγω υπερβολικής 
χρέωσης κατανάλωσης, στο 
οποίο συμπληρώνονται τα 
ακόλουθα πεδία: 
- Επώνυμο 
- Όνομα 
- Όνομα Πατρός 
- Κάτοικος 
- Τηλ. επικοινωνίας 
- Α.Δ.Τ 
- Χρήση παροχής 
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Πατώντας «Υποβολή» και 
εφόσον όλα τα πεδία είναι 
συμπληρωμένα, εμφανίζεται 
το αίτημα, όπως υποβάλλεται 
στην υπηρεσία του Δήμου. 
Η κατάσταση του αιτήματος 
είναι «Αρχική Υποβολή»  

Το αίτημα υποβάλλεται προς 
επεξεργασία στην υπηρεσία 
του Δήμου και στην σελίδα 
«ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ», βλέπει 
ότι η κατάσταση (status) του 
αιτήματος είναι σε «Σε 
εξέλιξη».  
Εφόσον ολοκληρωθεί το 
αίτημα, η κατάσταση του 
αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη». 

 
Ο χρήστης ενημερώνεται με 
email για την ολοκλήρωση του 
αιτήματος του.  

 
 

7. Αναφορά βλάβης 
 

Αφορά αίτημα για την 
αναφορά βλάβης στο δίκτυο 
ύδρευσης, στο οποίο συμπλη-
ρώνονται τα ακόλουθα πεδία: 
- Σύντομη περιγραφή 
- Είδος βλάβης (Άλλο, Διακο-

πή Υδροδότησης, Διαρροή) 
- Κοινότητα 
- Αναλυτική περιγραφή 
- Φωτογραφία 
- Περιοχή της βλάβης 

(σημειώνεται σε χάρτη το 
σημείο της βλάβης) 

- Επιβεβαιώστε, πληκτρολο-
γώντας το κείμενο που 
εμφανίζεται και είναι 
διαφορετικό για κάθε 
αναφορά.  

Πατώντας «Υποβολή», η αναφορά καταχωρείται για έλεγχο από την υπηρεσία ύδρευσης 
του Δήμου.    
Για την εν λόγω υπηρεσία δεν απαιτείται εγγραφή και σύνδεση στην πλατφόρμα 
ύδρευσης του Δήμου.  
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8. Αίτηση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού 
 

Αφορά αίτημα για αποστολή 
σε ηλεκτρονική διεύθυνση του 
χρήστη, αντίγραφο του 
λογαριασμού ύδρευσης, στο 
οποίο συμπληρώνονται τα 
ακόλουθα πεδία: 
- Επώνυμο 
- Όνομα 
- Πατρώνυμο 
- Διεύθυνση Κατοικίας 
- Αριθμός Καταναλωτή 
- Τηλ. Επικοινωνίας 
- Σημειώσεις 
- Email 

 

Πατώντας «Υποβολή», το 
αίτημα καταχωρείται προς 
διεκπεραίωση στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου. Η 
κατάσταση του είναι «Αρχική 
Υποβολή». 

 
Η κατάσταση του αλλάζει «Σε 
Εξέλιξη» όταν ξεκινήσει η 
επεξεργασία του αιτήματος 
από το Δήμο. 

 
Εφόσον ολοκληρωθεί το αίτημα, η κατάσταση του αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη». 
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Κανονισμοί 
Μέσω της πλατφόρμας ύδρευσης και συγκεκριμένα της επιλογής «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» στην 
μπάρα πλοήγησης  

 

προβάλλονται οι υφιστάμενοι κανονισμοί Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης καθώς και 
τυχόν αποφάσεις, τροποποιήσεις τους.  

 

Επιλέγοντας για παράδειγμα «Κανονισμός Ύδρευσης», προβάλλεται ο κανονισμός όπως 
φαίνεται παρακάτω: 

 

Με την βοήθεια του πεδίου «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», ο χρήστης μπορεί να βρει το Άρθρο/ θέμα των 
κανονισμών που τον ενδιαφέρει. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή 
pdf των κανονισμών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.   
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Προφίλ χρήστη 
 
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης επιλέγοντας στην μπάρα πλοήγησης «ΠΡΟΦΙΛ 
ΧΡΗΣΤΗ» μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αιτήματα που έχουν υποβάλει, στο ιστορικό 
καταναλώσεων τους, καθώς και στο προφίλ τους. 

 

Συγκεκριμένα επιλέγοντας «Τα αιτήματα μου», προβάλλονται συγκεντρωτικά τα αιτήματα 
που έχει υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Για κάθε αίτημα φαίνεται ο τύπος του (νέα σύνδεση σύνδεσης/άρδευσης, διακοπή 
υδροδότησης, μεταβίβασης, καταλληλότητας πόσιμου νερού, επίλυσης φορολογικών 
διαφορών) η ημερομηνία υποβολής και η κατάσταση του (Αρχική υποβολή, Σε εξέλιξη, 
Αναμονή Πληρωμής, Πληρωμένη, Ολοκληρωμένο κ.λ.π.) 

Αντίστοιχα επιλέγοντας «Οι καταναλώσεις μου» οι χρήστες μπορούν να δουν τις 
καταναλώσεις τους, να προβάλουν γραφικά με τις καταναλώσεις τους καθώς και να 
εισάγουν τις ενδείξεις των μετρητών τους. 
 
Τέλος επιλέγοντας «Επεξεργασία Προφίλ», οι χρήστες μπορούν να επικαιροποιούν τις 
προσωπικές τους πληροφορίες όπως: 
- Όνομα χρήστη (username) 
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- Όνομα 
- Επώνυμο 
- Email 
- Κωδικός πρόσβασης (password) 
- Επιβεβαίωση κωδικού 

 

  



 Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης 
του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 

 

22 
 

Στατιστικά Στοιχεία 
Στην επιλογή της μπάρα πλοήγησης «Στατιστικά Στοιχεία»  

 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά γραφήματα για την κατανάλωση νερού    
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Πιο αναλυτικά τα γραφήματα αφορούν: 

- Ιστορικό καταναλώσεων Δήμου σε Κυβικά  

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, παρουσιάζεται το ιστορικό των καταναλώσεων του Δήμου σε 
κυβικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των Κοινοτήτων. Τοποθετώντας το κέρσορα σε 
κάθε τιμή του διαγράμματος, προβάλλεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα της μέτρησης, 
καθώς και η κατανάλωση σε κυβικά μέτρα. Υπάρχει δυνατότητα προβολής των 
καταναλώσεων ακόμα και σε επίπεδο ωρών για μια συγκεκριμένη ημέρα. 

 

- Καταναλώσεις νερού ανά Κοινότητα, 2014 (διάγραμμα πίττας) 

 

Τοποθετώντας το κέρσορα σε κάθε κομμάτι του διαγράμματος, προβάλλεται για την 
επιλεγμένη Κοινότητα η κατανάλωση σε κυβικά μέτρα για το τρέχον έτος.  
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- Καταναλώσεις νερού ανά Κοινότητα, σε διάρκεια ενός έτους  

 

Στο παρόν διάγραμμα προβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου η κατανάλωση κάθε 
Κοινότητας σε κυβικά μέτρα. Ακουμπώντας τον κέρσορα σε κάποιο σημείο του 
διαγράμματος, προβάλλεται η ημερομηνία και η σχετική κατανάλωση   

- Μέσος όρος καταναλώσεων νερού ανά Μήνα, 2014 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται ο Μέσος Όρος Καταναλώσεων ανά Μήνα του 
τρέχοντος έτους και για κάθε Κοινότητα. 
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Βοήθεια 
Στην κεντρική μπάρα πλοήγησης στο μενού της πύλης υπάρχει η επιλογή «ΒΟΗΘΕΙΑ»  

 

οι χρήστες μπορούν πατώντας «Αναζήτηση» να ψάξουν για οποιαδήποτε πληροφορία τους 
ενδιαφέρει αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ύδρευσης του Δήμου στην Πύλη. 

 

Αντίστοιχα, επισυνάπτονται «Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ 
Παππά», με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε οι 
επισκέπτες/ χρήστες να μπορούν χωρίς πρόβλημα να τις χρησιμοποιήσουν. 

Επίσης, επισυνάπτεται μονοσέλιδο «Παρουσίαση Έργου» με πληροφορίες σχετικές με το 
έργο στο πλαίσιο του οποίο δημιουργήθηκε η εν λόγω πύλη ύδρευσης. 

Στοιχεία Φορέα 
Στο κάτω μέρος της Πύλης Ύδρευσης παρουσιάζονται στοιχεία παρουσίασης και 
επικοινωνίας με το Δήμο Εμ. Παππά, καθώς και το Νομικό Πλαίσιο για την χρήση της 
Πύλης. Παράλληλα, για την κάλυψη των απαιτήσεων δημοσιότητας, έχει τοποθετηθεί Logo 
που αναφέρεται ότι το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. 
συνοδευόμενη από σήματα της Ε.Ε., του Ε.Π. ΨΣ και του ΕΣΠΑ. 

 
 
Πιο αναλυτικά: 
Επιλέγοντας «Ποιοι είμαστε», εμφανίζεται μια σύντομη παρουσίαση του Καλλικρατικού 
Δήμου Εμμανουήλ Παππά.  

 
 
Αντίστοιχα, επιλέγοντας «Επικοινωνία» εμφανίζεται ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης για 
την υποβολή οποιασδήποτε απορίας/ θέματος με πεδία: 
- Όνομα  
- Email 
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- Θέμα 
 

      
Πατώντας «Αποστολή» ολοκληρώνεται το αίτημα επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται η εγγραφή στην πύλη για την αποστολή του αιτήματος.  

Τέλος, επιλέγοντας «Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου» προβάλλονται οι όροι χρήσης της 
Πύλης, προς ενημέρωση όλων των χρηστών της πύλης. 

 


