ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
SEWERAGE BOARD OF NICOSIA
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ,
ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο:
Αρ. Φακ.: ………………………………………
Αρ. Αίτησης: …………………………………..
Αρ. Συμβ.: …………………………………......
Περιοχή: ……………………………................
Οδός Σύνδ: …………………………………
Αρ. Συνδ: …….……. Τέλος Συνδ.: .………..

Στοιχεία Αιτητή / Ιδιοκτήτη:
Ονοματεπώνυμο/ Όνομα εταιρείας / Διαχειριστική Επιτροπή :…………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση αλληλογραφίας: …………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο: …………………………………………...

Φαξ: …………………………......................................

Στοιχεία Τεμαχίου :
Αριθμός τεμαχίου : ……………..…..…

Φ.σχ: ……………………….........…….. …..

Τμήμα:…….…..........

Οδός και αριθμός υποστατικού: …………………………………………………………………….........................
Οδός σύνδεσης υποστατικού: ………………………………...……………………………………………………..
Ενορία : ………………………………….………..

Δήμος/Κοινότητα : ………………………………………

Η αίτηση αφορά κατασκευή /ανακατασκευή /μετατροπές/προσθήκες ή επισκευές Ιδιωτικής Υπονόμου
Οικοδομής ( Διαγράψτε ανάλογα).
Είδος υποστατικού: …………………………………………………………………………………………………..
Αριθμός/οι λογαριασμού/ων της υδατοπρομήθειας (Σε περίπτωση μη υποβολής αντίγραφου λογαριασμού):
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Υπογραφή αιτητή/των: ……………………………………………….

Ημερομηνία: ………………...………..

………………………………………………………………………………………………………………………...
(Σε περίπτωση εταιρείας ή διαχειριστικής επιτροπής η αίτηση να σφραγίζεται)
Για υπηρεσιακή χρήση μόνο:

………………………………………………………………………………………….………...
.…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………....

Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, Τ.Θ. 21835, 1513 Λευκωσία-Κύπρος. Τηλέφωνο: (+357) 22 398500, Τηλεομοιότυπο: (+357) 22 666569
9, Megalou Alexandrou Str., 1010 Nicosia, P.O.Box 21835, 1513, Nicosia-Cyprus. Telephone: (+357) 22 398500, Facsimile: (+357) 22 666569
Email: s.b.n@cytanet.com.cy, Website: www.sbn.org.cy

Απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια για έκδοση άδειας .
1. Έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη ή τους
συνιδιοκτήτες του υποστατικού, ή τον κάτοχο του, όπως αυτός καθορίζεται στη
σύμβαση κατοχής.
2. Επικαιροποιημένο* αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του υποστατικού (τίτλου
ιδιοκτησίας) ή της σύμβασης στην οποία καθορίζεται ο κάτοχος του υποστατικού.
3. Δύο επικαιροποιημένα* αντίγραφα κτηματικών σχεδίων στα οποία να φαίνεται το
τεμάχιο.
4. Αντίγραφο του/των λογαριασμού/ών υδατοπρομήθειας του υποστατικού.
5. Δύο σειρές σχεδίων όλων των απαραίτητων κατόψεων του υποστατικού, προς πλήρη
ικανοποίηση του Συμβουλίου, που να περιλαμβάνουν:
(α) την διάταξη των φρεατίων επισκέψεως ή επιθεωρήσεως,
(β) τους αγωγούς,
(γ) το αντλιοστάσιο (αν εφαρμόζεται),
(δ) την λιποπαγίδα (αν εφαρμόζεται).
6. Σε περίπτωση που έχει υποδειχθεί αντλιοστάσιο θα πρέπει να υποβληθούν :
(α) οι προδιαγραφές της αντλίας που θα χρησιμοποιηθεί,
(β) σε περίπτωση πολυκατοικίας υπόδειξη δεύτερης εφεδρικής αντλίας.
7. Το τέλος άδειας και το δικαίωμα σύνδεσης για το υποστατικό στο οποίο αναφέρεται η
αίτηση.

*Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγραφής του υποστατικού και του
κτηματικού σχεδίου, που θα κατατεθούν μαζί με την αίτηση, πρέπει να είναι πρόσφατη,
σε σχέση με το χρόνο κατάθεσης και τόσο στο πιστοποιητικό εγγραφής όσο και στο
κτηματικό σχέδιο, να περιέχονται όλα τα στοιχεία των Σχεδίων, που βρίσκονται σε
ισχύ, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας.

Σημείωση :
Σε περίπτωση που το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για κατασκευή
ιδιωτικής υπονόμου χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ή ταβέρνα, ή ταχυφαγείο, ή
ψησταριά, ή αρτοποιείο, ή ζαχαροπλαστείο, ή πρατήριο πώλησης πετρελαιοειδών, ή η
χρήση του είναι τέτοια που περιλαμβάνει παρασκευή και πώληση φαγητού, είναι
απαραίτητη η υπόδειξη λιποπαγίδας στα υποβληθέντα σχέδια.

