
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΡΕΤΡΙΑΣ             
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)  
Δ/νση:Τιμοκράτους Φανοκλέους 1 
Τηλ. 2229064400  e-mail:deyaeret@otenet .gr 
Τ.Κ. 34008            fax:  2229064401 
 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η    
        

         

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………..  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ΟΝΟΜΑ………………………………   

……………………………………………. 

ΠΑΤΡΟΣ  ή  ΣΥΖΥΓΟΥ……………….. 

. .……………………………………….                         

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………….                
   

…………………………………………                 

 
ΤΗΛ…………………………………..  

 

ΘΕΜΑ:  Σύνδεση ακινήτου με το  

 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.         
     

Ερέτρια  …..   /  …..   /   20…  

 

Α.Φ.Μ………………………………. .  

                            
Δ.Ο.Υ ………………………………..               
                                                            

Α.Δ.Τ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
                            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:    ..………/…………/…………. 

Αριθμός  Πρωτοκόλλου……………………… 

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)  

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  :  

 

Την   Δ.Ε.Υ.Α.E. 

                        

        Σας παρακαλώ να κατασκευάσετε  

 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.        

 1069/80  άρθρο 15  όπως  τροποποιήθηκε  

 και ισχύει σήμερα την διακλάδωση της  

 σύνδεσης του ακινήτου μου που βρίσκε - 

 ται στην οδό …………………………..  

 αριθμό………….. με το δίκτυο αποχ/σης  

 της Δ.Ε. ………………του Δήμου Ερέτριας .

       

Σας υποβάλλω συνημμένα :  

                                           

α)  Δήλωση Στοιχείων Ακινήτου.                                                           

β)  Υπεύθυνη Δήλωση.  

γ)  Πρόσφατο Λογ/σμό Κατανάλωσης Νερού                    

δ)  Άδεια Οικοδομής ή Νομιμοποιητικά          

Έγγραφα Κτίσματος.  

ε) Κάτοψη Κτίσματος και Τοπογραφικό αν 

υπάρχουν.  

στ)  Τίτλος  Κυριότητας (Συμβολαιογραφικό 

Έγγραφο  ή Δικαστική Απόφαση) .                                                          

ζ)Εσωτερικό Κανονισμό Πολυκατοικίας  αν 

υπάρχει.  

η)  Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας  αν υπάρχει.   

θ)  Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.  

                     

 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

 
Ο ΑΙΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜ/ΜΟ                                                

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

………………………………………………………..           

……………………………………………………….. 

ΟΝΟΜ/ΜΟ                                                 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

………………………………………………………….           

…………………………………………………………. 



 

                                                  

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 

…… υπογεγραμμέν……………………………………………………………………… 

δηλώνω υπεύθυνα τα κατωτέρω στοιχεία του προς σύνδεση ακινήτου μου και ότι 

έλαβα γνώση των σχετικών παρατηρήσεων και οδηγιών της Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.E. 

 

1.-  Το ακίνητό μου βρίσκεται στο Δήμο Ερέτριας, οδός…………………………...  

     ………………………. αριθμός ………………….. τηλ…………………….  

 

2.-  α) Το οικόπεδό μου είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).  

     β) Αποτελεί τμήμα ΄΄εξ αδιαιρέτου΄΄ μεγαλύτερου οικοπέδου (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).  

 

3.-  Το εμβαδόν του οικοπέδου μου είναι ……………………………………… .…m2
.  

 

4.-  Το εμβαδόν του κτίσματος (ανά διαμέρισμα) είναι ………………………… m2
.  

 

5.-  Η οδός στην οποία θα γίνει η σύνδεση είναι ασφαλτοστρωμένη  

     (ΝΑΙ ή OΧΙ) και έχει πλάτος (από ρυμοτομική σε ρυμοτομική  

      γραμμή)…………………μ.  

 

6.-  Το βάθος του σωλήνα εξόδου των ακαθάρτων υδάτων, στη ρυμοτομική  

     γραμμή του οικοπέδου μου, μετρούμενο από τη στάθμη του πεζοδρομίου  

     είναι………μ.  

 

7.-  Η ανωτέρω έξοδος της αποχετευτικής γραμμής βρίσκεται σε απόσταση……  

………………      μέτρα από το όριο του οικοπέδου μου όπως  φαίνεται το    

οικόπεδο από την οδό ………………………………………………………………..  

     ……………………………………………………………………………………………  

 

8.-  Σε περίπτωση που δεν έχει κατασκευασθεί ακόμη η εσωτερική  

     αποχετευτική γραμμή του ακινήτου δηλώνω ότι αυτή θα γίνε ι με έξοδά  

     μου, πριν από την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης και το βάθος  

     του σωλήνα θα είναι όπως ορίζεται στα παραπάνω στα ………………….  

     μέτρα, η δε απόστασή του από το όριο του οικοπέδου μου θα  

     είναι  ……………………  μέτρα.  

 

 

                        Ερέτρια  …… . .  /  ………  /  20 

 

 

     Ο  

    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       …..ΔΗΛ….  ΙΔΙΟΚΤΗΤ…..    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η        Δ Η Λ Ω Σ Η  

 

 

 

…. υπογεγραμμέν……………………………………………………………… μετά από  

……………………… αίτησή μου για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του 

ακινήτου μου δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου (περί 

ψευδούς δήλωσης) τα εξής :  

 

1.-  Είμαι ιδιοκτήτ….. ή διαχειριστ…. Του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο   

     Ερέτριας οδός …………………………………………………. αριθμός…………  

 

2.-  Η εξωτερική αυτή διακλάδωση δεν θα χρησιμεύει για την αποχέτευση  

     ομβρίων υδάτων. Για την αποχέτευση αυτών (ομβρίων) θα συμμορφωθώ  

     απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κ.Λ.Δ.Υ./ΔΕΥΑΕ και θα είμαι      

     απόλυτα υπεύθυν….. για κάθε ζημιά που θα προκύψει σ ε μένα ή σε  

     οποιοδήποτε άλλο, εξ’ αιτίας της μη εκτέλεσης ή κακής εκτέλεσης των  

     έργων διαχωρισμού των ομβρίων υδάτων.  

 

     Επίσης αποδέχομαι, ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν έχω  

     συμμορφωθεί με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα εκτός από την  

     επιβολή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου      

     να διακόψει και την παροχή του νερού.  

 

3.-  Σε κάθε περίπτωση είμαι υποχρεωμέν…….. να εφοδιάσω την εγκατάσταση    

     αποχέτευσης του ακινήτου μου με αυτόματη δικλείδα ασφάλειας καθώς και με  

     ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ  ΔΙΚΛΕΙΔΑ.  

     

 Η δικλείδα αυτή για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη της συντήρησής της       

 με έξοδά μου, θα τοποθετηθεί σε θέση που να μπορεί εύκολα να ελεγχθεί.  

 

Είμαι επίσης υπεύθυν……… για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκύψει και δεν   

έχω καμιά απαίτηση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες 

περιπτώσεις :  

  

 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

      .  .  /  /  .  .   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -2- 

 

 

 

α)  Αν δεν τοποθετηθεί  καθόλου δικλείδα  ασφαλείας  

 

β)  Αν είναι ελαττωματική ή τοποθετηθεί με κακότεχνο τρόπο.  

 

4.-  Στην περίπτωση που στο ακίνητό μου υπάρχει βόθρος απορροφητικός,  

     στεγανός κ.λ.π. μετά την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του  

     ακινήτου μου υποχρεούμαι να τον αχρηστεύσω (απομάκρυνση περιεχομένου  

     και επίχωση με καθαρό χώμα) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 9 του  

     ΚΛΔΥ/ΔΕΥΑΕ.  

 

5.-  Στην περίπτωση που τα ακάθαρτα ύδατα του ακινήτου μου δεν είναι  

     δυνατόν να αποχετευτούν στο βάθος που ζητώ στη ν αίτησή μου με φυσική  

ροή, με δική μου ευθύνη θα γίνει  μηχανική ανύψωση (άντληση των          

αποχετευομένων υδάτων) και θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυν…………για την 

καλή λειτουργία του μηχανισμού αυτού ανύψωσης  

       

6.-  Δεν θα επιτρέψω την αποχέτευση άλλου ακινήτου μέσα από την  

     αποχετευτική εγκατάστασή μου.  

 

7.-  Σε περίπτωση που έχει κατασκευασθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. η εξωτερική  

     διακλάδωση του ακινήτου μου δηλώνω ότι θα προσαρμόσω το οριζόντιο  

     εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής μου ανάλογα με την θέση της εξωτερικής  

     διακλάδωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

        Ερέτρια  ……  / . .…..  /  20….  

 

 

           ….. ΔΗΛ …..  

 

        

 
 


