ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ –
ΔΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26, - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΑΦΜ: 998529948 - Δ.Ο.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  ΤΗΛ.: 2373350221 , 50232

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
Κωδικός Υδρομέτρου

:

Αριθ. Πρωτοκ.

:

Αριθμός Υδρομέτρου

:

Ημερομηνία

:

Κωδικός Πελάτη

:

Δημ. Διαμέρισμα

:

Κωδικός Καρτέλας

:

-
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Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

Επώνυμο

:

Όνομα

:

Πατρώνυμο
ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ

:

(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

:

ΑΔΤ

(Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)

:

Διεύθυνση Ακινήτου

:
:

Τηλέφωνο

Σταθερό

ΠΡΟΣ: Δήμο Ν. Προποντίδας
Παρακαλώ όπως εγκριθεί η:
Νέα παροχή
Εργοταξιακή παροχή
Μεταφορά παροχής
Αντικατάσταση παροχής
Που αφορά:
Οικία εντός οικισμού
Πολυκατοικία - Διαμέρισμα
Οικία εκτός οικισμού
Κατάστημα
Οικόπεδο
Ειδικό κτίριο

Κινητό

2η Διεύθυνση (εναλλακτική) :
Υπόχρεος

(Ονοματεπώνυμο)

:

ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ. Υπόχρεου

:

ΑΔΤ Υπόχρεου

:

Τηλέφωνο Υπόχρεου
Αριθμός Διπλοτύπου

:

Σταθερό

Πλήθος Υδρομέτρων:
Κινητό

[

]

Ολογράφως [& Αριθμητικά]

3.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον νόμο και τον Κανονισμό του Δήμου Ν.
Προποντίδας και ότι θα εξοφλώ τους λογαριασμούς από την
κατανάλωση χωρίς
καμία καθυστέρηση, διαφορετικά θα
γίνεται διακοπή του υδρομέτρου μου χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ενημερώθηκα ότι το νερό παρέχεται για την κάλυψη
οικιακών και επαγγελματικών αναγκών ύδρευσης και σε καμία
περίπτωση για άρδευση κήπων, αγρών κτλ. και ότι
απαγορεύεται η μεταφορά του υδρομέτρου χωρίς την έγκριση
της Υπηρεσίας από την καθορισμένη θέση που έχει
τοποθετηθεί.

4.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

Απόδειξη Εγγύησης

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

:
:

Συνημμένα:
1.
2.

Δεν

δίνεται οριστική παροχή εάν δεν προσκομίζεται
δήλωση βασικών ενεργειών.
6.

Ο συλλέκτης θα τοποθετείται σε προσβάσιμο και
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή
7.
κοινόχρηστο χώρο, διαφορετικά δεν θα υλοποιείται η
Ο υπάλληλος
Ο υπεύθυνος τμήματος
τελική σύνδεση υδροδότησης.
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας. διατηρεί το δικαίωμα να
Μη σημειώνεται κάτω από αυτή τη γραμμή
Μη σημειώνεται κάτω από αυτή τη γραμμή
προβεί σε υποδείξεις μετατροπής του συλλέκτη προς
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
τους κατασκευαστές, πριν την τελική σύνδεση,
εφόσον διαπιστωθεί από τη διενέργεια της αυτοψίας
Παλαιό
Νέο
Χαρακτηρισμός κτιρίου:
ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Ναι
Όχι
Τήρηση οικοδομικής άδειας:
5.

Ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης:

Ναι

Όχι

Χρέωση Βιολογικού Καθαρισμού:

Ναι

Όχι

Άδεια οικοδομής-Όγκος:

m3

Στοιχεία Καρτέλας:

Ο/Η αιτ……

Μη σημειώνεται κάτω από αυτή τη γραμμή
Μη σημειώνεται κάτω από αυτή τη γραμμή

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ενεργήσας την αυτοψία

Ημερομηνία:

-
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Προϊστάμενος
Δνσης ΠΖΚ

Ο δήμαρχος
Ν. Προποντίδας

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ &

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διακλάδωση ύδρευσης (τύπος & μήκος σωλήνα):

Αποκατάσταση οδοστρώματος:
Αποκατάσταση πεζοδρομίου:

Είδος
Ø

- Μήκος
-

m

Ø

-

m

Ø

-

m

άσφαλτος

m2

μπετό

m2

πλάκες

m2

μπετό

m2

Είδος

Είδος (διατομή) & πλήθος υδρομέτρων :

- Πλήθος -

τεμ

-

τεμ

-

τεμ
τεμ

Τύπος & πλήθος (αριθμός) φρεατίων:
Άλλα Στοιχεία:
Άδεια οικοδομής – Όγκος:

m3

Στοιχεία Καρτέλας:

Υπογραφή

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Συνεργείο Συντήρησης
Συνεργείο Επεκτάσεων
Υπογραφή

Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο (υλικά & παροχή υπηρεσιών)
Ο συντάξας
€
Σύνολο κόστους :
Εγγύηση
:
€
:
Πληρωτέο
€
Ισχύει μέχρι

:

-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υ Π ΕΥ Θ ΥΝ Η Δ ΗΛ Ω ΣΗ
ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ:

Δήμος Νέας Προποντίδας

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος υδραυλικός
Συμπληρώστε

κάτοχος της υπ’ αριθμό:

Όνομα

&

Επώνυμο

άδειας:

Τεχνίτη Α’

Τεχνίτη Β’

Εγκαταστάτη

Ειδικότητας

υδραυλικού δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1.
2.

Η άδεια που αναφέρεται παραπάνω είναι εν ισχύ και δεν έχει ανασταλεί.
Έχω εκτελέσει τα τμήματα της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του ακινήτου
που αναφέρεται στη δήλωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και έχω συντάξει το σχέδιο της εγκατάστασης και το τεχνικό υπόμνημα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.
Έκανα έλεγχο όλης της εσωτερικής (μετά τον μετρητή) υδραυλικής εγκατάστασης και
βρήκα ότι πληροί τους κανονισμούς υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν.
ΣΧΕΔΙΟ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέση ακινήτου:
Οδός

Περιοχή

Αριθμός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΗΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

(από το σύλλογο υδραυλικών)

Τ ό π ο ς

&

/

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α
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