ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.)

Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα & Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα & Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης : (1)
Τόπος Γέννησης :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας :
Οδός
Αριθμ. Τηλεφώνου:

Α.Φ.Μ.
Αρ

Τ.Κ.

FAX

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :
Σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5.1.2 της Υ.Α. Δ3/Α/22925 ΦΕΚ810/12.12.2006,
αποδέχομαι την ευθύνη που ανέλαβα ως ιδιοκτήτης / διαχειριστής / νόμιμα εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της οικοδομής που βρίσκεται στην διεύθυνση ……………………………
………………………………………………………………………………………………………… να:
 Επιτρέψω στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ την κατασκευή υπογείου αγωγού φυσικού αερίου στους χώρους της
ιδιοκτησίας μου ή/και τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής.
 Να διατηρήσω όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για
την ασφαλή λειτουργία του αγωγού και να επιτρέπω την συνεχή πρόσβαση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για
την συντήρησή του.
 Να εξασφαλίσω μία ζώνη του ιδιωτικού χώρου πάνω και γύρω από τον υπόγειο αγωγό που θα
παραμείνει ελεύθερη. Σε αυτήν την ζώνη δεν θα γίνονται εργασίες τρίτων που μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στον αγωγό, όπως εκσκαφές, οποιαδήποτε κατασκευή, δενδροφύτευση κλπ.
 Να ειδοποιώ την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για να επιβλέπει ή και να προτείνει διαφορετικές λύσεις σε
περίπτωση απαραίτητων εργασιών τρίτων στη ζώνη που βρίσκεται ο αγωγός αερίου.
Γνωρίζω πως αν δεν πραγματοποιήσω ή αμελήσω τις παραπάνω προϋποθέσεις η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει το
δικαίωμα να προβεί στην μη ενεργοποίηση ή την διακοπή της παροχής της εσωτερικής μου
εγκατάστασης Φυσικού Αερίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………(3)

Ημερομηνία …../…../.…
Ο-Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)
1.Αναγράφεται ολογράφως
2. « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τριών μηνών . Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών .
3. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

