ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
Μητρώο

1.

ΑΙΤΗΤΗΣ/ΕΣ

Ηµ. Λήψεως

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

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ (εαν υπάρχει).......................................................................................................................................................……………..
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΗΤΟΥ.............................................................................................…
2.

3.

4.

ΤΗΛ .................................................

ΕΙ∆ΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Να σηµειωθεί Χ στο κατάλληλο τετράγωνο)
Κατασκευή

Προσθήκη

Μετατροπή

Επισκευή

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ: (Να σηµειωθεί Χ στο κατάλληλο τετράγωνο)
Κατοικία

Πολυκατοικία

Κατάστηµα

Εστιατόριο

Ιατρείο/Κλινική

Ξενοδοχείοή
Τουρ. ∆ιαµερίσµατα

Σταθµός Βενζίνης

Κέντρο Αναψυχής

Βιοµ. Μονάδα

Εργαστήριο/Βιοτεχνία

Άλλο ..........................................................

Χαρακτηριστικά υποστατικού στο οποίο αναφέρεται η αίτηση
(Το τεµάχιο να περιγραµµισθεί µε κόκκινο χρώµα στο χωροµετρικό σχέδιο)
Οδός/Αριθµός/Ταχ. Τοµέας

Πόλη ή Χωριό

Τοποθεσία/Ενορία

Φύλλο/Σχέδιο/Τµήµα

Αρ. Τεµαχίου/ων*

Αρ. Εγγραφής*

Κ£

5.

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου:

6.

Όνοµα και διεύθυνση του Εργολάβου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:........................................................................…………………
........................................................................................................................ΤΗΛ:........................................................................………………

7.

Αριθµός ατόµων στο υποστατικό που κάνουν χρήση του αποχετευτικού συστήµατος

8.

Στην περιπτωση πολυκατοικίας συµπληρώστε:
Αρ. ∆ιαµερισµάτων

9.

Αρ. Καταστηµάτων

άτοµα

Αρ. Γραφείων

Αριθµός/οι λογαριασµού/ων υδατοπροµήθειας*..............................................................................................................................………………..

10. Αναφέρατε αν υπάρχει διάτρηση (µετρητής διατρήσεως) και αν τα νερά της διάτρησης θα καταλήγουν
σε δηµόσιο οχετό του Σ.Α.ΠΑ.
∆ιάτρηση

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Χρήση οχετού

ΝΑΙ
ΟΧΙ

11. Αναφέρατε προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων (αν γίνεται) πριν την δηµόσια υπονόµο. (σηµειώστε Χ)
Λιποπαγίδα

Βιολογική/Χηµική προεπεξεργασία

Αµµοπαγίδα

Άλλη Μέθοδος

........................................................
Υπογραφή Αιτητού/ων
* Συµπληρώστε στην πίσω σελίδα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλονται και τα πιο κάτω:
1.

Το Πιστοποιητικό εγγραφής (τίτλος), αν αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, ή αν αιτητής
είναι ο κάτοχος αυτού, η σύµβαση στην οποία φαίνεται ότι είναι κάτοχος του υποστατικού.
Σε περίπτωσεις συνιδιοκτητών τα επί µέρους πιστποιητικά εγγραφής (τίτλους), η δε αίτηση να
υπογράφεται απ'όλους τους συνιδιοκτήτες ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο π.χ
του Προέδρου ή του Γραµµατέα της επιτροπής Κοινοχρήστων .

2.

∆ύο σχέδια (κατόψεων - τοµών), σε φύλλο µέγιστου µεγέθους Α2 (διαστάσεις 59,4 Χ 42 εκ),
υπογραµµένα από πρόσωπο εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου για Αρχιτέκτονες
και Πολιτικούς Μηχανικούς, σε κλίµακα τουλάχιστον 1:100 και να δείχνουν τα ακόλουθα:
α) Τη θέση, βάθος, κλίση, µορφή, διάταξη, διαστάσεις, τύπο, µέθοδο και υλικά κατασκευής της
ιδιωτικής υπονόµου οικοδοµής, πιθανού αντλιοστασίου, του φρεατίου επισκέψεως ή επιθεωρήσεως
ή του ιδιωτικού συστήµατος διάθεσης λυµάτων, θέση µονάδας επεξεργασίας εάν υπάρχει.
β) Στο σχέδιο κάτοψης να φαίνονται οι υφιστάµενες αποχετεύσεις (φρεάτια, σηπτική δεξαµενή,
απορροφητικός λάκκος κ.λ.π.) καθώς και τα σηµεία αποχετεύσεων της οικοδοµής.

3.

∆ύο τοπογραφικά σχέδια πιστοποιηµένα από το Κτηµατολόγιο και να δέιχνουν τα ακόλουθα:
α) Τα όρια του οικοδοµικού τεµαχίου και υποστατικού ή του υποστατικού που θα κτιστεί.
β) Τα φρεάτια επισκέψεως ή επιθεωρήσεως και την ιδιωτική υπονόµο οικοδοµής και/ή αν πρόκειται
για ιδιωτικό σύστηµα διάθεσης λυµάτων, τη θέση του συστήµατος. Η υπόδειξη των πιο πάνω
στοιχείων µπορεί να γίνει σε µεγενθηµένο σχέδιο όταν η κλίµακα του τοπογραφικού είναι 1:5000.

4.

Άδεια οικοδοµής (αν υπάρχει) που εκδόθηκε από την αρµόδια αρχή αναφορικά µε την οικοδοµή
που υπάρχει ή την οικοδοµή που πρόκειται να κτιστεί στο τεµάχιο.

5.

Τον αριθµό λογαριασµού υδατοπροµήθειας και όλων των λογαριασµών σε περίπτωση
πολυκατοικίας.

* Χώρος για συµπλήρωση στοιχείων της αίτησης όπου δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην πρώτη σελίδα:

