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ΕΝΤΥΠΟ

03

(Νέος Υδρομετρητής)
Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 22410 45324-26)

1

Αίτηση 01 (χορηγείται από την Υπηρεσία)*

2

Υπεύθυνη Δήλωση 01 (χορηγείται από την Υπηρεσία)*

3

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ)

4

Ε9** ή Μισθωτήριο για Προσωρινές συνδέσεις

5

Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος

6

Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, αν η Σύμβαση Καταναλωτή υπογραφεί από εκπρόσωπο
του αιτούντος

* Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Αιτούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
** Αν το ακίνητο είναι συνιδιοκτησία θα πρέπει να κατατεθεί από τον αιτούντα και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρονται τα στοιχεία των συνιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) και στην οποία θα δηλώσει ότι έχει
ενημερώσει όλους τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου και ότι συναινούν να υδροδοτηθεί το ακίνητο με Σύμβαση Καταναλωτή
στο όνομά του. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετα στοιχεία και

δικαιολογητικά.

Η τοποθέτηση νέας διάταξης μέτρησης γίνεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο
οποίος υπογράφει ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
Για όσο διάστημα το ακίνητο μισθώνεται δύναται ο εκάστοτε μισθωτής να υπογράφει
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με τη ΔΕΥΑΡ. Σε αυτήν την περίπτωση η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ του
ιδιοκτήτη θα παραμένει ανενεργή μέχρι τη λύση της Σύμβασης του μισθωτή και οι λογαριασμοί
που θα εκδίδονται θα βαρύνουν μόνο το μισθωτή και όχι τον ιδιοκτήτη.
Μετά την επιτυχή κατάθεση της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών, από την υπηρεσία
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
i.

Γίνεται έλεγχος για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες του αιτούντος προς την ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση
που υπάρχουν, η διαδικασία διακόπτεται μέχρι την τακτοποίησή τους.

ii.

Ακολουθεί τεχνική αυτοψία από υπάλληλο της ΔΕΥΑΡ, παρουσία του αιτούντος.

iii.

Υπολογίζεται η σχετική δαπάνη και ενημερώνεται ο αιτών για την τακτοποίησή της.

iv.

Με την πληρωμή της δαπάνης, ο αιτών υπογράφει ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για τη διάταξη
μέτρησης που θα τοποθετήσει.

v.

Ακολουθεί η εκτέλεση των εργασιών.

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

