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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΝΔΕΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 
 
 

Ζ ΔΤΑΘ Α.Δ νινθιήξωζε πξόζθαηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο 
αθαζάξηωλ ζε περιοτή  ηοσ Ωραιοκάζηροσ. ύκθωλα κε ην Π.Γ. 348/1976 ε θαηαβνιή 
ηεο αλαινγνύζεο δαπάλεο θαη ε ζύλδεζε ηωλ νηθνπέδωλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο 
ΔΤΑΘ Α.Δ είλαη ππνρξεωηηθή. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ από ηε 
Δεσηέρα 15 / 6/ 2015 ζηα γραθεία ηης ΕΤΑΘ ΑΕ, οδός Σζιμιζκή 98, 1ος όροθος, από 
8:00 έως 13:30 

 
Οι ιδιοκηήηες ηων οικοπέδων  ηων οδών: 

 
1. Ακακίας  (70κ από Γαδίαο  πξνο Ωξαηόθαζηξν )  
2. Θ. Κολοκοηρώνη  (από Νενρωξνύδαο πξνο Θ. Κνινθνηξώλε )  
3. Νικηηαρά ( από Κνληαμνπνύινπ πξνο Νηθεηαξά )  
4. αλαμίνος ( από Γ. Γελλεκαηά  πξνο Μπνπκπνπιηλαο ) 
5. Μακεδονίας ( από  Μπέιιε  πξνο Φιωξίλεο ) 
6. όλωνος ( από Φωθίωλνο έωο Ξελνθώληνο ) 
7. Ξηροκρήνης ( 50κ. από Νενρωξνύδαο πξνο Νέαο Εωήο ) 

 
  
γηα λα πιεξώζνπλ ην Γηθαίωκα ύλδεζεο θαη ηε Γαπάλε Ηδηωηηθήο Γηαθιάδωζεο, ώζηε ε Δηαηξία 
καο λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο ύλδεζεο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο κε ην δίθηπό ηεο ΔΤΑΘ Α.Δ.  

Γηα θάζε νηθόπεδν ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν εθπξόζωπνο 
ηωλ ζπληδηνθηεηώλ ηνπ νηθνπέδνπ, πξνζθνκίδνληαο: 

1. Φωηναληίγξαθα  ηωλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ  ηωλ θηηζκάηωλ  ηνπ νηθνπέδνπ κε ηα 
αληίζηνηρα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηά ηνπο  

2. Δάλ ππάξρεη ζύζηαζε θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο, ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε απηήο θαη ην 
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα. 

3. Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ ηεο ΔΤΑΘ Α.Δ. 
 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα καο γλωζηνπνηείηαη ν ΑΦΜ, ε ΔΟΤ, θαζώο θαη ηα ζηοιτεία ηης 
ηασηόηηηάς ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ εθπξνζώπνπ ηωλ ζπληδηνθηεηώλ ηνπ 
νηθνπέδνπ. (ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ή εθπξόζωπνο ζα πξέπεη λα 
πξνζέιζνπλ όινη νη ζπληδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ).  

 
 
 
 
 



Σα πνζά πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε νηθόπεδν ζα ηα πιεξνθνξήζνπλ αθξηβώο νη ππάιιεινί 
καο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο. Σα ελ ιόγω πνζά ππνινγίδνληαη από ηνπο παξαθάηω ηύπνπο: 
 

Γηθαίωκα ύλδεζεο: 1/6 Υ 54,59 Υ (Α + Β/2 + Γ/4 + Γ/4 + …) Υ Π (€) 
Ηδηωηηθή Γηαθιάδωζε (θαηά θαλόλα, πιελ νξηζκέλωλ εμαηξέζεωλ): 1/2ΥLΥ116,97 (€) 
Φ.Π.Α. : 23 % επί ηωλ παξαπάλω πνζώλ. 
 
Όπνπ: Α: ε κεγάιε πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βιέπεη ζε δξόκν 
 Β: ε ακέζωο κηθξόηεξε πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βιέπεη ζε δξόκν (εάλ ππάξρεη) 
 Γ, Γ: νη ακέζωο κηθξόηεξεο πιεπξέο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βιέπνπλ ζε δξόκν (εάλ 
ππάξρνπλ) 
 Π: ν αξηζκόο ηωλ νξόθωλ πνπ απνρεηεύνληαη 
 L: Σν πιάηνο ηνπ δξόκνπ από ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ζύλδεζε ηνπ νηθνπέδνπ. 
 

ηα πνζά πνπ ζα θαηαβάιινληαη εθ’ άπαμ ζα γίλεηαη έθπηωζε 5% (εθηόο από 
πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ θαηαζθεπαζηέο-εξγνιάβνπο πνπ ελεξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηωλ 
δηθαηνύρωλ). 

Πνζά πάλω από 1.500 επξώ, θαηαβάιινληαη ζηελ ΔΤΑΘ ΑΔ κέζω ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ 
ή κέζω πηζηωηηθώλ θαξηώλ (πιελ Δζληθήο θαη City Bank). ε πεξίπηωζε πνπ νη ελδηαθεξόκελνη 
επηζπκνύλ λα πιεξώζνπλ ην ζρεηηθό πνζό πνπ αθνξά ην νηθόπεδό ηνπο κε δόζεηο, απηό κπνξεί 
λα γίλεη κε ηελ θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο (πνπ λα ππεξθαιύπηεη ην ΦΠΑ) θαη ην ππόινηπν, κέζω 
πηζηωηηθήο θάξηαο (πιελ Δζληθήο, Diners θαη City Bank) κέρξη 12 κεληαίεο δόζεηο ή κέζω ηωλ 
ινγαξηαζκώλ ηεο Ύδξεπζεο. 

πλεκκέλα, πξνο δηεπθόιπλζή ηνπο, ζάο απνζηέιινπκε ζρεηηθό απόζπαζκα πηλαθίδαο 
από ην Αξρείν καο, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη δξόκνη κε ηα λέα δίθηπα απνρέηεπζεο πνπ 
θαηαζθεπάζηεθαλ από ηελ Δηαηξία καο. 

 
 
 

πλεκκέλα: 
Δπηά (7) ηνπνγξαθηθά ζρέδηα 
 
 
 

 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή 

1. Υξνλ. Αξρείν 
2. Γελ. Γ/ληήο 
3. Γ.Γ.Α 
4. Γ.Σ.Δ. 
5. Σ.Δ.Α. 

Ο Γ/ληήο Απνρέηεπζεο  
 
 
 
 

Παληειήο Λεγκπέινο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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