
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ
1ο χλμ ΕΠΟ Χαλάστρας 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος υδραυλικός _________________________
κάτοχος της υπ’ αριθμό __________________ άδειας:
 

 Τεχνίτη Α’ 

 Τεχνίτη Β’ 

 Εγκαταστάτη ______________ Ειδικότητας 

 
δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Η άδεια που αναφέρεται παραπάνω είναι εν ισχύ και δεν έχει ανασταλεί.
2. Έχω εκτελέσει τα τμήματα της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης 

αναφέρεται στη δήλωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
και έχω συντάξει το σχέδιο της εγκατάστασης και το τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

3. Έκανα έλεγχο όλης της εσωτερικής (μετά τον μετρητή
πληροί τους κανονισμούς υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν.

 
ΣΧΕΔΙΟ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέση ακινήτου: Περιοχή__________________________ Οδός_______________________ Αριθμός _________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
1ο χλμ ΕΠΟ Χαλάστρας – Σίνδου, ΤΚ 57300 - ΑΦΜ: 997631251

ΤΗΛ: 2316 021 480/481 - E-mail: info@deyadelta

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος υδραυλικός ________________________________________________
__________________ άδειας: 

Εγκαταστάτη ______________ Ειδικότητας  

Η άδεια που αναφέρεται παραπάνω είναι εν ισχύ και δεν έχει ανασταλεί.
Έχω εκτελέσει τα τμήματα της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης 
αναφέρεται στη δήλωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
και έχω συντάξει το σχέδιο της εγκατάστασης και το τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με την ισχύουσα 

Έκανα έλεγχο όλης της εσωτερικής (μετά τον μετρητή) υδραυλικής εγκατάστασης και βρήκα ότι 
πληροί τους κανονισμούς υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν. 

ΣΧΕΔΙΟ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Θέση ακινήτου: Περιοχή__________________________ Οδός_______________________ Αριθμός _________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Ο ΔΗΛΩΝ
ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ __ / __ / 20__

ΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 
ΑΦΜ: 997631251 ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ                  

deyadelta.gr  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ [ΕΝΤΥΠΟ B] 
 

ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

____________________________ 

Η άδεια που αναφέρεται παραπάνω είναι εν ισχύ και δεν έχει ανασταλεί. 
Έχω εκτελέσει τα τμήματα της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του ακινήτου που 
αναφέρεται στη δήλωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
και έχω συντάξει το σχέδιο της εγκατάστασης και το τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με την ισχύουσα 

) υδραυλικής εγκατάστασης και βρήκα ότι 

ΣΧΕΔΙΟ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Θέση ακινήτου: Περιοχή__________________________ Οδός_______________________ Αριθμός _________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Ο ΔΗΛΩΝ 
ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ __ / __ / 20__ 


