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Κατοικίες Υδροφόρου Ορίζοντα Λουτρακίου
Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω.

Όλα τα στοιχεία της αίτησής σας πρέπει να είναι ακριβή. Επισημαίνεται ότι η αίτηση 
αποτελεί παράλληλα και υπεύθυνη δήλωση.

1. Όλα τα στοιχεία σας θα συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ όπως 
αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο (οι τυχόν λατινικοί χαρακτήρες δεν θα 
μετατρέπονται σε ελληνικούς).

2. Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν 
θα παραλαμβάνονται.

3. Τα πεδία «κινητό τηλέφωνο» και «e-mail» είναι απολύτως απαραίτητα για την ταχύτερη 
επικοινωνία της ΔΕΥΑ μαζί σας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε δικά σας θα πρέπει 
να δηλωθούν κινητό και e-mail συγγενικού ή φιλικού σας προσώπου μέσω του οποίου 
θα πραγματοποιείται η επικοινωνία.

4. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αιτήσεις στο παρελθόν και επιθυμείτε να 
αναζητηθούν τα δικαιολογητικά αντί της υποβολής εκ νέου, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε τον(τους) αριθμό(ούς) πρωτοκόλλου στο αντίστοιχο πεδίο.

5. Συμπληρώνετε μόνο τα πεδία με διακεκομμένη γραμμή. Τα πεδία που βρίσκονται 
μέσα σε πλαίσιο συμπληρώνονται από τη ΔΕΥΑ.

6. Τίτλος ιδιοκτησίας. Δεδομένου ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, τα 
στοιχεία της παρ. 1 πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στον τίτλο.
6.1. Στην 1η γραμμή αναγράφεται το είδος του τίτλου (π.χ. αγορά, γονική παροχή, 

δωρεά κλπ).
6.2. Στην 2η γραμμή γράφεται ο αριθμός και το έτος (π.χ. 1234/82).
6.3. Στην 3η γραμμή αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας (π.χ. 50%, ή σε μορφή 

κλάσματος: 1/3).

7. Άδεια δόμησης: Με τον όρο άδεια υποδηλώνεται το αρχικό δικαίωμα του κτίσματος 
να υφίσταται νόμιμα.
7.1. Στην 1η γραμμή αναγράφεται το είδος (π.χ. οικ. Άδεια, Ν.1337/83 κλπ).
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7.2. Στην 2η γραμμή αναγράφεται ο αριθμός και το έτος του παραπάνω εγγράφου 
νομιμοποίησης της δόμησης. 

7.3. Στην 3η γραμμή γράφεται ο νόμος με τον οποίο νομιμοποιήθηκαν τυχόν 
υπερβάσεις-επεκτάσεις της αρχικής δόμησης (π.χ. Ν.4178)

7.4. Στην 4η γραμμή αναγράφεται ο αριθμός και το έτος του εγγράφου νομιμοποίησης 
της επέκτασης της δόμησης.

8. Βεβαίωση ΤΑΠ: Από το έγγραφο που θα υποβληθεί πρέπει να προκύπτουν τα εξής 
στοιχεία:
8.1. Το έτος έναρξης καταβολής του στον Δήμο.
8.2. Οι διάφορες χρήσεις των χώρων του κτίσματος και το εμβαδό της καθεμιάς.
Αν δεν καταβάλλεται ΤΑΠ πρέπει να υποβληθούν ισοδύναμα έγγραφα σε συνεννόηση 
με τη ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.

9. Το οδοιπορικό σκαρίφημα πρέπει να αρχίζει από την πλησιέστερη κεντρική οδό (π.χ. 
Δημοσίων Υπαλλήλων). Καλό είναι να αναγράφονται τα ονόματα των γειτονικών 
ιδιοκτητών, εφόσον είναι γνωστά.

10. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους 
υπάλληλους της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.


