
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ 

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

ΤΗΛ.: 24811370   ΦΑΞ: 24522333 
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ξβξ                                                                          Α/Α...../20....  

 

 
Προς Δήμαρχο Αθηένου  
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Αρ. Εγκατάστασης:.... ........ ......... .... ............ ........ ........ .  

Αρ. Μετρητή:... ..... ............ .. ...... ........ ............ ........ .......  

Αρ. Λογαριασμού:............ ........ ........ ............ ........ ........  

Διεύθυνση Υποστατικού:....... ........ .. ............ ........ ........ .  

Κατανάλωση:....... ............ ........ ..... ... ............ ........ ...κ.μ . 

Ποσό Τιμολογίου: €........... ......... ..... ............ ........ ........ .  

 

Εγώ ο/η  κάτωθι υπογεγραμμένος/η . ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ .  

με αριθμό ταυτότητας.......... ........ ............ ......., ζητώ όπως εξετάσετ ε την 

πιθανότητα μειωμένης τιμολόγησης για το τρίμηνο.... ...... ............ ........ ..., λόγω :  

• Διαρροής                                          

• Υπερκατανάλωσης  

• Λανθασμένης μέτρησης  

• Άλλο:..... ........ ....... ............ ........ ........ ............ ....... . ........ ............ ........ .....  

που παρουσιάστηκε στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του υποστατικού μου.  
 

……………………….                                                                    . ...../.. .../.... ....  

  Υπογραφή                                                                                  Ημερομηνία  

Για να προωθηθεί η ένσταση θα πρέπει να επισυναφθούν:  

(α) Πιστοποιητικό Διαπίστωσης και Αποκατάστασης  της Βλάβης από  
     Αδειούχο Υδραυλικό  (σε περίπτωση διαπιστωμένης διαρροής)                                       
 

(β) Αντίγραφο Τιμολογίου  Υδατοπρομήθειας  

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  

 
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Κατόπιν επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη στις ....../..... ../....... στο δίκτυο/μετρητή 

υδατοπρομήθειας του πιο πάνω υποστατικού , έχει / δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή / 

λανθασμένη μέτρηση, η οποία αποκαταστάθηκε στις ..... ./......./.. ....  
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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 

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

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

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

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

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

       Υπογραφή                                                                             Ημερομηνία  

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

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

       Υπογραφή                                                                             Ημερομηνία  

Γ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Λαμβανομένων  υπόψη όλων των στοιχείων που έχουν υποβληθεί, η ένσταση : 

(α) Απορρίπτεται                          (β) Γίνεται Διαγραφή Επιβάρυνσης         

(γ) Εγκρίνεται:  -  αντίστοιχη κατανάλωση  προηγούμενου έτους  + €1,20 για κάθε  

                         επιπλέον κ.μ.  

 

 

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

       Υπογραφή                                                                             Ημερομηνία  

Δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

Ημερομηνία Καταχώρησης στο πρόγραμμα Ylatis: ... ..../. ......./.... ..  

Αριθμός Δέσμης:.... ...........  

Ποσό Διαγραφής:€............ .  

Ημερομηνία Αποστολής Επιστολής:.... ../......./. .......  
 

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

       Υπογραφή                                                                             Ημερομηνία  

 

Common F i les /  Έντυπο Ένστασης  Τελών Υδατοπρομήθε ιας  
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