
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ  

ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ ΑΡ.2, 7600 ΑΘΗΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΗΛ.: 24811370   ΦΑΞ: 24522333 

E-Mail: mail@athienou.org.cy     http: www.athienou.org.cy 

ξβξ Α/Α... . . /20. . . .  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ  

 

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Αριθμός Εγκατάστασης:....... ........ ....... ..........  

Αριθμός Μετρητή:.. ............ ........ ........ ...........  

Διεύθυνση Εγκατάστασης:....... ........ ... ............ ........ ..... ... ............ ........ ........ ...  

 

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  

Ονοματεπώνυμο:... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ ...  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:.... ......... .... ............ ........ ........ ............ ...  

Αριθμός Ταυτότητας:.... ... ........ ........ .. ............ . ....... ........ ............ ....  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:... ........ ........ ............ ........ ........ ............ ....  

 

............ ........ ........ .........                                                     ...... ./..... . ../..... ...  

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 

Β2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (να συμπληρωθεί εάν είναι διαφορετικά από το Β1)  

Ονοματεπώνυμο:... ............ ........ ........ ............ ........ ........ .. .......... ..  

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:.... ......... .... ............ ........ ........ ............ ..  

Αριθμός Ταυτότητας:....... ........ ........ .. ............ . ....... ........ ............ ...  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:... ........ ........ ............ ........ ........ .. .......... ....  

Παρατηρήσεις –  Επεξηγήσεις:........ ..... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ..  

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

 

............ ........ ...... .. .........                                                     ...... ./...... ../..... ...  

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νοείται ότι η αίτηση θα προωθηθεί εφόσον εξοφληθούν στο σ ύνολό 
τους οι οφειλές που παρουσιάζει ο λογαριασμός  υδατοπρομήθειας της 
εγκατάστασης .  

 

 

 

Εντ. Υδ. 2/ Αποσύνδ. Υδρομετρ./ 

mailto:mail@athienou.org.cy


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ  

ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ ΑΡ.2, 7600 ΑΘΗΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΗΛ.: 24811370   ΦΑΞ: 24522333 

E-Mail: mail@athienou.org.cy     http: www.athienou.org.cy 

 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  

Γ. ΤΑΜΕΙΟ  

Επιβεβαίωση Εξόφλησης Λογαριασμού  

............ ........ ........ .........                                                     ...... ./...... ../..... ...  

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 
Δ1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Εγκρίνεται η αποσύνδεση, αφού εξοφληθούν όλες οι οφειλές.  

 

 

............ ........ ........ ....... ..                                                     ...... ./...... ../..... ...  

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 
Δ2. ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ  

1. Επιβεβαίωση Αποσύνδεσης Υδρομετρητή                 

2. Παράδοση Υδρομετρητή στον Ιδιοκτήτη     ΝΑΙ               ΟΧΙ    

Σχόλια:... ........ ...... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ ........ ........ ...

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

 

............ ........ ........ .........                                                     ...... ./...... ../..... ...  

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 
Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

1. Επιβεβαίωση επιστροφής  υδρομετρητή στο  μητρώο αποθήκης   
    (αν ισχύει)            

2. Ενημέρωση προγράμματος Ylat is για αποσύνδεση υδρομετρητή    

 

............ ........ ........ .........                                                     .. .... ./...... ../..... ...  

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

Εντ. Υδ. 2/  Αποσύνδ. Υδρομετρ./ 

mailto:mail@athienou.org.cy

