
 
Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ  

Ο Υπογεγραμμένος  .............................................................................................  κάτοχος του με 
αριθμό …………………………. Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ.  .........................................  έλαβα γνώση των 
σχετικών παρατηρήσεων και οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

1. Το ακίνητο που πρόκειται να συνδεθεί με το δίκτυο υπονόμων βρίσκεται στην οδό 
…………………………………………………………… αριθμός …………….. Ο.Τ. ………………… μεταξύ των 
καθέτων οδών ……………………………………………………………… 

2. Δηλώνω ότι: 
Α. Το οικόπεδό μου είναι άρτιο (ΝΑΙ / ΟΧΙ) (διαγράφεται ανάλογα) 
Β. Αποτελεί τμήμα εξ αδιαιρέτου μεγαλύτερου οικοπέδου.  

(Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο σχεδιαγράμματος διαχωρισμού.) 
Γ. Στο οικόπεδο υπάρχουν άλλα ανεξάρτητα εσωτερικά κτίσματα (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

και πόσα …………………………. θα χρησιμοποιούνται για ……………………………………….. 
3. Η οδός όπου θα γίνει η σύνδεση είναι ασφαλτοστρωμένη (ΝΑΙ / ΟΧΙ), έχει πλάτος από 

ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή ……………………….. μέτρα. 
4. Έχει κατασκευαστεί η εσωτερική αποχετευτική γραμμή του ακινήτου μου και το 

βάθος του σωλήνα στη ρυμοτομική γραμμή από τη στάθμη του πεζοδρομίου είναι 
……………………….. μέτρα ή δεν έχει κατασκευασθεί ακόμα και θα γίνει πριν τη σύνδεση ή 
ταυτόχρονα ή μετά και το βάθος του σωλήνα όπως ορίζεται παραπάνω θα είναι στα 
……………………….. μέτρα. Το όριο του βάθους του σωλήνα είναι 1,20m – 2,50m. 

5. Η παραπάνω έξοδος της αποχετευτικής γραμμής του ακινήτου μου βρίσκεται σε 
απόσταση ……………………… μέτρων από το αριστερό όριο του οικοπέδου μου όπως 
φαίνεται το οικόπεδο από την οδό. 

6. Σε περίπτωση που ο Δήμος ορίσει για τεχνικούς ή κατασκευαστικούς λόγους άλλο 
σημείο σύνδεσης από το δηλούμενο, θα προσαρμόσω το εσωτερικό μου δίκτυο στο 
σημείο αυτό (ΝΑΙ / ΟΧΙ). 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Σαλαμίνα, …../…../………. 

……. ΔΗΛ……… 
 
 
 

……………………………………. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 GDPR 

Ο Δήμος Σαλαμίνας δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα 
παρά μόνο όσα είναι νομίμως απαραίτητα και τα 
επεξεργάζεται μόνο για τους σκοπούς για τους 

οποίους εδόθησαν. 

 


