
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

....  υπογεγραμμέν ............................................................................  μετά την από .......................  αίτηση
μου προς το Δήμο Παλλήνης, για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου μου με το δίκτυο
ακαθάρτων  υδάτων,  δηλώνω  υπεύθυνα  και  γνωρίζοντας  τις  συνέπειες  του  νόμου  περί  «ψευδούς
δήλωσης» τα εξής:

1. Είμαι ιδιοκτήτης   , διαχειριστής   , συνιδιοκτήτης    του ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο
Γέρακα 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 Υπονόμων-Ακαθάρτων και Βρόχινων Νερών) και θα είμαι
απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει σε μένα 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 ζημία θα προκύψει στο ακίνητο μου ή άλλου 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 παραγρ.9 του Π.Δ. 6/86).

4. Μετά την κατασκευή της σύνδεσης του ακινήτου 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).    

Εαν στο ακίνητο 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) με το προαναφερθέν άρθρο 8 και  το άρθρο 3
παραγρ. 10 του Π.Δ. 6/86.

5. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώθηκα με τις ανωτέρω (2,3,4)
υποχρεώσεις  η  Ε.Υ.Δ.Α.Π.  ή  ο  Δήμος  κατά  περίπτωση,  έχουν το  δικαίωμα να προβούν στις
διαδικασίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Π.Δ.
6/86.

6. Στην περίπτωση που το ακίνητο μου δεν είναι δυνατόν να αποχετευτεί στο βάθος που ζητώ στην
αίτηση 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 Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

7. Δεν θα επιτρέψω την αποχέτευση άλλου ακινήτου μέσα από την αποχετευτική εγκατάσταση 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. 

10. Θα αφήσω σε κοινή χρήση τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου μου.

........./......./.........

..........Δηλ...........


