
      ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 
                                                    

        ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
                Δ/ΝΣΗ  Υ.ΔΟΜ.  (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) 

                ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
                   (& Τ.Ε.Ο.Α. – Τ.ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.) 

                                                                                     Βασ. Παύλου & Δημ/χου Χρ. Μπέκα 

                                                                                    190 04 ΣΠΑΤΑ 

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΩΝ 

 

        ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………*            Παρακαλώ  για  τη  θεώρηση  του  στελέχους   της 

        ΟΝΟΜΑ:………………………………..*          επ΄ ονόματί  μου   οικοδομικής  άδειας  ή  άδειας        

                                                                                       δόμησης  (διαγράφεται ανάλογα),  που έχει  τα στοιχεία   

        ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………...*          που αναφέρω παρακάτω, για  σύνδεση  στο  σύνολο της                                                                                  

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:………….*          οικοδομής (ή για το ….………που αποτελεί τμήμα αυτής) 

                                                                                       με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης  και τηλεφωνίας                                          

        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………….*            Με αυτοψία                     Χωρίς  αυτοψία                                                                            

         ……………………………………………            

        ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……..             Επίσης παρακαλώ, για την  χορήγηση βεβαίωσης (όπου 

                                                                                       απαιτείται), περί παραχώρησης  σε κοινή  χρήση του  

        ……………………………………………*         ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας μου, καθώς 

        Α.Φ.Μ.  : ……………*  Δ.Ο.Υ.  ……….*         επίσης και  τον έλεγχο ( θεώρηση  επί του  στελέχους )   

        e- mail :   . . . . . . . . . . . . . ΄. . . . . . . . . . …*         των φορολογικών (επίβλεψης), της αδείας μου. 

                  *  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ)                                                                                     

                                                                                                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ * 
                 ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ -ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

                                                                                  Αρ.  Οικοδομικής Άδειας  (ή  Α.Δ. ή  Πράξης) :…………….  
         Έλαβα γνώση της παρούσης αίτησης προς ηλεκ-  

            τροδότηση  του  ακινήτου μας  ή   εξουσιοδοτώ                  Αρ. Αναθεώρησης ή μετ/ρης πράξης :.…………………... .. 
            τον/ην  κ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . να παραλάβει                                                                                                  

            απο  την Υ.ΔΟΜ.  τα θεωρημένα  στελέχη    της                       Τίτλος Άδειας: ……………………………………............... 
         αδείας (  διαγράφεται ανάλογα ).         

            Αρ.Δελτίου Ταυτ.  ................                                         …………………………………….......................................... 
                                         ...........    /       /202 

 

                                                                                    Δ/νση Οικοδομής: Οδός…………………………………...  
                 Ο/Η  Συνιδιοκτ......-   Εξουσιοδοτ...                                          
                                                                                   Αρ.  ……..  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ:..…………………. 

                                                                                                  

                        . . . . . . . . . .                                    Αρ. Π.Ε.Κ(έναρξη οικ.εργασ. μετά την 1/3/2012).: ……….  

                    ΕΛΕΓΧΟΣ Τ.Ε.Κ.                                                

                                                                 Συννημένα με την Αίτηση υποβάλλω ανάλογα δικαιολογητικά:   

                            

                                                               (1)  Υπεύθυνη Δήλωση υδραυλικού σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91 άρθρο 4 παρ.4.2.3   

                                                                                    (2)  Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ)                         

# Η προσκόμιση του στελέχους απαιτείται και για      (3)  Στέλεχος ιδιοκτήτη ( πρωτότυπο  #) Οικ. Άδειας ή  Άδειας  Δόμησης. 

   άδειες εκδοθείσες μετά την 15-10-2018, με          (4)  Παραστατικά πληρωμής επίβλεψης ΦΕΜ , ΤΣΜΕΔΕ κλπ.            

  θεώρηση της έναρξης οικ. εργασιών από το Α.Τ..     (5)   Υπεύθυνες Δηλώσεις Μηχανικού/ών & ιδιοκτήτη/ών  

                                                               (6)   Τεχνική Έκθεση  Μηχανικού 

                                                               (7) ΄΄Σκαναρισμένο΄΄ στέλεχος ιδιοκτήτη στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής 

                                                               (8)   Άλλα:   τυχόν δηλώσεις σε νόμους τακτοποίησης, τίτλος ιδιοκτησίας,  κλπ. 

                                                               (9)   Αντίγραφο τοπογραφικού διαγρ/τος  σε περίπτωση ελέγχου για ρυμοτομούμενο                                                           

  ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΚΑΝ  ΤΗΝ       /     / 202    ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ   κ.  ……………                                               Ο/Η ΑΙΤ…….. 

   ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΜΕ ΤΑ Δ.Κ.Ω.                                                                                ( υπογραφή) 

  

                    

                               Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ                                                                                       ………… 



                                                                                          


