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Κύθηρα, ……..-………-201…. 
                                                                    

Αριθμ. Πρωτ: …………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

________ 

ΠΡΟΣ:       Δήμο Κυθήρων 
                    Τεχνική Υπηρεσία 

  

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(για σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………… 
ΟΝΟΜΑ : …………………………………………….………….……………… 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ………………………………………………….…………… 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………………………………..………….…… 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ………………………………………….…….………… 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ………………………………………..……………… 
Τόπος κατοικίας : ………………………………..………………………… 
Ταχ.Διεύθυνση : …….…………………….………………….…………… 
Ταχ. Κωδικός : ……………………………………..………………………… 
Υπηκοότητα : ………………………………………….……...……………… 
Επάγγελμα : …………………………………………………………..……… 
Αρ.Δελτ. Ταυτ. ή Διαβατηρίου : ……………….…………………… 
Ημερομ. Έκδοσης : ………………………………………………………… 
Εκδ. Αρχή : ………………………..…………………………………………… 
Α.Φ.Μ. : …………………………………….…………..……………………… 
Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………..………………………… 
Τηλέφωνο : …………..…………….…Κινητό : …………………..…… 
 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………….………… 
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………………………………………….. 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………….…………. 
ΕΤΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ……………………………………………..….… 
Τόπος κατοικίας : …………………………………………….…………………….. 
Ταχ.Δ/νση / T.K.: …………….……………………………….…………………….. 
Υπηκοότητα : ………………………………………………………..………………… 
Επάγγελμα : ………………………………………..………………..……………….. 
Αρ.Δελτ. Ταυτότητας : ……………………………………..…………………….. 
Α.Φ.Μ. : ………………………………………………………………….………………. 
Δ.Ο.Υ. : …………………………………………………………..……………………….. 
Τηλέφωνο : …………..……..………….… Κινητό : ……………..………..…… 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
……………………………………………………….…………………………………..…… 
……………………………………………………….…………………………………..…… 
……………………………………………………….…………………………………..…… 
……………………………………………………….…………………………………..…… 
……………………………………………………….…………………………………..…… 
 

      ΠΡΟΣ  
      Το Δήμο Κυθήρων 
 

1. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια για την 
σύνδεση του ακινήτου, ……………..…………….. 
(καταστήματος ή οικίας), στο οποίο είμαι ιδιοκτήτης 

και το οποίο βρίσκεται στον οικισμό 
……………………………………………….……… της Τοπικής 
Κοινότητας ……………………………………… του Δήμου 
Κυθήρων με το δίκτυο αποχέτευσης της 
περιοχής. 

2. Το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιείται από τον 
……………………………………….…… (ιδιοκτήτη/ενοικιαστή) 

του, σύμφωνα με το από …..../…..../201…. 
μισθωτήριο συμβόλαιο που έχω συνάψει μαζί 
του/ης. 

3. Το κόστος  χρήσης του αποχετευτικού δικτύου  
θα βαρύνει τον ………………………………………………  
(ιδιοκτήτη/ενοικιαστή) του που αναφέρεται στην 
παρούσα αίτηση. 
Σε περίπτωση διακοπής της μίσθωσης ο 
μισθωτής θα πρέπει να το δηλώσει στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να μην 
επιβαρύνεται με νέους λογαριασμούς.  

4. Ο λογαριασμός της αποχέτευσης καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά την 
αποχέτευση του ακινήτου θα αποστέλλεται στην 
ταχυδρομική διεύθυνση του ………………..…………... 
(ιδιοκτήτη/ενοικιαστή). 
 

5. Με την παρούσα αίτηση σας υποβάλλω και τα 
παρακάτω συνημμένα έγγραφα που αφορούν το 
ακίνητο : 
α) Αποτύπωση θέσης ακινήτου (Google maps) 
β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου 
γ) Μισθωτήριο συμβόλαιο 
δ) ………………………………………………………………….…… 
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
 
 

(υπογραφή η σφραγίδα) 
 


