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Για την παραλαβή οποιασδήποτε βεβαίωσης από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Κτιριακών
Έργων & Υπαιθρίων Χώρων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση από τον
ενδιαφερόµενο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή
άδειας οδήγησης).

Σύνδεση ακινήτου µε το αποχετευτικό δίκτυο.

Η σύνδεση ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης κατασκευάζεται από το ∆ήµο.
Για τη σύνδεση µε τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική
αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή της
σχετικής δαπάνης, τόσο για τη σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο, όσο και για τον κεντρικό
αγωγό αποχέτευσης, καθώς πρόκειται για ανταποδοτικό έργο. Επισηµαίνεται ότι, το κόστος
σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο υπολογίζεται µε βάση το πλάτος του δρόµου, ενώ το
κόστος του κεντρικού αγωγού ακαθάρτων υπολογίζεται µε βάση την πρόσοψη ή τις
προσόψεις του οικοπέδου και τους ορόφους του ακινήτου.
Τα τέλη σύνδεσης του ακινήτου καταβάλλονται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου, ενώ τα
δικαιώµατα για την κατασκευή κεντρικού αγωγού καταβάλλονται είτε στο ∆ήµο είτε στην
ΕΥ∆ΑΠ, ανάλογα µε το φορέα που έχει κατασκευάσει τον αγωγό. Υπάρχει η δυνατότητα
εξόφλησης της δαπάνης σε δόσεις.

∆ικαιολογητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) :
Αίτηση ενδιαφερόµενου (υποβάλλεται στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου)
Συµβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
Στέλεχος οικοδοµικής άδειας
Τοπογραφικό σχέδιο οικοδοµικής άδειας
∆ήµος Κερατσινίου ∆ραπετσώνας - Τµήµα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων
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Παραστατικό βεβαίωσης ή εξόφλησης της δαπάνης αγωγού του ακινήτου από την ΕΥ∆ΑΠ
(απαιτείται µόνο στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα δικαιώµατα αγωγού στην
ΕΥ∆ΑΠ.)

Αρχεία:
3.1 Αίτηση για τη σύνδεση ακινήτου µε το αποχετευτικό δίκτυο

∆ήµος Κερατσινίου ∆ραπετσώνας - Τµήµα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων

