ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

1.

Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτου

2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του ακινήτου ή του νόμιμου εκπροσώπου για
την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης (όπως στο συνημμένο υπόδειγμα).

3.

Αντίγραφα λογαριασμών ύδρευσης του κάθε υδρομέτρου που αναφέρεται στην παραπάνω
υπεύθυνη δήλωση

4.

Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικιών για ορισμό εκπροσώπησης του ακινήτου
για τη διαδικασία κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης (υποβολή δικαιολογητικών κλπ)

5.

Αντίγραφο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας με πίνακα χιλιοστών, εάν υπάρχει

6.

Πίνακας ιδιοκτητών

7.

Σε περίπτωση που η κατανάλωση ύδατος του κοινόχρηστου υδρομετρητή δεν επιβαρύνει
το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του κυρίου
του ακινήτου ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου για την κατασκευή της
εξωτερικής διακλάδωσης.
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ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο/Η υπογεγραμμέν...... ..................................................................................................
□

κύριος

□

νόμιμος εκπρόσωπος των ιδιοκτητών του κατωτέρω ακινήτου (τσεκάρεται ό,τι ισχύει)

δηλώνω υπεύθυνα τα παρακάτω στοιχεία προς κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης για τη σύνδεση
αυτού με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ότι έλαβα γνώση των σχετικών
παρατηρήσεων και οδηγιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
1.

Το ακίνητο μου βρίσκεται:
στ ην οδό .................................................., αριθμό ........., Ο.Τ. ................., περιοχή ..........................
του Δήμου .....................................

2.

Οι λογαριασμοί ύδρευσης εκδίδονται από τον Δήμο ................................ / την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
(να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει).

3.

Η έξοδος της εσωτερικής αποχετευτικής γραμμής του ακινήτου θα βρίσκεται σε απόσταση Α =
................ m από το αριστερό όριο του οικοπέδου όπως φαίνεται το οικόπεδο από την οδό
............................................

ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΟΔΟΣ
ΟΡΙΟ ΔΡΟΜΟΥ

4.

Το μήκος της πρόσοψης στον ανωτέρω δρόμο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο
είναι:
Π = .................. m.

5.

Το βάθος (από τη στάθμη του πεζοδρομίου) της εσωτερικής αποχετευτικής γραμμής του ακινήτου
στη ρυμοτομική γραμμή εκτιμάται ότι θα είναι Η= .............m

6.

Στοιχεία παροχών και υδρομετρητών που θα αποχετεύονται από τη συγκεκριμένη εξωτερική
διακλάδωση:
Αριθμός μητρώου
παροχής

7.

Αριθμός υδρομέτρου

Ιδιοκτήτης

Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………….……
Ο/Η ΔΗΛ…………………..…………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
….…………………………………………………………………………….………
ΑΦΜ: ………………….…………, ΔΟΥ: ………………………………
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………..………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6

1. Σύμφωνα με την από 22.01.2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Α.Ε., με την οποία έγινε η εκχώρηση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, του δικαιώματος κατασκευής των συνδέσεων
ακαθάρτων με το δίκτυο ακαθάρτων των περιοχών του Δήμου Παλλήνης, για την κατασκευή της εξωτερικής
διακλάδωσης του ακινήτου μου που βρίσκεται επί της οδού …………………….……..
και αριθμό
………………., που αφορά στο ακίνητο του οποίου είμαι κύριος, επιθυμώ να ολοκληρωθεί η σύνδεσή μου
στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δέχομαι να γίνει η χρέωση της στο όνομά μου
(Α.Φ.Μ.: ……………………… Δ.Ο.Υ.: …………………………………………..).
2. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα γίνει μετά την λήψη της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
3. Η χρήση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού
Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του Ειδικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ.
Ημερομηνία: ............. 20……

Ο – Η Δηλ.........

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικό
τα προϊόντα των χώρων υγιεινής και γενικά των χώρων οικιακής χρήσης των ακινήτων, ήτοι τα οικιακά
λύματα. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση στους αγωγούς και τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης των
ακολούθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση:
α. Υγρών που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων, στεγανών ή απορροφητικών
β. Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων,
σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, προϊόντα δεξαμενών καθιζήσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια,
κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά
κ.λπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.
γ. Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών, που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο
ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης,
δ. Αερίων και ατμών, από στεγνωτήρια και διάφορα άλλα καταστήματα,
ε. Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη, ή ασφυξιογόνα αέρια.
στ. Υγρών που μπορούν, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λπ. να
βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης, ή να δημιουργήσουν προβλήματα στη
λειτουργία των αγωγών, (π.χ. καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις, ή αποθέσεις μέσα
στους αγωγούς κ.τ.λ.).
ζ. Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κ.λπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις,
η. Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας, σε λίπη και έλαια,
θ. Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου. όταν αποχετεύονται σε αγωγούς .
ι. Υγρών σε μεγάλες ποσότητες που κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ και των
υπηρεσιών των συναρμόδιων φορέων, δύναται να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
του δικτύου αποχέτευσης.
ια. Υγρών γενικά με ουσίες και μέταλλα που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν
κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ή που μπορεί να
έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη λειτουργία των έργων επεξεργασίας και βιολογικών καθαρισμών των
λυμάτων
Ακόμη επισημαίνεται
Για την οριστική θέση και το βάθος της κατασκευασμένης διακλάδωσης, ο κύριος του ακινήτου (ή
νόμιμος εκπρόσωπος) θα πρέπει να ενημερωθεί κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 10, παρ. 1.1, εδάφιο γ του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της
ΕΥΔΑΠ.
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης από τη στάθμη του πεζοδρομίου προσδιορίζεται βάσει των
τοπικών συνθηκών (βάθος συλλεκτήριου αγωγού, πλάτος οδού), και για λόγους συντήρησης και
ασφάλειας της εσωτερικής σύνδεσης, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 1,20 m και μεγαλύτερο
από 2,00 m.
Τα εσωτερικά δίκτυα και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός ακινήτου κατασκευάζονται
εντός του χώρου του ακινήτου και μέχρι το φρεάτιο σύνδεσης της εξωτερικής διακλάδωσης.
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Η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων
αποχέτευσης ενός ακινήτου γίνεται πάντοτε με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του
ακινήτου.
Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων του ακινήτου και να αποχετεύει
χωριστό τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ύδατα.
Για την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ενός ακινήτου με τον
αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, πρέπει να υπάρχει εντός του ακινήτου, παρά
την ρυμοτομική γραμμή, και πάντοτε πριν από το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου προς την πλευρά
του ακίνητου, αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή αποτελεί μέρος των
εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η θέση της πρέπει να είναι κατάλληλη για να μπορούν να την ελέγχουν,
όταν χρειασθεί τα αρμόδια όργανα που έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού
δικτύου.
Οι συνδέσεις των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό
αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνεται απ' ευθείας χωρίς την μεσολάβηση βόθρου, στεγανού ή μη
του οποίου η κατασκευή απαγορεύεται εν προκειμένω. Μετά την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού
δικτύου, οι κύριοι του ακινήτου οφείλουν να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν με φροντίδα, ευθύνη
και δαπάνη τους. όπως ενεργούν για κάθε εργασία του εσωτερικού δικτύου, κάθε παλαιά εγκατάσταση
αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων υδάτων, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς βόθρους,
ή προς εξωτερικές διακλαδώσεις, η προς αγωγούς που καταργήθηκαν κ.τ.λ. Για ν' αχρηστευθούν οι
βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να
απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση, οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά.
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.
Τα προερχόμενα από πισίνα ή σιντριβάνι ύδατα ενός ακινήτου, οδηγούνται μέσω σωλήνα
ρυθμιζόμενης ροής σε θέση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων πριν από την δικλείδα ασφαλείας και
τον μηχανικό σίφωνα του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων απ’ όπου αποχετεύονται με τον ίδιο τρόπο
με τον οποίο αποχετεύονται και τα ακάθαρτα ύδατα του ακινήτου.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των κυρίων των ακινήτων ή αμφισβητείται η
κυριότητά τους, οι υποχρεώσεις οικονομικές ή άλλες των κυρίων των ακίνητων που αναφέρονται στον
κανονισμό ισχύουν και για αυτούς που ασκούν νομή των ακινήτων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και
για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους όπως ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του
Ν. 3481/2-8-2006 με την οποία προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 9 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/25-101999).
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