
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ(η>: ΔΕΥΑΣΕΡΡΩΝ

Ο  — Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Ό νομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία νέννησης^;

Τόττος Γέννησης:

Α ρ ιθμός Δελτίου Ταυτότητας Τηλ.

Τόττος Κατοικίας:

Αρ. ΤηΛεομοιοτύπου (Fax):

Οδός:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Email):

Αριθ: ΤΚ: 62121

Δ η λ ώ ν ω  υπεύθυνα ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή και ακριβή:

1 Τ ο  ακίνητο χρησιμοποιείται ως (α) οικία, (β) επαγγελματική στέγη

2 Α ρ ιθμός Α ίΤ  ακινήτου -  Κωδικός (υπάρχει στον λογαριασμό)

3 Α ρ ιθμός Υδρομέτρου (υπάρχει στον λογαριασμό)

4 Ο νοματεπώ νυμο ιδιοκτήτη

5 Α Φ Μ  ιδιοκτήτη / Δ.Ο.Υ.

6 Α ρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ιδιοκτήτη

7 Ταχυδρομική διεύθυνση επ ικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη:

8 Η λεκτρονική διεύθυνση επ ικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη:

9 Α ρ. κινητού &  σταθερού τηλεφώνου ιδιοκτήτου

10 Α ντίγραφ ο συμβολαίου /  συμφωνητικού ενοικίασης του 
ακινήτου/ακινήτω ν (για όσους δεν έχουν προσκομίσει)

11 Ονοματεπώνυμο χρήστη (σήμερα)

12 Α Φ Μ  χρήστη / Δ.Ο.Υ.

13 Α ρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου χρήστη

14 Ταχυδρομική διεύθυνση επ ικοινωνίας με τον χρήστη.

15 Η λεκτρονική διεύθυνση επ ικοινω νίας με τον χρήστη:

16 Α ρ. κινητού & σταθερού τηλεφώνου χρήστη

Ημερομηνία: ..../...../201....

Ο Δηλών

(Υπογραφή)



Αγαττητέ Καταναλωτή

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΔΕΥΑ Σερρών προσπαθεί να ενημερώσει τα στοιχεία που διαθέτει για την ταυτότητα των πελατών της 

καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους.

Είναι κατανοητό, ότι με την πάροδο του χρόνου έχουν επέλθει πολλές αλλαγές, για της οποίες δεν 

ενημερωθήκαμε πάντοτε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι πολλά στοιχεία ελλιπή ή λανθασμένα, 

που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης και αδυναμία έγκαιρης επικοινωνίας με 

τους ενδιαφερόμενους (π.χ. για ενημέρωση σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης που οφείλεται σε 

ττιθαν/ή διαρροή, οφειλές ενοικιαστών για τις οποίες δεν είναι ενήμεροι οι ιδιοκτήτες).

Απευθυνόμαστε λοιπόν στους ιδιοκτήτες των υδροδοτούμενων ακινήτων ή τους εκπροσώπους τους και 

σας τταρακαλούμε να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και αφού τον υπογράψετε, να τον στείλετε 

στην ΔΕΥΑ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 139, ΤΚ 62125

2. Με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 2321083862

3. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mixanoqrafisi@devas.ar

4. Μπορείτε επίσης να προσέλθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑ (οδός Ελ. Βενιζέλου 139) τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (έχοντας μαζί σας τον τελευταίο λογαριασμό μας, την Ταυτότητα και τα άλλα 

στοιχεία που χρειάζονται), όπου υπάλληλοί μας θα σας βοηθήσουν να τον συμπληρώσετε.

5. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων θα μεταβούν επί τόπου 

συνεργεία της Επιχείρησης, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσουμε σε συνεργασία πάντα με τον 

Τοπικό Πρόεδρο.

Εφ’ όσον δεν έχετε καταθέσει συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου ή έχει μεταβιβαστεί μετά τη σύνδεση 

στο δίκτυό μας, θα πρέπει να υποβάλλετε και αντίγραφα των ισχυόντων συμβολαίων.

Το ίδιο ισχύει και για τα συμβόλαια -  συμφωνητικά των ενοικιαζόμενων ακινήτων.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα χρειασθεί να καταβάλετε τέλη που τυχόν θα προκύψουν π.χ. από 

αλλαγές ονόματος ενοικιαστή, εφ' όσον η ενημέρωση των στοιχείων γίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.

Για κάθε σύνδεση (υδρόμετρο) στο δίκτυό μας θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστό πίνακα.

Στην περίπτωση που διαθέτετε περισσότερα από ένα ακίνητα, μπορείτε να ζητήσετε να λαμβάνετε όλους 

τους λογαριασμούς σε μία διεύθυνση.
Μπορείτε επίσης να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας με πάγια τραπεζική εντολή σε οποιαδήποτε 

Τράπεζα, οπότε σας προσφέρουμε μόνιμη επιπλέον έκπτωση 10%.

mailto:mixanoqrafisi@devas.ar

