
 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 
1. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

 
Εγώ ο / η ………………………………………………………………… με ΑΔΤ ………………… 
ο / η ιδιοκτήτης του υποστατικού με αριθμό εγγραφής ………………. επί της Λεωφόρου/ 
Οδού……………………………………………………....…………………………………………
… στην ενορία ……………………….. της επαρχίας ………………….  με αριθμό λογαριασμού 
…………………………, αναγνωρίζω ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Δ.Π. 
109/2012 όπως ισχύει, σε περίπτωση που ο / η ενοικιαστής 
………………………………………….. με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου …………………………… 
εγκαταλείψει το πιο πάνω υποστατικό (βλ. σημείωση) και το υπόλοιπο του λογαριασμού 
υδροληψίας υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης που έχει καταβάλει, τότε η διαφορά μέχρι την 
τελική εξόφληση του λογαριασμού θα καταβληθεί από εμένα.  
Επίσης, αντιλαμβάνομαι πως το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) όταν ο 
λογαριασμός μεταβιβαστεί στο όνομα μου, θα μου αποστέλλει το λογαριασμό υδροληψίας 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.  
Αντιλαμβάνομαι επίσης πως το ΣΥΛ θα επικοινωνεί μαζί μου μέσω μηνυμάτων SMS για 
θέματα που αφορούν την προμήθεια νερού. 

 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail 
address) 

                                          
                                                                                         .      

 
κινητό τηλέφωνο  

 
                                                                                         . 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η κατοχή του υποστατικού δοθεί σε οποιαδήποτε νέο 
ενοικιαστή η παρούσα δέσμευση παραμένει η ίδια, αναλαμβάνω δε να σας κρατώ ενήμερους 
περί τούτου ως επίσης να σας παρέχω τα προσωπικά του στοιχεία τα οποία θα έχω στην 
διάθεση μου.  
 

2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ 
 

Εγώ ο / η ………………………………………………………………… με ΑΔΤ …………………. 
ο / η ενοικιαστής του υποστατικού με αριθμό εγγραφής ………………. επί της Λεωφόρου/ 
Οδού…………………………………………………………...………………………………………
στην ενορία ……………………….. της επαρχίας ……………………. με αριθμό λογαριασμού 
…………………………, αναγνωρίζω ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Δ.Π. 
109/2012 όπως ισχύει, σε περίπτωση που εγκαταλείψω  το υποστατικό (βλ. σημείωση) και 
το ποσό της οφειλής του λογαριασμού υπερβαίνει το ποσό εγγύησης, τότε ο 
ιδιοκτήτης……………………………………………..…….. με ΑΔΤ/Αρ.Διαβ.…………………… 
θα είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος και υπόχρεος μαζί μου για την πληρωμή της διαφοράς και 
οποιουδήποτε πρόσθετου τέλους.  
 
Σε περίπτωση που η εκάστοτε οφειλή του λογαριασμού μου υπερβαίνει το ποσό της 
κατάθεσης εγγύησης, συγκατατίθεμαι όπως το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 
παραχωρήσει στον ιδιοκτήτη τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό 
του ύψους της οφειλής του λογαριασμού και της προάσπισης των έννομων συμφερόντων 
του ιδιοκτήτη.  
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Επίσης, αντιλαμβάνομαι πως το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) θα μου 
αποστέλλει το λογαριασμό υδροληψίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.  Αντιλαμβάνομαι επίσης πως το ΣΥΛ θα 
επικοινωνεί μαζί μου μέσω μηνυμάτων SMS για θέματα που αφορούν την προμήθεια νερού. 

 
Σημείωση: 
«Εγκατάλειψη υποστατικού» σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Συμβουλίου (ΚΔΠ 109/2012) ορίζεται ως η 
παράλειψη του καταναλωτή να προσέλθει στο Συμβούλιο για πλήρη εξόφληση του λογαριασμού του ή η μη 
κατάθεση του ποσού που αναφέρεται στον Κανονισμό, εντός εύλογης προθεσμίας που παρέχεται από το 
Συμβούλιο με τη  αποστολή/τοιχοκόλληση σχετικής ειδοποίησης στο υποστατικό, μετά την αποκοπή της 
Υδατοπρομήθειας. 
 
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων από το ΣΥΛ για την εξυπηρέτηση 
των ως άνω σκοπών καθώς και η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων των υποκειμένων θα λάβει χώρα 
σύμφωνα την πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα του ΣΥΛ (βλ. Πολιτική Απορρήτου - Υδατοπρομήθεια 
Λευκωσίας (wbn.org.cy)), τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 GDPR και του Νόμου 125(Ι)/2018. Τα 
υποκείμενα έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν: Στο γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ΔΠΧ: 
commissioner@dataprotection.gov.cy, τηλ +357 22818456, Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, Τ.Θ. 23378, 1682 
Λευκωσία. Στο ΣΥΛ: mail@wbn.org.cy, τηλ 77771090, κατ εξωτ: +357 22747080, Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, 
2012 Στρόβολος, ΤΘ 21943, 1515 Λευκωσία 
 
 
Υπογραφή  

Ιδιοκτήτη 

Υπογραφή 

Ενοικιαστή 

Υπογραφή 

Λειτουργού  

 

……………………… 

 

………………………. 

 

……………………… 

Τηλ.: ……………….. Τηλ.: ………………...  

 
 
Ημερομηνία ……………… Αρ. Απόδειξης ……………… Κατάθεση: €125,00 
 
Απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο του 
Ενοικιαστηρίου Εγγράφου.  

 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail 
address) 

                                          
                                                                                         .      

 
κινητό τηλέφωνο  

 
                                                                                         . 

 

https://www.wbn.org.cy/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://www.wbn.org.cy/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%bf%cf%85/
mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy
mailto:mail@wbn.org.cy

