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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Στην περιοχή σας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην 

παραλία της ∆.Κ. Λεπτοκαρυάς. Προκειµένου να λειτουργήσει το αποχετευτικό δίκτυο στη περιοχή 

της παραλία της ∆.Κ. Λεπτοκαρυάς, εκκρεµεί η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων.  

∆εδοµένης της κατ’ εξοχήν τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής ιδιαίτερα τη θερινή 

περίοδο, παράλληλα η αύξηση της δυναµικότητας των υφιστάµενων καταλυµάτων καθώς και η 

ανέγερση µεγάλου αριθµού νέων καταλυµάτων, αλλά και ο αυξηµένος αριθµός καταστηµάτων 

εστίασης, τα οποία εξυπηρετούν καθηµερινά µεγάλο πλήθος ανθρώπων αλλά και για τη προστασία 

του υδροφόρου ορίζοντα από µη στεγανούς βόθρους που υπάρχουν στην εν λόγω περιοχή κρίνεται 

άµεση ανάγκη για τη κατασκευή των οικιακών συνδέσεων για τα οικόπεδα της Παραλίας της ∆.Κ. 

Λεπτοκαρυάς. 

Έπειτα από σχετική συνέλευση της επιχείρησης µε µέλη του συλλόγου Επιπλωµένων 

Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων της ∆.Κ. Λεπτοκαρυάς, τα οποία εξέφρασαν την 

επιθυµία της πλειοψηφίας των καταναλωτών της περιοχής της Παραλίας της ∆.Κ. Λεπτοκαρυάς να 

συνδεθούν µε το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής καλείστε να προσέλθετε όλοι οι κάτοικοι – 

καταναλωτές – ιδιοκτήτες ακινήτων (∆ιαµερίσµατα, Μονοκατοικίες, Κύρια Καταλύµατα 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,  µη Κύρια Καταλύµατα – ΕΕ∆∆, Καταστήµατα), που βρίσκεστε στο παραλιακό 

τµήµα της ∆.Κ. Λεπτοκαρυάς, που ορίζεται δυτικά από τον περιφερειακό δρόµο ανάντη της 

γραµµής του ΟΣΕ έως και την παραλιακή οδό Εµµανουήλ Αντωνιάδη, βόρεια έως και το γήπεδο 

5X5, ανατολικά οριοθετείται από τη παραλιακή οδό Εµµανουήλ Αντωνιάδη και νότια εκτείνεται έως 

τις Ευαγγελικές Κατασκηνώσεις, να υποβάλλετε αίτηση σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 

επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στα γραφεία της επιχείρησης. 

Επειδή το έργο πρόκειται να ξεκινήσει άµεσα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πραγµατοποίηση 

εργασιών κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής, κρίνεται 

επείγουσα η εµπρόθεσµη συµµετοχή σας. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι 

να προσέλθετε στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.∆.ΟΛ., προκειµένου να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση 

σύνδεσης του Ακινήτου σας µε το δίκτυο υπονόµων, έως τις 01/03/2023.  



Τα δικαιολογητικά που πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύουν την αίτηση σύνδεσης µε το 

αποχετευτικό δίκτυο σε φωτοαντίγραφα είναι τα εξής: 

 

1. Οικοδοµική Άδεια   

2. Τακτοποίηση Αυθαιρέτου (εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί) 

3. Τοπογραφικό διάγραµµα ή Απόσπασµα Χάρτη  

4. Κατόψεις ορόφων 

5. Συµβόλαιο Ιδιοκτησίας 

6. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη 

7. Λογαριασµός Ύδρευσης 

8. ΕΣΛ ή Γνωστοποίηση (για τα καταλύµατα) 

Η σύνδεση µε το δίκτυο είναι υποχρεωτική. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε µε την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 

2352021020-21. 

 

 

Με τιµή 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆.Ε.Υ.Α.∆.ΟΛ. 

 

 

Χρήστογλου Ιωάννης 
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