Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η αίτηση αφορά οικιακό ή επαγγελματικό τιμολόγιο; Επιλέξτε
πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.
(Οικιακά Γ1→HEP, Γ1Ν→ΗΕΝ)
(Επαγγελματικά Γ21, Γ22, Γ23→ CEL21, CEL22, CEL23)

ΟΙΚΙΑΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Παροχές με Φ/Β

Θέλω να βρω την εγγύηση

Σε περίπτωση λάθους πατήστε στην επικεφαλίδα
«Δικαιολογητικά Αιτήσεων» και θα επιστρέψετε στο αρχικό μενού
Αν η περίπτωση σας δεν περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες
πατήστε εδώ
www.watt-volt.gr

Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Ο λογαριασμός του ρεύματος είναι στο όνομα του
πελάτη; Επιλέξτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Ναι

www.watt-volt.gr

Όχι

Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η παροχή ηλεκτροδοτείται;

Ναι
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Όχι

Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εφόσον ο λογαριασμός είναι στο όνομα του πελάτη τότε θα χρειαστούν:
Σε ηλεκτροδοτούμενη παροχή
• Ταυτότητα πελάτη(Άδεια διαμονής ή διαβατήριο σε ισχύ σε περίπτωση
αλλοδαπού)
• Πρόσφατος λογαριασμός.*
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης λογαριασμού προσκομίζεται πίνακας
ΔΕΔΔΗΕ με ταυτοποίηση των αρχικών του ονοματεπώνυμου
*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του.
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εφόσον ο λογαριασμός είναι στο όνομα του πελάτη τότε θα χρειαστούν,

Σε μη ηλεκτροδοτούμενη παροχή:
• Ταυτότητα πελάτη(Άδεια διαμονής ή διαβατήριο σε περίπτωση
αλλοδαπού)
• Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο σύνδεσης
με το δίκτυο για αρχική ηλεκτροδότηση(ή έντυπο λήξης ΥΔΕ απο την
Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ).
• Καταθετήριο προκαταβολής εγγύησης εφόσον απαιτείται
• Στις περιπτώσεις που ενεργοποιείται εκ νέου η παροχή στα ίδια
στοιχεία που αναγράφει ο λογαριασμός, δεν θα είναι απαραίτητο το Ε9
ή μισθωτήριο και θα προχωράει η αίτηση με ΑΔΤ και λογαριασμό του
πελάτη.
• Υπεύθυνη Δήλωση σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει λογαριασμός ή
άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η παροχή ηλεκτροδοτείται;

Ναι
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Όχι

Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εφόσον ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομα του πελάτη τότε θα
χρειαστούν,
Σε ηλεκτροδοτούμενη παροχή:
• Ταυτότητα πελάτη(Άδεια διαμονής ή διαβατήριο σε ισχύ σε περίπτωση
αλλοδαπού )
• Πρόσφατος λογαριασμός, μέχρι 90 ημέρες από την λήξη του
• Πίνακας ΔΕΔΔΗΕ εφόσον δεν υπάρχει λογαριασμός
• Ε9 τελευταίων 24 μηνών, αν του ανήκει το ακίνητο
• Ή ληξιαρχική πράξη θανάτου για πρώτου βαθμού συγγένεια όπου το
ακίνητο δεν έχει εγγραφεί στο Ε9
• Μισθωτήριο εν ισχύ αν πρόκειται για ενοικίαση
• Σε περιπτώσεις οικιακού τιμολόγιου όπου ως αποδεικτικό νόμιμης
χρήσης του χώρου υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση Χρήστη Παροχής, θα
προχωράει η εκπροσώπηση εφόσον η οφειλή δεν υπερβαίνει τα όρια
μηδενικής εγγύησης με χρήση πάγιας εντολής, του εκάστοτε
προγράμματος, που αναγράφονται στην εμπορική πολιτική εγγυήσεων
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εφόσον ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομα του πελάτη τότε θα
χρειαστούν,
Σε μη ηλεκτροδοτούμενη παροχή:
• Ταυτότητα πελάτη(Άδεια διαμονής ή διαβατήριο σε περίπτωση
αλλοδαπού)
• Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο σύνδεσης
με το δίκτυο για αρχική ηλεκτροδότηση(ή έντυπο λήξης ΥΔΕ απο την
Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ).
• Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24 μηνών για
ιδιοκατοίκηση ή μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης(εντός 4 μηνών η
ημερομηνία έναρξης ή μεταχρονολογημένο έως 4 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να είναι απαιτητή η αποδοχή από τον
ενοικιαστή)
• Υπεύθυνη δήλωση εφόσον δεν υπάρχει κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο
• Καταθετήριο προκαταβολής εγγύησης εφόσον απαιτείται.
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Το επαγγελματικό τιμολόγιο τι επιχείρηση αφορά

Ατομική
Επιχείρηση

ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ

Κοινόχρηστοι
Χώροι

ΑΕ

Ναοί

Σύλλογοι
Κοινοπραξίες

Αγροτικό
www.watt-volt.gr

Εργοταξιακό

Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Ο λογαριασμός του ρεύματος είναι στο όνομα του
ελεύθερου επαγγελματία; Επιλέξτε πατώντας το
αντίστοιχο κουμπί.

Ναι
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Όχι

Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εφόσον ο λογαριασμός είναι στο όνομα του ελευθέρου επαγγελματία τότε θα
χρειαστούν:
Σε ηλεκτροδοτούμενη παροχή
• Ταυτότητα πελάτη
• Πρόσφατος λογαριασμός*
• Πίνακα ΔΕΔΔΗΕ εφόσον δεν υπάρχει λογαριασμός με ταυτοποίηση των
αρχικών του ονοματεπωνύμου
*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του και 60 ημέρες για τιμολόγια
Γ22
Σε μη ηλεκτροδοτούμενη παροχή
• Ταυτότητα πελάτη
• Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο σύνδεσης με το
δίκτυο για για αρχική ηλεκτροδότηση(ή έντυπο λήξης ΥΔΕ απο την Διαδικτυακή
εφαρμογή για τις ΥΔΕ).
• Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24 μηνών για
ιδιοκατοίκηση ή μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης(με ημερομηνία έναρξης
της μίσθωσης μεταγενέστερη έως 4 μήνες και χωρίς να είναι απαιτητή η
αποδοχή από τον ενοικιαστή)
• Υπεύθυνη Δήλωση Χρήστη Παροχής εφόσον δεν υπάρχει νομιμοποιητικό
έγγραφο
• Καταθετήριο προκαταβολής εγγύησης εφόσον απαιτείται
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εφόσον ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομα του ελεύθερου επαγγελματία τότε θα
χρειαστούν:

Σε ηλεκτροδοτούμενη παροχή
• Ταυτότητα πελάτη
• Λογαριασμός με ημερομηνία λήξης εντός 90 ημερών η 60 για Γ22
• Ε9 τελευταίου 24μήνου αν του ανήκει πλέον το ακίνητο ή άλλο νομιμοποιητικό
έγγραφο
• Ή ληξιαρχική πράξη θανάτου για πρώτου βαθμού συγγένεια
• Μισθωτήριο σε ισχύ αν πρόκειται για ενοικίαση
Σε περιπτώσεις που έχουμε αιτήσεις για επαγγελματικά τιμολόγια Γ21/Γ22/Γ23, χωρίς
μισθωτήριο ή Ε9 θα προχωράνε με Υπεύθυνη Δήλωση Χρήστη Παροχής εφόσον το
συνολικό ποσό πληρωμής είναι στα όρια της μηδενικής εγγύησης με χρήση πάγιας
εντολής
Σε μη ηλεκτροδοτούμενη παροχή
• Ταυτότητα πελάτη
• Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο σύνδεσης με το δίκτυο για
αρχική ηλεκτροδότηση(ή έντυπο λήξης ΥΔΕ απο την Διαδικτυακή εφαρμογή για τις
ΥΔΕ).
• Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24 μηνών για ιδιοκατοίκηση ή
μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης(με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης
μεταγενέστερη ή προγενέστερη έως 4 μήνες και χωρίς να είναι απαιτητή η αποδοχή
από τον ενοικιαστή)
• Καταθετήριο προκαταβολής εγγύησης εφόσον απαιτείται
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ του Διαχειριστή ή στο ΑΦΜ της
Πολυκατοικίας; Επιλέξτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Διαχειριστή

www.watt-volt.gr

Πολυκατοικία

Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ του Διαχειριστή.
(Στην αίτηση, στο πεδίο αντικείμενο επιχείρησης γράφετε
«Κοινόχρηστοι Χώροι» )
•
•
•

Υπεύθυνη δήλωση κοιν. Χώρων (μη επικυρωμένη)
Ταυτότητα του διαχειριστή
Πρόσφατο λογαριασμό*

*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του
Οι κοινόχρηστοι χώροι εξαιρούνται της χρέωσης ΕΡΤ
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ της Πολυκατοικίας.
(Στην αίτηση, στο πεδίο αντικείμενο επιχείρησης γράφετε
«Κοινόχρηστοι Χώροι» )
•
•
•
•
•

Έναρξη μη φυσικού προσώπου από ΔΟΥ
Καταστατικό πολυκατοικίας που ορίζει τον διαχειριστή
Ταυτότητα του διαχειριστή
Υπεύθυνη δήλωση κοινόχρηστων χώρων (μη επικυρωμένη
Πρόσφατος λογαριασμός*

*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του
Οι κοινόχρηστοι χώροι εξαιρούνται της χρέωσης ΕΡΤ
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ του Διαχειριστή του
Ναού ή στο ΑΦΜ του Ναού; Επιλέξτε πατώντας το
αντίστοιχο κουμπί.

Διαχειριστή

www.watt-volt.gr

Ναού

Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ του Διαχειριστή του Ναού.
•
•
•
•

Βεβαίωση από την Μητρόπολη πως ο υπογράφων
διαχειρίζεται τα του ναού
Ταυτότητα του διαχειριστή του Ναού
Μισθωτήριο ή Ε9 εάν ο λογαριασμός ρεύματος είναι σε
διαφορετικά στοιχεία
Πρόσφατος λογαριασμός*

*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του
**Οι πάσης φύσεως Ναοί και Θρησκευτικοί χώροι εξαιρούνται
της χρέωσης ΕΡΤ
Αν αφορά εκκλησάκι ιδιωτικό θα προχωράει στο όνομα του
ιδιοκτήτη και θα απαιτείται η άδεια οικοδόμησης από την
εκάστοτε Μητρόπολη
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ του Ναού.
•
•
•
•
•
•

Σφραγίδα*
Έναρξη μη φυσικού προσώπου από ΔΟΥ
Βεβαίωση από την Μητρόπολη πως ο υπογράφων
διαχειρίζεται τα του ναού
Ταυτότητα του διαχειριστή του Ναού
Μισθωτήριο ή Ε9 εάν ο λογαριασμός ρεύματος είναι σε
διαφορετικά στοιχεία
Πρόσφατος λογαριασμός**

*Σε περίπτωση εταιρικών αιτήσεων, όπου δεν υπάρχει
σφραγίδα, αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου,
το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του.
Προσοχή: Θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος είναι
ο νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει του απαραίτητου ανά
περίπτωση δικαιολογητικού της επιχείρησης).
**Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του
Οι πάσης φύσεως Ναοί και Θρησκευτικοί χώροι
εξαιρούνται της χρέωσης ΕΡΤ
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Εργοταξιακό
•
•
•
➢

Πρόσφατος λογαριασμός*
Ταυτότητα χρήστη( κατασκευαστής ή ιδιοκτήτης)
Στην αίτηση στο είδος επιχείρησης βάζουμε «Εργοαξιακο»
Σε περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει ακόμα εργοταξιακό
ρεύμα (υπό ανέγερση οικοδομή), μπορούμε να
προχωρήσουμε σε εκπροσώπηση (προσοχή – τα
εργοταξιακά είναι πάντα Γ21, δεν μπορούμε να
τιμολογήσουμε τον πελάτη εκ των προτέρων με το τιμολόγιο
που θα αποκτήσει μετά την οριστικοποίηση)

➢ Εάν ο πελάτης έχει ωστόσο προχωρήσει σε οριστικοποίηση
πολύ πρόσφατα θα πρέπει πρώτα να αιτηθεί με corporate
αίτηση ως εργοταξιακό (Γ21) καθώς συστημικά μπορεί να
χρειαστεί έως και διάστημα ενός μήνα για την αλλαγή. Και
να προσκομίσει το έγγραφο οριστικοποίησης
*Να μην έχουν περάσει 120 ημέρες από την λήξη του
**extra information : όταν λήγει η προθεσμία του εργοταξιακού
που έχει λάβει ο πελάτης από ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να
προχωρήσει είτε σε οριστικοποίηση, είτε να ζητήσει χρονική
παράταση.
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η παροχή της επιχείρησης ηλεκτροδοτείται;

Ναι

www.watt-volt.gr

Όχι

Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η παροχή της επιχείρησης ηλεκτροδοτείται.
• Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
• Πρόσφατο λογαριασμό*
• Καταστατικό ή πρακτικό γενικής συνέλευσης αν έχει αλλάξει ο
νόμιμος εκπρόσωπος
• Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του
ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24 μηνών για ιδιοκατοίκηση ή μισθωτήριο σε
ισχύ σε περίπτωση ενοικίασης(με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης
μεταγενέστερη έως 4 μήνες και χωρίς να είναι απαιτητή η αποδοχή
από τον ενοικιαστή)
• Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης νομιμοποιητικού εγγράφου ζητάμε
Υπεύθυνη Δήλωση
• Σφραγίδα(Σε περίπτωση εταιρικών αιτήσεων, όπου δεν υπάρχει
σφραγίδα, αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, το όνομά
του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Προσοχή: Θα πρέπει να έχει
επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει του
απαραίτητου ανά περίπτωση δικαιολογητικού της επιχείρησης).)

*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του και 60 αν αφορά
τιμολόγιο Γ22
**Σε περιπτώσεις που έχουμε αιτήσεις για επαγγελματικά τιμολόγια
Γ21/Γ22/Γ23, χωρίς μισθωτήριο ή Ε9 θα προχωράνε με Υπεύθυνη
Δήλωση Χρήστη Παροχής εφόσον το συνολικό ποσό πληρωμής είναι
στα όρια της μηδενικής εγγύησης με χρήση πάγιας εντολής
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η παροχή της επιχείρησης δεν ηλεκτροδοτείται.

•
•
•

•
•
•

•

Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο
σύνδεσης με το δίκτυο για αρχική ηλεκτροδότηση(ή έντυπο
λήξης ΥΔΕ απο την Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ).
Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24
μηνών για ιδιοκατοίκηση ή μισθωτήριο σε περίπτωση
ενοικίασης(με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης
μεταγενέστερη ή προγενέστερη έως 4 μήνες και χωρίς να είναι
απαιτητή η αποδοχή από τον ενοικιαστή)
Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης νομιμοποιητικού εγγράφου ζητάμε
Υπεύθυνη Δήλωση
Καταστατικό ή πρακτικό γενικής συνέλευσης αν έχει αλλάξει ο
νόμιμος εκπρόσωπος
Σφραγίδα(Σε περίπτωση εταιρικών αιτήσεων, όπου δεν υπάρχει
σφραγίδα, αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, το
όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Προσοχή: Θα
πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος (βάσει του απαραίτητου ανά περίπτωση
δικαιολογητικού της επιχείρησης).)
Καταθετήριο προκαταβολής εγγύησης εφόσον απαιτείται
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Η παροχή της επιχείρησης ηλεκτροδοτείται;

Ναι
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Όχι

Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η παροχή της επιχείρησης ηλεκτροδοτείται.
•
•
•
•

•
•

Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
Πρόσφατο λογαριασμό*
Καταστατικό ή ΦΕΚ
Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του
ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24 μηνών για ιδιοκατοίκηση ή μισθωτήριο εν
ισχύ σε περίπτωση ενοικίασης(με ημερομηνία έναρξης της
μίσθωσης μεταγενέστερη έως 4 μήνες και χωρίς να είναι απαιτητή η
αποδοχή από τον ενοικιαστή)
Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης νομιμοποιητικού εγγράφου ζητάμε
Υπεύθυνη Δήλωση
Σφραγίδα(Σε περίπτωση εταιρικών αιτήσεων, όπου δεν υπάρχει
σφραγίδα, αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, το όνομά
του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Προσοχή: Θα πρέπει να έχει
επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει του
απαραίτητου ανά περίπτωση δικαιολογητικού της επιχείρησης).)

*Να μην έχουν περάσει 90 ημέρες από την λήξη του και 60 σε Γ22
**Σε περιπτώσεις που έχουμε αιτήσεις για επαγγελματικά τιμολόγια
Γ21/Γ22/Γ23, χωρίς μισθωτήριο ή Ε9 θα προχωράνε με Υπεύθυνη
Δήλωση Χρήστη Παροχής εφόσον το συνολικό ποσό πληρωμής είναι
στα όρια της μηδενικής εγγύησης με χρήση πάγιας εντολής
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Η παροχή της επιχείρησης δεν ηλεκτροδοτείται
•
•
•

•
•
•

•

Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου
Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο
σύνδεσης με το δίκτυο για αρχική ηλεκτροδότηση(ή έντυπο λήξης
ΥΔΕ από την Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ).
Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου: Ε9 τελευταίων 24 μηνών
για ιδιόχρηση ή μισθωτήριο* σε περίπτωση ενοικίασης(με
ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μεταγενέστερη έως4 μήνες και
χωρίς να είναι απαιτητή η αποδοχή από τον ενοικιαστή)
Καταστατικό ή πρακτικό γενικής συνέλευσης αν έχει αλλάξει ο
νόμιμος εκπρόσωπος
Καταστατικό ή ΦΕΚ
Σφραγίδα(Σε περίπτωση εταιρικών αιτήσεων, όπου δεν υπάρχει
σφραγίδα, αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, το όνομά
του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Προσοχή: Θα πρέπει να έχει
επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος (βάσει του
απαραίτητου ανά περίπτωση δικαιολογητικού της επιχείρησης).)
Καταθετήριο προκαταβολής εγγύησης εφόσον απαιτείται

*Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης νομιμοποιητικού εγγράφου ζητάμε
Υπεύθυνη Δήλωση
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Τα δικαιολογητικά που επιπρόσθετα απαιτούνται σε περιπτώσεις είτε netmetering είτε feed in tariff είναι:
•

Σύμβαση συμψηφισμού που είχε υπογράψει με τον προηγούμενο
προμηθευτή

•

Σύμβαση σύνδεσης με το Δίκτυο

•

Βεβαίωση από το αντίστοιχο κατάστημα του ΔΕΔΔΗΕ όπου θα αναφέρεται η
ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης με το δίκτυο Χ.Τ. σύμφωνα με το Ν

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254 (για φωτοβολταϊκά Ειδικού Προγράμματος)
Με την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών συντάσσεται σύμβαση
συμψηφισμού, οπού αποστέλλετε στον πελάτη σε τρία αντίγραφα και
υπογράφεται τόσο από τον ίδιο όσο και από την εταιρία.
Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τον Προμηθευτή είναι είκοσι πέντε
(25) χρόνια. Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, η νέα σύμβαση συμψηφισμού
με το νέο Προμηθευτή ισχύει για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της
25ετίας της αρχικής Σύμβασης συμψηφισμού.
Σε κάθε τιμολόγιο με φωτοβολταϊκά απαιτείται έγκριση από το εμπορικό για να
εκπροσωπηθούν.
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Τα αγροτικά τιμολόγια διακρίνονται σε Άρδευσης Τ33/ΧΤ, Αποστράγγισης Τ33/ΧΤ,
Λοιπά αγροτικά τιμολόγια ΧΤ, τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
•

•

•
•
•
•

να υφίσταται Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων , το
οποίο εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας
για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού και εφόσον έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο
χρήστη η άδεια χρήσης ύδατος από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σε περιπτώσεις που αυτή δεν υφίσταται (λόγω λήξης για παράδειγμα) ο
ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή
Ηλεκτρικής Ενέργειας βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας
χρήσης νερού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της υπ. αριθ. 146896/2014
ΚΥΑ. Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα
υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού)
Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με
εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα πρέπει να ταυτίζεται
με τον χρήστη ύδατος, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια χρήσης ύδατος.
Ο οροί που θα συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει να συμφωνούν με το πακέτο
*
Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες της αρδευτικής εγκατάστασης είναι
περισσότεροι από ένα τότε για την εκπροσώπηση απαιτείται και ή έγγραφή
σύμφωνη γνώμη όλων των χρηστών
Θα πρέπει ο αριθμός παροχής της παροχής να συμφωνεί με τον αριθμό στο
Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων

*Εφόσον εκπροσωπήσουμε ένα αγροτικό τιμολόγιο, η διαδικασία ακολουθεί, αυτό θα μπει σε κατάλογο της
εταιρίας. ΠΧ ένα Τ33 με 15KVA συμφωνημένη ισχύς θα μεταβεί είτε σε Γ21 βασικό + συνέπεια, είτε σε Liberty που
οι τιμοκατάλογοί τους είναι ακριβότεροι αυτών της ΔΕΗ. O καταναλωτής θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει σε
ποιο πακέτο επιθυμεί να ενταχθεί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα για τον τύπο τιμολογίου του.
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Δικαιολογητικά Αιτήσεων
Κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, αστικές, σωματεία και πάσης φύσεως κερδοσκοπικές ή μη συμπράξεις
•

Καταστατικό ίδρυσης και ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου

•

Έναρξη μη φυσικού προσώπου από ΔΟΥ (εάν η έναρξη ή το καταστατικό δεν αναφέρουν τον διαχειριστή, εσωτερικό πρακτικό το
οποίο τον ορίζει)

•

Σφραγίδα (όλες οι συμπράξεις, τα σωματεία, οι σύλλογοι κ.λ.π. έχουν σφραγίδα και συνήθως είναι στρογγυλές χωρίς να
αποτυπώνουν τον ΑΦΜ) (Σε περίπτωση εταιρικών αιτήσεων, όπου δεν υπάρχει σφραγίδα, αρκεί η υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Προσοχή: Θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί πως ο ίδιος είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος (βάσει του απαραίτητου ανά περίπτωση δικαιολογητικού της επιχείρησης).)

•

Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου*: Ε9 τελευταίων 24 μηνών για ιδιόχρηση ή μισθωτήριο** σε περίπτωση ενοικίασης(με
ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μεταγενέστερη έως 4 μήνες και χωρίς να είναι απαιτητή η αποδοχή από τον ενοικιαστή)

•

Πρόσφατο λογαριασμό με ημερομηνία λήξης εντός 90 ημερών και εντός 60 αν αφορά τιμολόγιο Γ22

•

Λογαριασμό ή Αναλυτική κατάσταση ΔΕΔΔΗΕ ή συμβόλαιο σύνδεσης με το δίκτυο για αρχική ηλεκτροδότηση(ή εκτύπωση από την

εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ ).
*Σε περιπτώσεις μη ύπαρξης μισθωτηρίου τότε υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση αλλαγής επωνυμίας ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
προσκομίζοντας και το Ε9 του.
**Σε περιπτώσεις που έχουμε αιτήσεις για επαγγελματικά τιμολόγια Γ21/Γ22/Γ23, χωρίς μισθωτήριο ή Ε9 θα προχωράνε με Υπεύθυνη
Δήλωση Χρήστη Παροχής εφόσον το συνολικό ποσό πληρωμής είναι στα όρια της μηδενικής εγγύησης ή ανεξαρτήτως ποσού εφόσον
δεν υπάρχει προηγούμενο ανεξόφλητο ή ρύθμιση
κάποιες συμπράξεις με πολύ παλιά έναρξη ίδρυσης είναι πιθανό να μην έχουν καταστατικό ή κάποιο άλλο νομιμοποιητικό.
Εναλλακτικά, ζητάμε εσωτερικό πρακτικό ειδικά για την Watt + Volt με την πλειοψηφία να συναινεί στην αλλαγή του προμηθευτή.
(υπογραφή από όλα τα μέλη και σφραγίδα)
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Υπολογισμός Εγγυήσεων

Νομιμοποιητικό
έγγραφο +
Πίνακας ΔΕΔΔΗΕ
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Νομιμοποιητικό
έγγραφο +
Λογαριασμός

Υπεύθυνη
Δήλωση+
Πίνακας ΔΕΔΔΗΕ

Υπεύθυνη
Δήλωση +
Λογαριασμό

Υπολογισμός Εγγυήσεων
Ενεργή Παροχή

Γ1Γ1Ν:50€-2
Δόσεις ή
0€ με Π.Ε.

Γ21:100€
σε 2
δόσεις ή
0€ με Π.Ε

Adapt 140€Standard &
Fixed 400€
σε δυο
δόσεις ή 0€
με Π.Ε

Γ23:120€
σε δυο
δόσεις ή
0€ με Π.Ε
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Άμεση Εκπροσώπηση

Γ1/Γ1Ν:50
€-2 Δόσεις
ή
0€ με Π.Ε.

Γ22:250€ σε
δυο δόσεις
ή 0€ με Π.Ε

Γ21:100€
σε 2
δόσεις ή
0€ με Π.Ε

Γ23:120€
σε δυο
δόσεις ή
0€ με Π.Ε

Υπολογισμός Εγγυήσεων

Η παροχή ηλεκτροδοτείται;

Ναι

www.watt-volt.gr

Όχι

Υπολογισμός Εγγυήσεων
Η εγγύηση υπολογίζεται βάση συνολικού ποσού οφειλής και εξαρτάται από το τύπο τιμολογίου και το πακέτο που θα
επιλεχθεί.
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Υπολογισμός Εγγυήσεων
Άμεση Εκπροσώπηση

Γ1/Γ1Ν:50
€-2 Δόσεις
ή
0€ με Π.Ε.

Γ22:250€ σε
δυο δόσεις
ή 0€ με Π.Ε
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Γ21:100€
σε 2
δόσεις ή
0€ με Π.Ε

Γ23:120€
σε δυο
δόσεις ή
0€ με Π.Ε

Υπολογισμός Εγγυήσεων
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Γ1/Γ1Ν:110
€ σε δυο
δόσεις ή 0€
με Π.Ε.

Γ21:160€
σε δυο
δόσεις ή 0€
με Π.Ε.

Γ22:500€
σε 2 δόσεις
ή 0€ με
Π.Ε.

Γ23:250€
σε δυο
δόσεις ή 0€
με Π.Ε.

Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε απορία,
πληροφορία, εξυπηρέτηση, καθοδήγηση, χρήση
συστημάτων, πρόβλημα, παράπονο, 09:00πμ-18:00μμ
Δευτέρα με Παρασκευή με τους ακόλουθους τρόπους:
e-mail : salessupport@watt-volt.gr

Tel. : 2130189153
Tel. : 2130189200
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