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Στοιχεία αιτούντα ιδιοκτήτη/διαχειριστή 

 

Επώνυμο ………………………….………………………..………. 

Όνομα ……………………………….……………………….……… 

Όνομα πατρός …………………………..……………….………. 

Α.Δ.Τ. ………………………..…………….……………………….… 

Εκδούσα Αρχή …………….…………………………………….. 

ΑΦΜ ………………………….………………………………………. 

ΔΟΥ …………………………….……………………………………… 

Οδός …………………………….………………….………………… 

Αριθμ. …………………..……………………………………………. 

Πόλη ………………..….…………………… Τ.Κ. ..…………..…. 

Τηλέφωνο …………………..…..…………………………………. 

Κινητό ……………………..…………………………………………. 

 

 

 

«Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης 

ακινήτου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς 

Τον Δήμο Καισαριανής 

 

 

 

Σας παρακαλώ να κατασκευάσετε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1068/80 (Περί 

Ιδρύσεως Ενιαίου Φορέα Υδρεύσεως – 

Αποχετεύσεως Πρωτευούσης) την εξωτερική 

διακλάδωση του ακινήτου μου που βρίσκεται 

στην οδό ……………….……..……………………………………. 

αριθμ. ……..……… Ο.Τ…….……. για να συνδεθεί με 

το δίκτυο ακαθάρτων. 

 

Σας υποβάλλω συνημμένα: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Ι) 

Β) Δήλωση στοιχείων ακινήτου (έντυπο ΙΙ) 

Γ) Λογαριασμό Ε.Ε.Υ. με αριθμό 

Δ) Βεβαίωση ΕΥΔΑΠ περί καταβολής 

δικαιωμάτων συνδέσεως ή βεβαιωτικού τίτλου 

του Δήμου σας περί κατασκευής της 

ανταποδοτικής εισφοράς κατασκευής αγωγού. 

 

 

Καισαριανή, …./…./……….. 

 

Ο/Η αιτ………… ιδιοκτήτης / διαχειριστής 

 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (ΕΝΤΥΠΟ Ι) 

 

…… υπογεγραμμέν……    ………………………………………………………………………………………. μετά την 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 ιδιοκτήτης διαχειριστής συνιδιοκτήτης του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο 

Καισαριανής στην οδό…………………………………………..…… αρ…………….. 

2. Η εξωτερική αυτή διακλάδωση δεν θα χρησιμεύσει για την αποχέτευση όμβριων υδάτων. 

Για την αποχέτευση αυτών (όμβριων) θα συμμορφωθώ απόλυτα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Αποχετεύσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(Κ.Λ.Δ.Α) 

(ΦΕΚ Β846/6.5.2009) και θα είμαι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκύψει 

σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλον εξαιτίας της μη εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού των 

όμβριων υδάτων. 

3. Είμαι υποχρεωμένος να εφοδιάσω την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του 

ακινήτου μου με αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή θα 

τοποθετηθεί με έξοδά μου σε θέση που να μπορεί να ελεγχθεί και αναλαμβάνω την 

ευθύνη της συντηρήσεως της. Είμαι επίσης υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζημιά θα 

προκύψει στο ακίνητό μου ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας 

ασφαλείας και δεν έχω καμία απαίτηση από τον Δήμο ή την ΕΥΔΑΠ (άρθρο 4  

παρ.3 του Κ.Λ.Δ.Α)  

4. Μετά την κατασκευή της σύνδεσής του ακινήτου μου με τον αγωγό αποχέτευσης 

υποχρεούμαι να αχρηστεύσω κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης και να 

αποχετεύομαι μέσω της κατασκευασθείσας σύνδεσης.  

Εάν στο ακίνητο μου υπάρχει βόθρος απορροφητικός, στεγανός κ.λ.π μετά την σύνδεση 

του ακινήτου μου με τον αγωγό ακαθάρτων υποχρεούμαι να τον αχρηστεύσω 

(απομάκρυνση περιεχομένου και επίχωση με καθαρό χώμα) σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ.5 του Κ.Λ.Δ.Α. 

5. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώθηκα με τις 

ανωτέρω (2.3.4) υποχρεώσεις η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες 

στο άρθρο 11 του Κ.Λ.Δ.Α αυτές υποδείξεις – κυρώσεις.  

6. Στην περίπτωση που το ακίνητό μου δεν είναι δυνατόν να αποχετευθεί στο βάθος που 

ζητώ στην αίτησή μου με φυσική ροή θα πρέπει να συμμορφωθώ με την παρ.6 του 

άρθρου 4 του Κ.Λ.Δ.Α για μηχανική ανύψωση (άντληση) των αποχετευομένων υδάτων 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών 

Εγκαταστάσεων. 

7. Δεν θα επιτρέψω την αποχέτευση άλλου ακινήτου μέσα από την αποχετευτική 

εγκατάστασή μου.  

8. Δέχομαι να καταβάλλω πιθανή πρόσθετη δαπάνη για την κατασκευή της διακλάδωσης 

στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να κατασκευασθεί από ειδική Εργολαβία για λόγους 

δυσχερειών κατασκευής.  

9. Θα υποβάλλω οποιαδήποτε δικαιολογητικά που θα μου ζητηθούν. 

 

………/……./……. 

Ο/Η ΔΗΛ…….……. ΙΔΙΟΚΤΗΤ…….. / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ………



ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  (ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ) 

 

Ο/Η υπογεγραμμέν….. ……………………………………………………….………………..…………………………………………, 

δηλώνω υπεύθυνα τα παρακάτω στοιχεία του προς σύνδεση ακινήτου μου και ότι έλαβα γνώση των 

σχετικών παρατηρήσεων και οδηγιών των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

1. Το ακίνητο μου βρίσκεται στην οδό……………………………….………………….. αρ………………… Ο.Τ………. 

2. Το οικόπεδό μου είναι άρτιο   ……………….…………………………………………………….…………. (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

ή 

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

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο σχεδιαγράμματος διαχωρισμού. 

3. Στο οικόπεδο υπάρχουν άλλα ανεξάρτητα εσωτερικά κτίσματα …………….................. (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

και πόσα ………......... χρησιμοποιούνται για …………………………………………………………………………….. 

4. Η οδός όπου θα γίνει η σύνδεση είναι ασφαλτοστρωμένη …………………………………….. (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

και έχει πλάτος (από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή) ....................... μέτρα. 

5. Έχει κατασκευαστεί η εσωτερική αποχετευτική γραμμή του ακινήτου μου και το βάθος του σωλήνα 

στην ρυμοτομική γραμμή από την στάθμη πεζοδρομίου είναι .................. μέτρα.  

ή 

Δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα αλλά θα γίνει πριν τη σύνδεση από εσάς και το βάθος του σωλήνα, 

όπως ορίζεται παραπάνω, θα είναι στα ........................ μέτρα. 

6. Η παραπάνω έξοδος της αποχετευτικής γραμμής του ακινήτου μου βρίσκεται σε  

απόσταση ............................ μέτρα από το αριστερό όριο του οικοπέδου μου, όπως φαίνεται το 

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

 

Τοπογραφικό σκαρίφημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Έχω συμβουλευθεί τον μηχανικό μου και τον εγκαταστάτη υδραυλικό μου για όλα τα ανωτέρω 

τεχνικά στοιχεία. 

………/……./……. 

Ο/Η ΔΗΛ…….……. ΙΔΙΟΚΤΗΤ…….. / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ…… 
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Οδός …………………………..……………….................... 
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