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Α ρ ι θ μ .  Π ρ ω τ :  . . . . . . . . . .  
   1. Τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

2. Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

3. Τμήμα Καταναλωτών ΤΡΙΤΟΝ 

4. Φ25Α 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΩΔ. ΚΑΤ/ΤΗ:   ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας 

ΑΡ. ΥΔΡ/ΤΗ:   ΓΙΑ ΝΕΑ  ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

    

ΑΙΤΗΣΗ του/ της  Παρακαλώ, 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   Να μου χορηγήσετε άδεια για σύνδεση 

με το δίκτυο αποχέτευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για το κτίριό μου που 

βρίσκεται στην 

 

Όνομα πατέρα :    

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Κοινότητα: 

Α.Φ.Μ. :   Περιοχή: 

Δ.Ο.Υ. :   Εντός / εκτός ορίων οικισμού: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  Γείτονες:  

Τ.Κ.  :     

Δήμος :     

Κοινότητα :   Αριθμ. υπαρχόντων παροχών 

ύδρευσης: 

Περιοχή :   Αριθμ. παροχών αποχ. (όχι 

κοινόχρηστη): 

Οδός :   Κωδ. Καταν. για κοινόχρηστη αποχ.: 

Τηλέφωνο :    

Κινητό :    

e-mail :     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ  Αριθμ. οικοδομικής άδειας: 

Επώνυμο :     

Όνομα :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Διεύθυνση :   ΟΝΟΜ/ΜΟ : 
Αρ. Δ. Ταυτ/τας :   Τ.Κ.  :  

Τηλέφωνο :   Δήμος :  

Κινητό :   Κοινότητα :  

fax :   Περιοχή :  

e-mail :   Οδός :  

Συμβόλαιο :     

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ENOIKIAΣTH   

Α.Φ.Μ. :    

Δ.Ο.Υ. :    

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

1. Συμφωνητικό Δ.ΕΥ.Α.ΕΡ. – ιδιοκτήτη 

2. Αποδεικτικό ταυτότητας φυσικού προσώπου: 

2.1. ταυτότητας ιδιοκτήτη ή 

2.2. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και ταυτότητα εξουσιοδοτούμενου προσώπου 

3. Υπεύθυνη δήλωση 

4. Απόσπασμα Κτηματολογίου, Google Map ή άλλου σχετικού με σημειωμένο το ακίνητο ή 



 αντίγραφο του τοπογραφικού, όπου φαίνεται και το οδοιπορικό του ακινήτου.  

5. Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης (κωδικός καταναλωτή, αριθμ. υδρομέτρου) 

6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας επικυρωμένο, σε περίπτωση διαφοροποίησης και αλλαγής ονόματος 

ιδιοκτήτη 

Έλαβα γνώση για τη διαδικασία της σύνδεσης, όπως περιγράφεται παρακάτω και την αποδέχομαι 

πλήρως. 

Με την αίτησή μου δηλώνω ταυτόχρονα ότι αποδέχομαι τον κανονισμό και τις αποφάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Η αίτηση συμπληρώθηκε με προσωπική μου ευθύνη. Σε περίπτωση που η αίτηση δε συμπληρώθηκε 

σωστά στα λευκά πεδία, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δε φέρει καμία ευθύνη. 

Θα ακολουθήσει αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., προτού εξεταστεί η αίτηση από 

το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., δοθεί η άδεια σύνδεσης και προτού υπογραφεί το συμφωνητικό. 

Οποιαδήποτε προσθήκη ή χρησιμοποίηση βοηθητικού χώρου ως χώρος κύριας χρήσης υποχρεώνει 

τον ιδιοκτήτη για έκδοση νέας συμπληρωματικής άδειας με το ισχύον τιμολόγιο. 

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί περιέχει τεχνικά και λοιπά στοιχεία, στα οποία μετά την 

υπογραφή μου είμαι υποχρεωμένος να συμμορφωθώ πλήρως. 

Η σύνδεσή με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι τεχνικά εφικτή και δε δημιουργεί 

πρόβλημα στους ήδη συνδεδεμένους δημότες της περιοχής. 

Η παραπάνω αίτηση αποτελεί και δήλωση. Για τα στοιχεία που συμπλήρωσα δηλώνω ότι είναι 

αληθή. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ :  Τ.Κ. :  

ΟΝΟΜΑ :  Δήμος:  

Όνομα πατέρα

 : 

 Κοινότητα:  

Α.Φ.Μ. :  Περιοχή:  

Δ.Ο.Υ. :  Οδός:  

Κινητό:    

Τηλέφωνο:  e-mail:  

 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

KOINOTHTA  

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΙ ..   ΟΧΙ ..  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΗ Α.Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 3/2017  

  

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ..) 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ-ΒΑΘΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ –ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΝΑ      

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΝΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ  Ο,ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Σε περίπτωση κατασκευής νέου αγωγού λυμάτων τα ακίνητα είναι υποχρεωμένα να συνδεθούν με το νέο 

δίκτυο. Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Νόμων, κανονισμών της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 Η άδεια για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ισχύει για τις ιδιοκτησίες που περιγράφει 

η αίτηση και τα δικαιολογητικά – έγγραφα που έχουν υποβληθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 Η άδεια για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν αντικαθιστά καμία άλλη άδεια που 

τυχόν απαιτείται από άλλη υπηρεσία ή το Δήμο. 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης παροχής όταν: διαπιστωθεί μη 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς της επιχείρησης και πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του 
ακινήτου ή όταν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της (διακοπή 

παροχής, επιβολή προστίμου και σε περίπτωση ανεξόφλητων οφειλών δικαστική δίωξη του 
παραβάτη και δέσμευση της οφειλής από τη Δ.Ο.Υ.) 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Σε περίπτωση που απαιτείται τομή κεντρικού δρόμου η διέλευση του νέου αγωγού γίνεται μετά από σχετική 

άδεια του Δήμου ή της Περιφέρειας. 

 Η άδεια τομής του δρόμου είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, με την επίδειξη του παρόντος συμφωνητικού 



 Ο εκτελών το έργο είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε τυχόν βλάβη προκύψει σε δίκτυα 

ύδρευσης, αποχέτευσης κ.τ.λ. 

 Ο εκτελών το  έργο είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις παροχές  ήδη συνδεδεμένων χρηστών, 

εφόσον οι εκτελούμενες εργασίες προκάλεσαν τη διακοπή σύνδεσής τους.  

 Όλες οι υδραυλικές εργασίες θα γίνουν από αδειούχο μηχανικό ή υδραυλικό και πάντα σύμφωνα με 
εγκεκριμένα υλικά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης, των εγκεκριμένων τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 Ο εκτελών το έργο είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στη Δ.Ε.ΥΑ.ΕΡ. πριν την έναρξη των εργασιών 
σχετικό σκαρίφημα και την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ή του αδειούχου υδραυλικού για τον τρόπο 

σύνδεσης. 

 Κατά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση 
μηχανοσίφωνα και δικλείδας ασφαλείας (αντεπιστροφής) πριν το φρεάτιο καθαρισμού και θα 

συντηρούνται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.) είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη. 

 Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει φρεάτιο ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης. 

 Όταν τα στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα του υψομέτρου του 

αγωγού αποχέτευσης η σύνδεση όπου στο εσωτερικό δίκτυο οφείλει να έχει εγκατεστημένη αυτόματη 
δικλείδα ασφαλείας και υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα. Οι δικλείδες θα είναι τοποθετημένες σε θέσεις 

ευχερώς επισκέψιμες και θα συντηρούνται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. 

 Όταν η απορροή των λυμάτων δε γίνεται με φυσική ροή θα τοποθετείται αντλία (για μηχανική ανύψωση 
των λυμάτων), μετά από σχετική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Η δεξαμενή συλλογής των λυμάτων, από όπου θα 

αντλούνται, θα πρέπει να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε η άντληση να εκτελείται σε χρονικά διαστήματα όχι 

μεγαλύτερα των τριών (3) ωρών. 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα ενημερωθεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 

 Οι εργασίες συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. εκτελούνται μόνο εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το έργο (κεντρικού αγωγού) περιέρχεται σε κοινή χρήση. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για αποκατάσταση της βλάβης. 

 Οι υπάλληλοι της επιχείρησης μπορούν οποιαδήποτε ώρα της μέρας να κάνουν έλεγχο και μεταρρύθμιση 

στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 Για οποιαδήποτε επέμβαση των καταναλωτών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προαπαιτείται ενημέρωση 

και σχετική άδεια. 

 Απαγορεύεται η διοχέτευση λυμάτων σε αποχέτευση όμβριων ή ρέματα. 

 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Απαγορεύεται η διοχέτευση και απόρριψη στο δίκτυο των ουσιών του Πίνακα Ι του Κανονισμού 

Δικτύων και τα όρια απόρριψης των λυμάτων αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ. Συγκεκριμένα 

απαγορεύεται η απόρριψη υλικών όπως: 

o Υλικά που μπορούν να φράξουν αγωγούς (απορρίμματα μαγειριών, άμμος, σκουπίδια, στάχτη, 

υφάσματα, είδη προσωπικής υγιεινής κ.λπ.) 

o Ουσιών εύφλεκτων, εκρηκτικές ή πετρελαιοειδή, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν το δίκτυο, 

την εγκατάσταση ή να προκαλέσουν βλάβη στο προσωπικό συντήρησης της εγκατάστασης. 

o Αερίων ή ατμών κατευθείαν με το δίκτυο 

o Υγρά με υψηλή περιεκτικότητα σε οξέα, αλκάλια, πίσσα κ.λπ. 

o Υγρά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη και έλαια. Σε κτίσματα όπου υπάρχει χρήση εστιατορίου, 

ταβέρνα κ.λπ. απαιτείται από τον ιδιοκτήτη η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη στο φρεάτιο σύνδεσης 

και θα συντηρούνται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. 

o Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40οC ή νερών ψύξης. 

o Υγρά που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών, προκαλούν καταπτώσεις, χημικές 

κατακρημνίσεις. 



o Υγρά που παράγουν δηλητηριώδη αέρια. 

o Υγρά που αναδίδουν ισχυρές ή οχληρές αναθυμιάσεις. 

o Υγρά που περιέχουν μέταλλα και βλάπτουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

o Υγρά με σημείο ανάφλεξης ίσο ή μικρότερο των 30Ο C. 

o Υγρά που έχουν PH μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο 9. 

o Υγρά που περιέχουν κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με το νερό. 

o Υγρά που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες. 

o Υγρά που περιέχουν ουσίες με ανθρακασβέστιο. 

o Υγρά που έχουν βλαπτικές επιδράσεις στο δίκτυο, τις εγκαταστάσεις και δεν πληρούν 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των αγωγών και εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 

 Απαγορεύεται η διοχέτευση στο δίκτυο όμβριων (βρόχινα νερά). Ο εκτελών το έργο είναι 

υποχρεωμένος να διαχωρίζει το δίκτυο αποχέτευσης από αυτό των όμβριων. Τα όμβρια οδηγούνται σε 

σχάρες δικτύου όμβριων και ρείθρα. 

 Απαγορεύεται η διοχέτευση στο δίκτυο λυμάτων που προέρχονται από σηπτικές δεξαμενές - 

βόθρους, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ροή των λυμάτων. 

 Απαγορεύεται η διοχέτευση στο δίκτυο βιομηχανικών και ακάθαρτων νερών από βιομηχανίες, 

εργαστήρια, χώρων στάθμευσης, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή για 

να γίνουν δεκτά αυτά τα υγρά θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. πλήρη μελέτη εγκαταστάσεων και 

έκθεση λειτουργίας τους για την εξουδετέρωση των παραπάνω για την προστασία του δικτύου και των 

Ε.Ε.Λ. από όλα τα παραπάνω. Επίσης, θα πρέπει να αξιώσει τον πλήρη αποχρωματισμό των νερών, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 Απαγορεύεται η διοχέτευση στο δίκτυο ακάθαρτα νερά κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Θα 

πρέπει να προηγείται η απαλλαγή των νερών από αδιάλυτες ουσίες σε δεξαμενές καθίζησης, με σχετική 

τεχνική έκθεση και σχετική έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, να επιθεωρεί το ακίνητο του καταναλωτή 
και τις σχετικές εγκαταστάσεις του. Με αυτό τον έλεγχο η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν αναλαμβάνει υποχρέωση, ούτε 

έχει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα που θα πραγματοποιηθούν από τη χρήση του δικτύου. 

 Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αν το κρίνει απαραίτητο μπορεί να προβεί σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις 
των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική 

εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου. 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ 

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο ακίνητό του από πλημμύρες ή 
άλλη αιτία σε περίπτωση που ο αγωγός εσωτερικής εγκατάστασης είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο είτε από τη 

χρήση του δικτύου. Η ιδιοκτησία προστατεύεται με τη σωστή κατασκευή των όρων της εγκατάστασή. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

 Σε περίπτωση διαπίστωσης φθοράς, βλάβης, βανδαλισμού ή διαρροής δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε 
κοινόχρηστους ή δημοτικούς χώρους παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στα 

τηλέφωνα βλαβών. 

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη ή καταναλωτή δεν αληθεύει 

παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για διόρθωση αυτών. 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 
ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕ ΑΥΤΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ‘Η ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ‘Η ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΑΝΤΙΚΑ. 

 

ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών του νόμου, 

ότι έλαβα γνώση για τα παραπάνω και 
τα αποδέχομαι 



  

για τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Ο ιδιοκτήτης 

Το παρόν, το οποίο έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης, υπογράφηκε τόσο από τον εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

όσο και από τον ιδιοκτήτη και δόθηκε ένα αντίγραφό στον καθένα. 

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:  

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧ:  

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: € 

Φ.Π.Α.: € 

ΣΥΝΟΛΟ: € 

 

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ, 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 

  



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΦΟΡΑ: ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ... ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ... ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ... 

Ο υπογράφων μηχανικός /αδειούχος υδραυλικός 
……………………………………………………………………. 

Δηλώνω υπεύθυνα, με γνώση των συνεπειών του νόμου, ότι: 

Είμαι πτυχιούχος ... ή διπλωματούχος ... μηχανικός ή διαθέτω άδεια υδραυλικού .... 

Η περιγραφόμενη υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης ... και αποχέτευσης ... παραδίδεται σε ασφαλή 

λειτουργία και η εγκατάσταση θα λειτουργήσει κανονικά με ασφάλεια. Χρησιμοποιήθηκαν εγκεκριμένα υλικά 

και όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης, των 

εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (ΤΟΤΕΕ, ΠΔ38/1991 ΑΡ4, ΠΑΡ4, ΠΔ55/2000 όπως ισχύουν σήμερα) 

Επισυνάπτω σκαρίφημα της σύνδεσης της εγκατάστασης. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ:  

Όνομα πατέρα:  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τ.Κ.  :  

Δήμος :  

Κοινότητα:  

Περιοχή:  

Οδός :  

 
 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΠΛΗΘΟΣ :  

ΠΟΣΟΣΤΑ :  

ΧΡΗΣΕΙΣ :  

ΑΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΕΜΒΑΔΟ ΚΥΡΙΩΝ:  

ΕΜΒΑΔΟ ΒΟΗΘΗΤ:  

ΛΟΥΤΡΑ :  

ΚΟΥΖΙΝΕΣ:  

ΛΟΙΠΑ ΥΔΡ/ΑΠΧ:  

  

  

 

  



ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

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

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

Α1 Δίκτυο πιέσεως διανομής κρύου - ζεστού νερού με 
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α2 Δίκτυο αποχετεύσεως ακαθάρτων νερών με ελεύθερη ροή 
με σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α3 Δίκτυο σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης με σωλήνες 
ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών κεντρικής θέρμανσης ισχύος: 

KW   

Α5 Δίκτυα μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό με 
σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Α6 Συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων:    

Α7     

     

Β1 Κλιματισμός χώρου με ζεστό - κρύο νερό με δίκτυο 
πιέσεως με σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου μέχρι: 

   

Β2 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών κλιματισμού με ζεστό - κρύο νερό, αέρα 
ισχύος KW: 

KW   

Β3 Συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων:    

Γ1.1 Δίκτυο διανομής καυσίμων αερίων :    

Γ1.2 Εγκατάσταση συσκευών κατανάλωσης καυσίμων αερίων :    

Γ1.3 Συντήρηση εγκαταστάσεων καυσίμων αερίων:    

Γ2.1 Δίκτυο διανομής ατμού πιέσεως BAR με σωλ ονομ διαμέτρου μέχρι:   

Γ2.2 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών για την παραγωγή ατμού 

   

Γ2.3 Συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού:    

Γ3.1 Δίκτυο διανομής αερίων για ιατρική χρήση πιέσεως BAR με σωλ. ονομ. διαμέτρου 
μέχρι: 

  

Γ3.2 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων 
και συσκευών αποθήκευσης και άντλησης αερίων για 
ιατρική χρήση : 

   

Γ3.3 Συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων:    

     

     
 



 
Σημείωση: Οι εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν σημειώνονται στο αντίστοιχο τετράγωνο: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ : ΔΙΑΤΟΜΗ Φ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:  

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ : ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  

 

χ 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ-ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ –ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΝΑ      

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΟΥ Κ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΝΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ   

 

Ο/η δηλών/ούσα μηχανικός / αδειούχος υδραυλικός 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

 

Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………………………………………….. 
  



ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/η δηλών/ούσα μηχανικός / αδειούχος υδραυλικός 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 
Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………………………………………… 


