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ΓΑΖΘ :  ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 

ΑΗΣΖΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  

ηνηρεία ηδηνθηήηε γηα απνζηνιή  ΕΘΔΟΠΟΘΗΣΗΡΘΟΤ  Κνηλόηεηα :  

Επώλπκν :  Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε άδεηα ζύλδεζεο 

ηνπ θαησηέξσ θηίζκαηόο κνπ κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Μ.  

Θζόγεην : ……….……. η.κ. Οηθία  ή  Επ. ηέγε 

1
νο

 όξνθνο : …………. η.κ. Οηθία  ή  Επ. ηέγε 

2
νο

 όξνθνο : ……..…... η.κ. Οηθία  ή  Επ. ηέγε 

3
νο

 όξνθνο : ……....…. η.κ. Οηθία  ή  Επ. ηέγε 

……………………………….………………… 

κε ην δίθηπν ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Μ. πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νδό ………………..………………….….. 

…………………………………………………. 

Αξηζκόο ……,  Πεξηνρή …..………………….. 

…………. Σ.Κ. ………… δίπια ζηελ νηθία ηνπ 

………………………………………….………  

………………………………………….......….. 

          

Ηκεξνκελία  : ……. /…….. / …..…. 

 

Ο/Η Αηη……… 

 

Όλνκα :  

Όλνκα Παηέξα :  

Όλνκα Μεηέξαο :  

Όλνκα πδύγνπ : 

Οδόο :                                                           Αξ. : 

Πεξηνρή :                                          Σαρ.Κώδ.: 

Δήκνο :                                        Ννκόο :                             

Σειέθσλα : 

 

Αξ.Δειηίνπ Σαπηόηεηαο : 

Α.Φ.Μ. :                                   Δ.Ο.Τ. : 

 

Δ/λζε Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα 

απνζηνιή ινγαξηαζκώλ & ζεκαληηθώλ ελεκεξώζεσλ: 

_______________________________________     ή 

Αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα απνζηνιή 

ινγαξηαζκώλ & ζεκαληηθώλ ελεκεξώζεσλ: 

 

 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 
Γλσξίδσ όηη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ππάξρνληνο θαλνληζκνύ ή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο , ε ΔΕΤΑΜ δύλαηαη λα δηαθόςεη ηελ παξνρή λεξνύ θαη 

λα επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ λνκνζεζία. 
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΔΗΑ 

ΣΖΡΖΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΣΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Ο/Η ππνγξάθσλ/νπζα ηελ παξνύζα, …………………………….…………………………………….  

κε Α.Φ.Μ.: …………………………………., σο «Τποκείμενο ηων δεδομένων» πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αλσηέξσ αίηεζε, δειώλσ ρηηά και ανεπιθύλακηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.1α ηνπ Καλνληζκνύ 

Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), όηη αθνύ ελεκεξώζεθα επαξθώο κε απιό, ζαθή θαη θαηαλνεηό ηξόπν από 

ηελ «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ» (θαινύκελε 

ζηε ζπλέρεηα σο «Δ.Ε.Τ.Α.Μ.»), ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ 

δεδνκέλσλ, κε ηελ παξνύζα παρέχω ηη ζυγκαηάθεζή μου γηα ηελ θαηαρώξεζε θαη ηήξεζε ησλ 

πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ ζε θπζηθό ή ειεθηξνληθό αξρείν ηεο «Δ.Ε.Τ.Α.Μ.» θαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο γηα αόξηζην ρξόλν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 θαη ηνπ 

Επξσπατθνύ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (ΕΕ 2016/679), ηα νπνία έρνπλ 

γλσζηνπνηεζεί θαη ππνβιεζεί ζηελ Δ.Ε.Τ.Α.Μ. θαη έρνπλ ζπιιερζεί από απηήλ γηα ηνλ ζθνπό θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβάζεσο ζπλδέζεσο ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλσηέξσ αίηεζε.  

Σελ ζπγθαηάζεζε κνπ απηή κπνξώ λα αλαθαιέζσ θαη λα δεηήζσ ηελ δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κνπ 

έπεηηα από ηελ παξέιεπζε δύν (2) εηώλ από ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπή ηεο παξνρήο 

πδξνδνηήζεσο ή ηεο αιιαγήο ηνπ νλόκαηνο κνπ σο δηθαηνύρνπ απηήο, θαηαζέηνληαο ζρεηηθή αίηεζε 

ζηελ Δ.Ε.Τ.Α.Μ..  

                                                                                                       Γάζι ….. / ……  / 20..… 

                                                                                                             Ο/H Γηλ…... 
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ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ  
Ηκεξνκελία ύλδεζεο   

Αξηζκόο πδξνκέηξνπ   

Οδόο / Αξηζκόο   

Πεξηνρή : Εληόο / εθηόο νηθηζκνύ  

Καηεγνξία – Είδνο αθηλήηνπ   

Κσδ. Δηαδξνκήο / Δεμακελήο   

Κνπή αζθάιηνπ – Μπεηόλ   

Δηαηνκή θεληξηθνύ αγσγνύ  

Προηγούμενη οθειλή   

ΔΗΖΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ – ΘΔΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ  

Αλάιπζε θηίζκαηνο αλά όξνθν ( Καηεγνξία – Σεηξαγσληθά κέηξα) :  

 

 

 

ΤΛΗΚΑ Ποζόηηηα Γαπάνη  

Κνιάξν Φ…………..   

σιήλα αλά κέηξν  Φ ………………   

Φξεάηην ……………   

πζηνιέο ……….. Υ ………   

Γσλία ………… Υ ……….   

Σάπεο ……… Υ ………..   

   

   

   

 

      Ο Τπεύζπλνο  απηνςίαο                                          Ο Πξντζηάκελνο 

 

 


