
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ  

ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ ΑΡ.2, 7600 ΑΘΗΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ 
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ξβξ Α/Α... . . /20. . . .  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                         

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

Α1 . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  

Στοιχεία Ιδιοκτήτη Τεμαχίου:.... ......... . ............ ........ ........ ............ ........ ........ ....  

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

Αρ. Φακέλου: ........ ............ . , Φ/Σχ.:.. .. .. .......... ........ . , Αρ.Τεμ. :........ ........ ..... .  

Διεύθυνση Οικοδομής:....... ........ ......... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ..  

Χρήση: Οικιστική            Εμπορική          Βιομηχανική            Άλλη....... ....... ...  

 

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερ ομηνία  

  
Α2. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

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

Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας:. ......... ........ ... ............ ........ .... .... .....  

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

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  

B1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Υπάρχει άδεια οικοδομής ;           ΝΑΙ (αρ. φακ.:……..)                    ΟΧΙ  
 
Εντός Ορίου Υδατοπρομήθειας;   ΝΑΙ                                             ΟΧΙ                     

Εισήγηση: Για εγκατάσταση του υδρομετρητή            Για απόρριψη            

Παρατηρήσεις:.. ..... ............ ........ ........ ............ ........ ... ..... ............ ........ ........ ..

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

 

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

Εντ. Υδ. 1/ Εγκατάστ. Υδρομετρ./ 1 

mailto:mail@athienou.org.cy


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ  
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Παρατηρήσεις:.. ..... ............ ........ ........ ............ ........ ........ ............ ........ ........ ..

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

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

 

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 

 

B2. ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ  

Επιβεβαίωση Εγκατάστασης Υδρομετρητή                 

Αριθμός Υδρομετρητή:............. ........ ... ...........  

Ημερομηνία Εγκατάστασης:...... ./....... / .........  

 

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 

Γ1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

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

Αριθμός Σειράς Καταναλωτή:.. ......... .. ............ .....  

Επιβεβαίωση Καταχώρησης στοιχείων στο Πρόγραμμα Ylatis   

 

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

 

Γ2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

1. Επιβεβαίωση έκδοσης υδρομετρητή από το μητρώο αποθήκης           

2. Επιβεβαίωση ορθότητας εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα Ylatis   

 

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

       Υπογραφή                                                                        Ημερομηνία  

mailto:mail@athienou.org.cy

