ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Επώνυμο:
Αρ. Πρωτ. ΔΕΥΑΧ:
Όνομα:
Σύνολο υδρομέτρων:
Όνομα πατρός:
Σύνολο διαμερισμάτων:
Αρ. Δελτίου ταυτότ:
Σύνολο ορόφων:
Α.Φ.Μ.:
Είδος κτηρίου:
Δ/νση ακινήτου:

Αριθμός – Ταχ. Κώδικας:

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Συνοικία:
Δημοτική Ενότητα:
τηλ.:

Έλαβα γνώση του κανονισμού λειτουργίας
των δικτύων αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ,
αποδέχομαι τους όρους του και ζητώ να
συνδεθώ με το δίκτυο αποχέτευσης.

Δ/νση ειδοποίησης:
Ο/Η ΑΙΤ

..................................................

Συνημμένα:
1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, ή άλλο στοιχείο από την
Πολεοδομία του Δήμου Χανίων, που να βεβαιώνει την
νομιμότητα του κτηρίου.
2. Αν το κτήριο στερείται οικοδομικής άδειας, βεβαίωση
από την ΔΕΗ ότι ηλεκτροδοτείται νόμιμα πριν από τον
Οκτώβριο του 1994. Στην περίπτωση αυτή κατάθεση
και υπεύθυνης δήλωσης.
3. Διάγραμμα δόμησης ή σχέδιο του κτηρίου με διαστάσεις
και εμβαδομέτρηση ανά όροφο. Το υπόγειο με κύρια χρήση
προσμετράται στην άδεια σύνδεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η παρούσα ισχύει για ένα ΤΡΊΜΗΝΟ, (ημερομηνία
Πρωτοκόλλου), μετά την παρέλευση του οποίου
και εφ' όσον δεν έχει τακτοποιηθεί οικονομικά, για
να χορηγηθεί και η σχετική άδεια σύνδεσης, θα
χρεώνεται το κόστος των τελών σύνδεσης, προσαυξημένο
στον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς του νερού,
του ή των ιδιοκτητών, βάσει των σχετικών αποφάσεων
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

4. Αντίγραφο του ή των λογαριασμών νερών του κτηρίου,
με επισήμανση του διαμερίσματος που υδρεύει έκαστο.
5. Για πολυώροφα κτήρια με πολλούς ιδιοκτήτες, πίνακα
χιλιοστών ιδιοκτησίας, για σωστή κατανομή του κόστους.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σελίδα 1

Σκαρίφημα Ο. Τ. Θέση οικοπέδου σ' αυτό - Προτεινόμενο σημείο Αποχέτευσης

Χανιά ................................................
Ο Συντάξας Ιδιοκτήτης ή Μηχανικός

Σελίδα 2

Σκαρίφημα κτίσματος ανά όροφο (Μονοκατοικίας ή Πολυκατοικίας)
Υπολογισμός επιφάνειας σε Μ2 ανά όροφο

Ο Ελέγξας

Σύνολο επιφάνειας κτίσματος ................................
Χανιά ......................................................
Ο Συντάξας Ιδιοκτήτης ή Μηχανικός

Σελίδα 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Α/Α Διαμ Αρ. υδρομ. Κωδ. Πελάτη Κωδ. Λογαρ.

Ιδιοκτήτης

Μ2

%

Σελίδα 4

