
 

 

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:  Α.Φ.Μ.  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός    Αρ  Τ.Κ. 

Αριθμ. Τηλεφώνου:  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 :  Αποδέχομαι την ευθύνη που ανέλαβα ως 

ιδιοκτήτης / διαχειριστής / νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των ενοίκων  της οικοδομής που 

βρίσκεται στην διεύθυνση ........................................................................................................................ 

να κατασκευάσω τα απαραίτητα ανοίγματα αερισμού που απαιτούνται για την εγκατάσταση Φυσικού 

Αερίου στην ανωτέρω οικοδομή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπαλλήλου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ο οποίος 

πραγματοποίησε σήμερα τη σχετική αυτοψία. Πιο συγκεκριμένα τα ανοίγματα αυτά αφορούν την 

όδευση των σωληνώσεων Φυσικού Αερίου μέσα από εσωτερικό χώρο της οικοδομής ( είσοδος – 

κλιμακοστάσιο ) και  πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές :  

1) Αριθμός ανοιγμάτων 3 (1 στο υψηλότερο σημείο του χώρου πάνω από το σημείο εισόδου της 

σωλήνωσης στον εσωτερικό χώρο , 1 στο υψηλότερο σημείο του χώρου πάνω από το σημείο 

εξόδου της σωλήνωσης από τον εσωτερικό χώρο και 1 στο υψηλότερο σημείο του 

κλιμακοστασίου ). 

2)  Οι διαστάσεις των 2 ανοιγμάτων που αφορούν τον χώρο διέλευσης της σωλήνωσης θα πρέπει 

να είναι τέτοιες ώστε το συνολικό εμβαδόν των 2 ανοιγμάτων να είναι τουλάχιστον ίσο με το 

1/50 του εμβαδού της κάτοψης του εν λόγω χώρου, ενώ το άνοιγμα που αφορά το υψηλότερο 

σημείο του κλιμακοστασίου πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 50 cm x 50 cm.  

3) Μεταξύ των 3 ανοιγμάτων δεν πρέπει να παρεμβάλλεται κανενός είδους εμπόδιο το οποίο να 

αποκλείει τη φυσική ροή του αέρα από και προς το εξωτερικό περιβάλλον. 

Αναλαμβάνω επίσης την ευθύνη διατήρησης των εν λόγω ανοιγμάτων καθόλο το διάστημα 

τροφοδοσίας και λειτουργίας της εγκατάστασής μου με Φυσικό Αέριο, γνωρίζοντας πως αν δεν 

πραγματοποιήσω ή αμελήσω τις παραπάνω προϋποθέσεις η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει το δικαίωμα να προβεί 

στην μη ενεργοποίηση ή τη διακοπή της παροχής της εσωτερικής μου εγκατάστασης Φυσικού Αερίου.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… (3). 
 

Ημερομηνία …../…../20..…. 
                                                                                                                      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                                                                       


