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ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ………. 

 

ΑΙΤΗΣΗ                                                                 ΠΡΟΣ  

                                                                               

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………….                                                                  

ΟΝΟΜΑ……………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ……………………………. 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ……………………………………. 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………… 

Ο∆ΟΣ……………………………..ΑΡ……….. 

Τ.Κ………………..∆ΗΜΟΣ………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………………………….. 

Α.Φ.Μ…………………………………………. 

∆.Ο.Υ…………………………………………. 

 
 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

“Συλλογή, µεταφορά ,επεξεργασία και διάθεση   

ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας” 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ……………………………….. 

ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Σας  παρακαλούμε  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…………………………… 

………………………αρ……Ο.Τ…………………………

Αρ.Οικ……………………………………………………..

Περιοχή……………………………………………….... 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Υπεύθυνη δήλωση(ΈΝΤΥΠΟ Ι) 

2. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτου(ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ) 
3. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτου(ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ) 
4. Τοπογραφικό διάγραµµα 
5. Συµβόλαια ιδιοκτησίας ακινήτου 
6. Λογαριασµός νερού 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΡΩΠΙ………………………….. 
 
Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
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.             Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (ΈΝΤΥΠΟ 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 
∆ήµο Κρωπίας στην οδό…………………………, αρ……., Ο.Τ……, Κορωπί. 

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 ∆ικτύων 
Αποχετεύσεων της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.(Κ.Λ.∆.Α) (ΦΕΚ Β846/6.5.2009) και του 
ισχύοντα κανονισµού του ∆ήµου Κρωπίας  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 ∆ήµο ή την ΕΥ∆ΑΠ (άρθρο 4 παρ.3 του Κ.Λ.∆.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.∆.Α. 

5. Αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν συµµορφώθηκα µε 
τις ανωτέρω (2.3.4) υποχρεώσεις η ΕΥ∆ΑΠ έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 11 του Κ.Λ.∆.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.∆.Α για µηχανική ανύψωση (άντληση) 
των αποχετευοµένων υδάτων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον 
Κανονισµό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 

7. ∆εν θα επιτρέψω την αποχέτευση άλλου ακινήτου µέσα από την αποχετευτική 
εγκατάστασή µου. 

8. ∆έχοµαι 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. 
                                                                                             ………/……./……. 
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                                       Ο/Η ∆ΗΛΩΝ/∆ΗΛΟΥΣΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ/Ι∆ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ  
ΈΝΤΥΠΟ ΙΙ     
 
                          ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
Ο/Η υπογεγραµµένος/η……………………………………………………, 
δηλώνω υπεύθυνα τα παρακάτω στοιχεία του προς σύνδεση ακινήτου µου 
και ότι έλαβα γνώση των σχετικών παρατηρήσεων και οδηγιών της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κρωπίας. 
 

1. Το ακίνητο µου βρίσκεται στην 
οδό………………………..,αρ……Ο.Τ……………,αριθ. 
Οικοπέδου……….., περιοχή…………………………………… 

2. Το οικόπεδό µου είναι άρτιο (ΝΑΙήΌΧΙ)………………………. 
3.  Στο οικόπεδο υπάρχουν άλλα ανεξάρτητα εσωτερικά κτίσµατα 

(ΝΑΙή ΌΧΙ)................ και (πόσα).........χρησιµοποιούνται 
για.......................................................... 

4. Η οδός όπου θα γίνει η σύνδεση είναι ασφαλτοστρωµένη (ΝΑΙή 
ΌΧΙ)..............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(>=1,20µ). ∆εν έχει 
κατασκευαστεί ακόµα αλλά θα γίνει πριν τη σύνδεση από εσάς και 
το βάθος  του σωλήνα, όπως ορίζεται παραπάνω, θα είναι 
στα................µέτρα (>=1,20µ). 

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. 
 
                                                              Κορωπί............./............./...... 
                             Ο/Η ∆ΗΛΩΝ/∆ΗΛΟΥΣΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ/Ι∆ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ 
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ΈΝΤΥΠΟ ΙΙΙ 
 
 
                  ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
                 
              ( Για υπολογισµό δικαιωµάτων σύνδεσης) 
 
 
Ο υπογεγραµµένος ........................................................................................ 
ιδιοκτήτης - συνιδιοκτήτης - διαχειριστής του ακινήτου επί της οδού.............  

      περιοχή...........................του ∆ήµου Κρωπίας σας γνωρίζω τα παρακάτω     
στοιχεία του 

 
1. Οικόπεδο................................................................................ 
2. Το υπόγειο (ΝΑΙ-ΌΧΙ) χρησιµοποιείται για............................. 
3. Το ηµιυπόγειο (ΝΑΙ-ΌΧΙ) >>           >>.................................. 
4. Το ισόγειο (ΝΑΙ-ΌΧΙ)    >>               >>.................................. 
5. Αριθµός ορόφων (επιπλέον των 1.2.3.περιπτώσεων)............ 
6. Κτίσµα στο δώµα (ΝΑΙ-ΌΧΙ) χρησιµοποιείται για..................... 
7. Στο οικόπεδο υπάρχουν άλλα ανεξάρτητα κτίσµατα(ΝΑΙ-ΟΧΙ) και πόσα........ 
8. Το µήκος της των προσόψεων του οικοπέδου είναι............................. 
9. ∆ιεύθυνση δηλούντος............................................................................ 
10. Τηλέφωνο............................................................................................ 
 Επισυνάπτεται λογαριασµός υδροληψίας 
Προηγούµενη πληρωµή δικαιωµάτων σύνδεσης στην ΕΥ∆ΑΠ ή ΟΑΠ  
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/89 
 
 
                                                                        Κορωπί   ......../............../....... 
                                       Ο/Η ∆ΗΛΩΝ/∆ΗΛΟΥΣΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ/Ι∆ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ 


