
ΕΝΤΥΠΟ 12  ( 1 / 2 ) 
 9 / 2013 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ  

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) 

   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:  ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ  
 Αρ. Αιτήσεως 

 
 

Η αίτηση αφορά:  Είδος αίτησης: 

Εγκατάσταση σε άδειο 
τεμάχιο 

 Εγκατάσταση σε 
αναπτυγμένο τεμάχιο 

  Με πολεοδομική 
άδεια 

 Χωρίς πολεοδομική  
άδεια 

  

 

1. Στοιχεία αιτητή / ιδιοκτήτη: 
 (α) Ονοματεπώνυμο: ................................................................................................................................................................................... 

 (β) Όνομα Εταιρείας:.................................................................................................................................................................................... 

 (γ) Αρ. Ταυτότητας: ..................................................................................... Αρ. Μητρώου Εταιρείας:........................................................ 

 (δ) Διεύθυνση: ................................................................................................................................. Ταχ. Κώδικας: ……………… 

      .E-mail: ................................................................................................ Τηλ.: .................................. Φαξ. : .................................... 

2. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος  (αν υπάρχει) 
 (α) Ονοματεπώνυμο:.................................................................................................................................................................................... 

 (β) Διεύθυνση: ........................................................................................................................................... Ταχ. Κώδικας: ……………….. 

       E-mail: ……………………………………………………………………… Τηλ.  :................................ Φαξ.: ...................................... 

3. Εξουσιοδοτημένος Μελετητής  
 (α) Ονοματεπώνυμο / Γραφείο: ................................................................................................................... Αρ. Μητρ. ΕΤΕΚ:.................... 

 (β) Διεύθυνση :............................................................................................................................................. Ταχ. Κώδικας: ....................... 

      E-mail: ……........................................................................................... Τηλ.: .................................. Φαξ. : .................................... 

4. Διεύθυνση Αλληλογραφίας :........................................................................................................ Ταχ. Κώδικας: ……………….. 

       E-mail: …………….. ……….................................................................. Τηλ.: .................................. Φαξ.: ..................................... 

5. Στοιχεία τεμαχίου στο οποίο θα εγκατασταθεί η συσκευή 
 Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής:............................................................................... Ημερομηνία  Εγγραφής:................................ 

Διεύθυνση Ενορία / Περιοχή Αρ. Σχεδίου 
(Φύλλο / Σχέδιο) Τμήμα Αρ. Τεμαχίου Εμβαδόν 

Τεμαχίου 
 
 
 

 

     

 
6. Πολεοδομικά δεδομένα (Συμπληρώστε ότι ισχύει ) 

Αρ. Πολεοδ. 
άδειας ......................... Ημερ.  

Έκδοσης  ................. Πολεοδ. 
Ζώνη . ............... Αδειούχα/ες 

χρήση/εις . 

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

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

 
7. Περιγραφή προτεινόμενης ανάπτυξης  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



ΕΝΤΥΠΟ 12  ( 2 / 2 ) 
 9 / 2013  

8. Δήλωση εξουσιοδοτημένου μελετητή  

 Εγώ ο/η …………………………………………………...………………………………………………………………………………,μελετητής της 

ανάπτυξης τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται στο Μέρος 5 πιο πάνω, με βάση τα στοιχεία που μου διαβιβάστηκαν, τις μελέτες, τους 

υπολογισμούς και τον έλεγχο που διεξήγαγα για την υπό αναφορά συσκευή πώλησης νερού με κερματοδέκτη, δηλώνω υπεύθυνα ότι 

πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις και απαιτήσεις της νομοθεσίας (διαγράψετε ότι δεν ισχύει) :  

(α) Η συσκευή θα / έχει εγκατασταθεί εντός των ορίων τεμαχίου υφιστάμενης ανάπτυξης / άδειου τεμαχίου, το οποίο  

(i)  εμπίπτει εντός πολεοδομικής ζώνης όπου επιτρέπεται η εμπορική χρήση  

(ιι) εμπίπτει εντός οικιστικής ζώνης και για το λόγο αυτό έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται 

στο Μέρος 6 πιο πάνω 

(β) Η θέση και η λειτουργία της συσκευής δεν / θα επηρεάζει εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης  

(γ) Η θέση και η λειτουργία της συσκευής δεν / θα επηρεάζει την ασφάλεια των διακινουμένων πεζών και οχημάτων 

(δ) Ο τρόπος έδρασης και στήριξης της συσκευής έχει μελετηθεί και διασφαλίζει τη σταθερότητα της συσκευής 

(ε) Η συσκευή θα / έχει ηλεκτροδοτηθεί  

(i)  με φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας ...........................KW 

(ιι) από το δίκτυο της ΑΗΚ  

(ε) Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος θα / συμμορφώνεται με την ηλεκτρολογική μελέτη, τα σχέδια και 

υπολογισμούς που εκπονήθηκαν  

(στ) Η συσκευή έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τις ……………………………………………………. 

Όνομα Εξουσιοδοτημένου Μελετητή    Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Μελετητή   

   

 
9. Δήλωση αιτητή   
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι (* διαγράψετε ότι δεν ισχύει ) :  

(α)  έχω λάβει γνώση για το περιεχόμενο των σχεδίων και των μελετών και ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην Αίτηση είναι αληθή και 

ορθά. 

(β)  είμαι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο θα / έχει ανεγερθεί η αιτούμενη, για άδεια οικοδομής, ανάπτυξη και ο τίτλος 

ιδιοκτησίας που επισυνάπτεται  

(i) δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή, δεν φέρει οποιαδήποτε υποθήκη ή εμπράγματο βάρος *   ή 

(ii) είναι υποθηκευμένο και επισυνάπτεται δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση για την αιτούμενη 

άδεια.* 

Α/α Όνομα Αιτητή / Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου  Αρ. Ταυτότητας Υπογραφή Αιτητή / Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

10. Ημερομηνία: ............................................ 11. Σφραγίδα: ................................................................ 
(σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία ή Οργανισμός) 

 

12. Πιστοποίηση υπογραφών, σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός ιδιοκτήτες  
( η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από πιστοποιούντα υπάλληλο ή από τον εξουσιοδοτημένο μελετητή )  

Πιστοποιώ ότι οι προαναφερθέντες αιτητές υπέγραψαν το Μέρος 9 του παρόντος Εντύπου (Δήλωση αιτητή) ενώπιον μου, προσκομίζοντας το 
δελτίο ταυτότητας τους, το οποίο και έχω ελέγξει.  

Όνομα Πιστοποιούντος Προσώπου Αρ. Ταυτότητος Υπογραφή  Ημερομηνία 
    

6.9.2013 


