
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (Δ.Υ.Ο.) 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Δ.Υ.Ο. 

 
Αρ.Φακέλου: …………….…… 

Οδηγίες συμπλήρωσης:       Ημερομηνία: …………………. 

Σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ιιδιοκτήτης/τρια του πιο κάτω υποστατικού: 

Ενορία ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Φύλλο/Σχέδιο ……………………………………………………………… Τμήμα: ……………………………………………………….. 

Αρ. Εγγραφής: ……………………………………………………………. Αρ. Τεμαχίου: ………………………………………………. 

Διεύθυνση υποστατικού: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση/αιτητή: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο αιτητή: ………………………………………………………. 

Αιτούμαι: (i) Επιπρόσθετης (νέας) Δ.Υ.Ο.      

(ii) Επέκτασης υφιστάμενης Δ.Υ.Ο.     

(iii) Εκβάθυνσης        

(iv) Αλλαγής διαμέτρου       

(v) Άλλες εργασίες       

Συμφωνώ να καταβάλω το κόστος κατασκευής για την πιο πάνω εργασία το οποίο θα μου κοινοποιηθεί από 

το Συμβούλιο. 

 

  
Επισυνάπτεται τοπογραφικό σχέδιο και σημειώνεται με κόκκινο χρώμα το σημείο (Δ.Υ.Ο.) που θα εκτελεστεί 
η πιο πάνω εργασία. 
 
Υπογραφή Αιτητή: …………………………………………………………. 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
Εγκρίνεται         
 
Δεν εγκρίνεται         
 
Λόγοι ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Αποσύρεται από τον Αιτητή         

Έντυπο Κοστολόγησης Εργασίας επισυνάπτεται    

Προκαταρκτικό Κόστος € ………………………………    Τελικό Κόστος € ……………………….. 

                           Ημερ. ………………………………         Ημερ. ……………………….. 

Υπογρ. Μηχαν.Αποχετεύσεων ………..………………  Υπογρ. Μηχαν. Αποχετεύσεων ……………………………     

Πληρωμή        

Ημερ. …………………….. Ποσό ……………  Αρ.Απόδειξης ……….….……………. Υπογραφή ………………………..……. 
 
Ημερ. …………………….. Ποσό …………...  Αρ.Απόδειξης ……….….……………. Υπογραφή …………………………..…. 

Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 

 



ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΕ) 679/2016 
 
Σας πληροφορούμε ότι η συλλογή των πιο πάνω δεδομένων γίνεται  μόνο για σκοπούς εξέτασης 
της αίτησης σας και τα εν λόγω δεδομένα θα φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται. Σας βεβαιώνουμε επίσης ότι η επεξεργασία και διαχείριση των Προσωπικών σας 
Δεδομένων γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του νέου 
Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 679/2016.  Περαιτέρω πληροφορείστε ότι 
σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα: 
 
Δικαίωμα ενημέρωσης 
Όταν κάποιο πρόσωπο συλλέγει πληροφορίες που σε αφορούν, θα πρέπει να σε ενημερώνει για 
την ταυτότητά του και τους λόγους για τους οποίους τις χρειάζεται.  Θα πρέπει να σε ενημερώνει 
σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία θα δοθούν οι πληροφορίες αυτές και να φέρει σε γνώση σου 
ότι έχεις τη δυνατότητα να λαμβάνεις αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν διατηρεί 
και που σε αφορούν. 
 
Ακρίβεια δεδομένων 
Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα 
στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας.  Συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς αυτό μας βοηθά να 
διασφαλίσουμε ότι δεχόμαστε τροποποιήσεις μόνο από το σωστό άτομο.  Σας ενθαρρύνουμε να 
μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών σας στοιχείων. 
 
Δικαίωμα πρόσβασης 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών που 
διατηρούμε στα αρχεία μας.  Αυτό το δικαίωμα μπορεί να είναι περιορισμένο εάν και εφόσον η 
εκπλήρωση του αιτήματός σας συνεπάγεται αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με άλλο 
άτομο. 
 
Δικαίωμα για Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως όταν δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα 
για συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση ή όπου χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για άμεσο 
μάρκετινγκ).  Σημειώστε ότι θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. 
 
Δικαίωμα για διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων 
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας από τα 
αρχεία μας όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.  Δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα όταν 
η η διατήρηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για σκοπούς νομοθεσίας ή η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη, μεταξύ άλλων, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς. 
 
Δικαίωμα για διαβίβαση (φορητότητα) των Προσωπικών σας Δεδομένων 
Έχετε τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον «χωρίς αντίρρηση» δεδομένου ότι 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
τρίτων.  Το δικαίωμα αυτό διευκολύνει την ικανότητά σας να διακινείτε, να αντιγράφετε ή να 
μεταφέρετε εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε 
άλλο. 
 
Άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@lsdb.org.cy (Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων) ή στη διεύθυνση του Συμβουλίου, Γωνία Ήρας & Φ. Κόντογλου, 6057, Λάρνακα.  
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων στη 
διεύθυνση, οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, τηλ 22818456 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  commissioner@ dataprotection.gov.cy. 


