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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αλλαγή στοιχείων/Μεταβίβαση 

δικαιωμάτων/Κατηγορία χρέωσης 
 

1 Αίτηση που χορηγείται από την υπηρεσία (Έντυπο Α4) 
 

2 Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, διαθήκη κ.λ.π.) ή/και Ε9 ή ηλεκτρονικό 
μισθωτήριο (με αποδοχή από το TAXINET και υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση 
που το μισθωτήριο έχει λήξει και ισχύει σιωπηρή παράταση). (Στη περίπτωση μεταβίβασης λόγω 
θανάτου απαραίτητη η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης. Στην περίπτωση διαθήκης πιστοποιητικό μη 
αποποίησης της κληρονομιάς και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών περί αποδοχής) 

 

3 Όταν ισχύουν περιπτώσεις εκπτωτικού τιμολογίου (με ισχύ μόνο για τη κύρια κατοικία) χηρείας, 
πολυτεκνίας, αναπηρίας (άνω του 67%) και ανεργίας, χρειάζονται και τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά (επικαιροποιούνται ετησίως): 

 πιστοποιητικά ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πολυτεκνίας, ΚΕΠΑ, ΟΑΕΔ καθώς και 
οικογενειακής κατάστασης όπου απαιτείται για διασταύρωση στοιχείων συγγένειας 

 Δήλωση φόρου εισοδήματος, Ε1, Ε9 και έντυπο ΕΝΦΙΑ για απόδειξη ύψους αξίας 
περιουσιακής κατάστασης 

 Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος βεβαίωση φοίτησης ή στρατού, (έως 25 ετών) 

Ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της 
ΔΕΗ. Σε περίπτωση υπαγωγής στο ΚΟΤ της ΔΕΗ προσκομίζεται η βεβαίωση ένταξης στο ΚΟΤ. 

 

4 Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού 
 

5 Αστυνομική Ταυτότητα  
 

6 Έγγραφο που να πιστοποιεί το ΑΦΜ και ΔΟΥ 
 

7 Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο δικαιούχος (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή μέσω 
gov.gr) 

 

8 Φωτογραφία υδρομέτρου για την τιμολόγηση των αναλογούντων καταναλωθέντων κυβικών 
 

9 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ο ένας εκ των ιδιοκτητών με τα παραπάνω δικαιολογητικά και 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) 

 

10 Σύναψη συμβολαίου (Χορηγείται-συμπληρώνεται από την υπηρεσία βάσει της αίτησης και 
υπογράφεται από τον αιτούντα) - Ισχύει για μεταβίβαση δικαιωμάτων 

 

11 Πληρωμή εγγύησης / ειδικού τέλους σύνδεσης 
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 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Δωρεάν Παραχώρηση 

 

1 Αίτηση που χορηγείται από την υπηρεσία (Έντυπο Α4) 
 

2 Ηλεκτρονικό μισθωτήριο (TAXISNET) με αποδοχή ή Φωτοαντίγραφο του Ε2 του δωρητή 
 

3 Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) του δωρητή ότι θα είναι συνυπεύθυνος 
για τις οφειλές 

 

4 Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού 
 

5 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 

6 Φωτοαντίγραφο Ε1 του αποδέκτη της δωρεάς 
 

7 Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο δικαιούχος (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή μέσω 
gov.gr) 

 

8 Εκτυπωμένη φωτογραφία υδρομέτρου για την τιμολόγηση των αναλογούντων καταναλωθέντων 
κυβικών 

 

9 Σύναψη συμβολαίου (Χορηγείται-συμπληρώνεται από την υπηρεσία βάσει της αίτησης και 
υπογράφεται από τον αιτούντα) - Ισχύει για μεταβίβαση δικαιωμάτων 

 

10 Πληρωμή εγγύησης / ειδικού τέλους σύνδεσης 
 
 


