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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και τις κανονιστικές διατάξεις 

που διέπουν την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο 

νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην 

ΔΕΥΑ.Α την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό 

συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου από 

κληρονομική διαδοχή απαιτείται η επίδειξη του σχετικού συμβολαίου 

αποδοχής κληρονομιάς. 

Προς διευκόλυνση των καταναλωτών μας και για την προσωρινή 

υποκατάσταση του σχετικού τίτλου έως ότου ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες αποδοχής κληρονομιάς από τους κληρονόμους και για να μην 

εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα του εκλιπόντος, απαιτείται από τους 

κληρονόμους η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: 

 

Σε περίπτωση εξ’ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής: 

 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου 

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών  

3. Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο περί μη αποποίησης της 

κληρονομιάς 

4. Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο περί μη δημοσίευσης διαθήκης 

5. Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς (Προαιρετικά και εάν υπάρχει προς 

απόδειξη της σιωπηρής αποδοχής) 

6. Σε περίπτωση συγκληρονόμων-συνιδιοκτητών, όπως αυτό θα 

εξακριβωθεί από το κατά σειρά 2 πιστοποιητικό, απαιτείται η 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

των συγκύριων του εν λόγω ακινήτου, με την οποία να δηλώνεται 
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ρητά η συγκατάθεσή τους για την αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη σε 

όνομα της επιλογής τους μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.  

 

Σε περίπτωση εκ διαθήκης κληρονομικής διαδοχής: 

 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου 

2. Διαθήκη όπως αυτή θα έχει δημοσιευθεί στο οικείο Ειρηνοδικείο  

3. Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο περί μη αποποίησης της 

κληρονομιάς 

4. Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο περί μη δημοσίευσης άλλης 

διαθήκης 

5. Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς (Προαιρετικά και εάν υπάρχει 

προς απόδειξη της σιωπηρής αποδοχής) 

6. Σε περίπτωση συγκληρονόμων-συνιδιοκτητών, όπως αυτό θα 

εξακριβωθεί από την διαθήκη, απαιτείται η προσκόμιση 

υπεύθυνης δήλωσης ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ των 

συγκύριων του εν λόγω ακινήτου με την οποία να δηλώνεται 

ρητά η συγκατάθεσή τους για την αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη σε 

όνομα της επιλογής τους μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.  

 

 

Να σημειωθεί πως, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αλλαγής 

ονόματος ιδιοκτήτη από κληρονομική διαδοχή στο αρμόδιο γραφείο 

ύδρευσης, η Υπηρεσία μας δεν θα αποδέχεται καμία διαχειριστική και 

διαδικαστική πράξη από ξένο προς αυτήν αιτούντα αναφορικά με την 

συγκεκριμένη παροχή, για την οποία μοναδικός δικαιούχος και νόμιμος 

διαχειριστής είναι αυτός που έχει καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης στα αρχεία 

της υπηρεσίας, στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι λογαριασμοί. 

 

Τέλος, η ΔΕΥΑ.Α δεν εξετάζει τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο ούτε 

η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό ιδιοκτησίας.  

 


