
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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)

: ΕΥΔΑΠ ΑΕ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου μου (ΑΦΜ)  είναι ........................................................................................ 

β) Επιθυμώ να εγγραφώ στη δωρεάν υπηρεσία συγκεντρωτικής παρουσίασης παροχών. 

γ) Η έγκυρη ηλεκτρονική μου διεύθυνση (e-mail) είναι .......................................................................................... 

δ) Είμαι ταυτοποιημένος Ιδιοκτήτης και άμεσα υδρευόμενος Πελάτης σας στα ακίνητα που υδρεύονται από τις 
παροχές με Αρ.Μητρώου ΕΥΔΑΠ : .......................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

ε) Είμαι ταυτοποιημένος Ιδιοκτήτης και όχι άμεσα υδρευόμενος Πελάτης σας στα ακίνητα που υδρεύονται από τις 

παροχές με Αρ.Μητρώου ΕΥΔΑΠ και τα οποία έχω εκμισθώσει  : ............................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

στ) Είμαι επίσης ταυτοποιημένος Ένοικος και άμεσα υδρευόμενος Πελάτης σας στα ακίνητα που υδρεύονται από 

τις παροχές με Αριθμό Μητρώου ΕΥΔΑΠ : ..........................................................................................................      

............................................................................................................................................................................... 

ζ) Γνωρίζω ότι, εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσω να είμαι άμεσα υδρευόμενος Πελάτης σας σε κάποια από τις 
ανωτέρω παροχές, έχω την υποχρέωση βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου 
σχετικά με την παροχή αυτή. 

η) Ειδικά στην περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου μου που υδρεύεται από κάποια από τις ανωτέρω παροχές, 
γνωρίζω ότι έχω την υποχρέωση βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης να ζητήσω από τον Μισθωτή μου να 
ταυτοποιηθεί ως άμεσα υδρευόμενος Ένοικος από την παροχή αυτή, σε περίπτωση δε αποχώρησής του να 
φροντίσω για την αντίστοιχη διαγραφή του. 

             Ημερομηνία:      ……….20……        Ο – Η Δηλ-ών/-ούσα 
 

 
       (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. 


