
                                                  

                                                                      ΠΡΟΣ :  ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

                                                                               Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                                    ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ   ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

    

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑ:  ………………………....... 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………….  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………….. 

 

Ιδιότητα αιτούντα: 

 

 Ιδιοκτήτης οικοπέδου 

 Κατασκευαστής 

 Άλλος με πληρεξούσιο      

…………………….. 

 

 

Συνημμένα που συνοδεύουν την αίτηση :  

  

α. Υπεύθυνη Δήλωση  

β. Δήλωση τεχνικών στοιχειών ακινήτου  

γ. Κατάσταση στοιχείων συνιδιοκτητών  

ακινήτου  

 

Παρακαλώ όπως κατασκευάσετε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.Δ. «περί Ιδρύσεως Ενιαίου Φορέα 

Υδρεύσεως- Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» την 

εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου μου , που 

βρίσκεται στην  οδό ……………………………… 

με αριθμ…………, του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως,  για να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης 

του Δήμου Γλυφάδας.  

 

 

 

        

       Ο / Η    ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΣΑ 
  



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

….. κάτωθι 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 ή κατασκευαστής του ακινήτου/οικοπέδου που βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας στην 

οδό ………………………… αρ ………… 

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

αποχέτευση αυτών (ομβρίων) θα συμμορφωθώ απόλυτα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 6/86 

(κανονισμός λειτουργίας δικτύων υπονόμβν-ακαθάρτων και βρόχινων νερών) και θα είμαι απόλυτα 

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκύψει σε εμένα ή σε οποιονδήποτε άλλον εξ αιτίας της μη 

εκτέλεσης των έργων διαχωρισμού των ομβρίων 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 συντηρήσεώς της. Είμαι επίσης 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά θα προκύψει στο ακίνητό μου ή αλλού από έλλειψη ή κακή 

λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας και δεν θα έχω καμία απαίτηση από τον Δήμο ή την Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

(άρθρο 3 παράγραφος 9 του Π.Δ. 6/86). 

4. Μετά την κατασκευή της σύνδεσης του ακινήτου μου με τον αγωγό αποχέτευσης, υποχρεούμαι να 

αχρηστεύσω κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης και να αποχετεύομαι μέσω της 

κατασκευασθείσας σύνδεσης (άρθρο 8 του Π.Δ. 6/86). 

Εάν στο ακίνητό 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 προαναφερθέν άρθρο 3 παράγραφος 10 

του Π.Δ. 6/86. 

5. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώθηκα με τις ανωτέρο (2,3,4) 

υποχρεώσεις, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την 

παράγραφο 11 του άρθρου 3 του Π.Δ. 6/86 να προβεί στην διακοπή παροχής του νερού και στη 

συνέχεια στη διακοπή της σύνδεσης του ακινήτου με τον αγωγό. 

6. Στην περιίπτωση 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 παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 

6/86 για μηχανική ανύψωση (άντληση) των αποχετευόμενων υδάτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στον κανονισμό εσωτερικών 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. 

                                                                                                                  Γλυφάδα, 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Ο ΔΗΛΩΝ   



ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

 

Δηλώνω ότι: 

Η έξοδος της αποχέτευσης του ακινήτου μου βρίσκεται σε απόσταση α=……………………… από το αριστερό όριο 

του οικοπέδου μου, όπως φαίνεται στο παραπάνω σκαρίφημα. 

 

 

 

 

 

 

Το βάθος (h) από το πεζοδρόμιο του σωλήνα της αποχέτευσης στη ρυμοτομική γραμμή είναι ………………. 

*ελάχιστο βάθος 1.20 μέτρα 

Γλυφάδα, 

Ο ΔΗΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  

α
κί

νη
το

 

ακίνητο 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΑΤΟΨΗ 

Σωλήνας σύνδεσης ø125 

Κεντρικός αγωγός αποχέτευσης 

α 

πρασιά                  πεζοδρόμιο                                 οδόστρωμα 

φρεάτιο ελέγχου 

h=βάθος 

κεντρικός άξονας 

ΤΟΜΗ 
Ρ.Γ. Ο.Γ

. 



 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

Στοιχεία ακινήτου: Οδός…………………...….……….… Αρ….... Ο.Τ………… Περιοχή…………………. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΔΟΣ-

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ. 

                                                                                                Γλυφάδα, 

                                                                                                Ο ΔΗΛΩΝ 


