
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. ΥΔΡΕΥΣΗΣ   
 
Α. Προσωρινή σύνδεση οικιών (εργοταξιακό) 
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα 
φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον νόμο 
1512/85». 

• Ταυτότητα, ΑΦΜ 

• Σύμβαση παροχής νερού με τον ιδιοκτήτη  

 
Β. Οριστική  σύνδεση  οικιών  
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας  από την Πολεοδομία που θα 
φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85» 

,σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια την τακτοποίηση 
αυθαιρέτου . 

• Ταυτότητα, ΑΦΜ 

• Μισθωτήριο αν υπάρχει 

 
Γ. Σύνδεση  ακινήτου κατασκευασμένου προ του 1955  
 

• Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  
στην οποία θα δηλώνει ότι «το ακίνητο (διεύθυνση, χρήση, όροφοι και 
επιφάνειά του) για το οποίο υποβάλλει την αίτηση σύνδεσης έχει 
κατασκευαστεί προ του έτους 1955)» 

• Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου υδραυλικού στην οποία θα δηλώνει  ότι « Η 
υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου πληροί τις διατάξεις που ισχύουν και 
μπορεί με ασφάλεια να υδροδοτηθεί» 

• Συμβόλαιο  ιδιοκτησίας ή Ε9 εφορίας 

• ΑπόδεΙξη  ΔΕΗ  οικιακής  παροχής 

•  Ταυτότητα, ΑΦΜ 

• Σύμβαση παροχής νερού  με τον ιδιοκτήτη  

• Μισθωτήριο αν υπάρχει 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να συνδέσετε το ακίνητό σας με παροχή Ύδρευσης, είναι 
υποχρεωτική η προσκόμιση δικαιολογητικών για σύνδεση & με το δίκτυο 
Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ (εφόσον υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης). Σε περίπτωση 
κατά την οποία δεν λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, υπεύθυνη δήλωση 
για τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου 

 
Δ. Σύνδεση  οικοπέδων – κτημάτων   

 

• Συμβόλαιο  ιδιοκτησίας ή Ε9 εφορίας 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  για  τη  χρήση  του  νερού  και  την  
κατάσταση  του  οικοπέδου – κτήματος. 

• Ταυτότητα, ΑΦΜ 



• Μισθωτήριο αν υπάρχει 

• Σύμβαση παροχής νερού  με τον ιδιοκτήτη 

 
Ε. Διακοπή υδροδότησης 
 

• Σύμβαση παροχής με τον ιδιοκτήτη 

• Ταυτότητα, ΑΦΜ 

• Εξοφλητικός λογαριασμός 
 
ΣΤ. Επανασύνδεση  υδροδότησης 
 

• Αίτηση (συμπληρώνεται  ηλεκτρονικά στην   υπηρεσία) 

• Ταυτότητα,ΑΦΜ 

• Εξόφληση ή ρύθμιση παλιών οφειλών  
 
Ζ.   Μεταφορά – Αντικατάσταση – Ανύψωση ή  Καταβίβαση  παροχής  
 

• Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο  της  υπηρεσίας ) 
 

Η  αίτηση  πρέπει  να  εγκριθεί  από  την  υπηρεσία  
 
Η.Μεταβολή στοιχείων καταναλωτή 
 

• Υπεύθυνη  δήλωση – αίτηση (χορηγείται από την  υπηρεσία) 
 
Θ .Μείωση  λόγαριασμού  
 

• Αίτηση (συμπληρώνεται  ηλεκτρονικά  ή  σε  έντυπο  της  υπηρεσίας ) 

• Απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  (στην  περίπτωση  αφανούς  διαρροής) 

• Υπέυθυνη  δήλωση  αδειούχου υδραυλικού  που  επισκεύασε  την  
βλάβη(στην  περίπτωση  αφανούς  διαρροής) 
 
Για  την  εξακρίβωση  υπόγειας  αφανούς  διαροής  αρμόδιος  της  υπηρεσίας  
μας  σας  επισκέπτεται  

 
Ι.  Κοινωνικό  τιμολόγιο: α) ΑΜΕΑ β) Πολυτεκνία - Τριτεκνία γ) Ένδεια 
 

• Αντίγραφο  τελευταίου λογαριασμού ΔΕΥΑΜ 

• Δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο 

• Πιστοποιητικό αναπηρίας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή που 
δηλώνει το ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% 

• Υ/Δ για μόνιμη κατοικία 

• Βεβαίωση ένδειας από τον δήμο 
 
Αν η ηλικία των τέκνων είναι από 18 έως 24 ετών για  την  μείωση  επιπλέον 
απαιτούνται : 
 1.Βεβαίωση σπουδών 
 2.Βεβαίωση στρατιωτικής  θητείας 



 3.Βεβαίωση ΟΑΕΔ για κάρτα ανεργίας  
 
 


