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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

(σε υφιστάμενο υδρομετρητή) 

ΕΝΤΥΠΟ 

06 

Α.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                    (ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 22410 45324-26) 

1 Αίτηση 02 (χορηγείται από την Υπηρεσία)* 
  

2 Υπεύθυνη Δήλωση 01 (χορηγείται από την Υπηρεσία)* 
  

3 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) 
  

4 Ε9 (για σύμβαση με ιδιοκτήτη) ή Μισθωτήριο (για σύμβαση με μισθωτή) 
  

5 Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΥΑΡ 

  

6 
Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, αν η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ υπογραφεί από εκπρόσωπο 
του αιτούντος 

* Συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον Αιτούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στη ΔΕΥΑΡ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετα στοιχεία και 

δικαιολογητικά. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ γίνεται με τον ιδιοκτήτη, ή εφόσον είναι μισθωμένο το ακίνητο με το 
μισθωτή. 

Μέχρι να γίνει Λύση Σύμβασης του μισθωτή, οι λογαριασμοί που θα εκδίδονται θα βαρύνουν τον 
μισθωτή και όχι τον ιδιοκτήτη. Μετά τη λύση της Σύμβασης με το μισθωτή αν δεν γίνει νέα 
Σύμβαση με μισθωτή οι λογαριασμοί θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 

Β .    Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και για να μην απαιτηθεί αυτοψία για τη καταγραφή της ένδειξης, 

μπορεί ο ενδιαφερόμενος να φωτογραφήσει τον υδρομετρητή του ακινήτου και να αποτυπώσει την 

ένδειξη από την οποία θα εκκινήσει η Νέα Σύμβαση που θα υπογράψει. 

i. Γίνεται έλεγχος για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες του αιτούντος προς την ΔΕΥΑΡ και 

ενημερώνεται ο αιτών για την τακτοποίησή τους. 

ii. Πληρώνει αν προβλέπεται τη σχετική εγγύηση και υπογράφει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ . 

Με την ολοκλήρωσή της διαδικασίας, ο αιτών Καταναλωτής πληρώνει αν προβλέπεται τη σχετική εγγύηση 

και υπογράφει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ . 
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