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ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 

 

Έπειτα από καθορισμό σχετικής Πολιτικής ο Δήμος Ύψωνα σας πληροφορεί ότι οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα: 

1. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη, Επιβλέπων Μηχανικού και 
του Εργολάβου. (H αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: 
https://ipsonas.org/eksypiretisi-dimoton/entypa-aitiseis/ ) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πιο πάνω αίτηση στο Δήμο, στην οποία θα 
συμπληρώνεται και θα υπογράφεται το ΜΕΡΟΣ Α και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που 
απαιτούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. 

3. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο κουτί του Τεχνικού Τμήματος (στο 1ο όροφο του Δημαρχείου 
Ύψωνα που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 120, 4182 ) ή ηλεκτρονικά στο email  του 
Τεχνικού Τμήματος technical.dep@ipsonas.org . 

4. Αιτήσεις οι οποίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια θα εγκρίνονται από την Τεχνική Επιτροπή του 
Δήμου και θα ενημερώνεται σχετικά ο αιτητής. 

5. Μόλις κατακυρωθεί η χρονιαία προσφορά για την ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου, θα 
ενημερώνεται ο αιτητής/ιδιοκτήτης έτσι ώστε να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη πριν την 
εκτέλεση της όλης εργασίας. 

 

Κριτήρια: 

i. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από εργαστηριακούς ελέγχους του θεμελίου και του 
υποθεμελίου. 

ii. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει κατασκευαστεί προηγουμένως η βάση, η λίνια και το 
ρείθρο. 

iii. Ο αιτητής θα έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει το Δήμο για επίβλεψη των υψομέτρων και να 
περιφράξει/σηματοδοτήσει τον χώρο για αποφυγή ατυχημάτων. 

iv. Η κοστολόγηση θα υπολογίζεται με βάση την τιμή της χρονιαίας προσφοράς που θα εξασφαλίζει 
ο Δήμος  για την ασφαλτόστρωση των δημοτικών οδών (η εργασία εκτελείται μια φορά τον 
χρόνο) πλέον τμηματικά δικαιώματα. 

v. Οι αιτήσεις που προσκομίζονται πριν την δημοσίευση της χρονιαίας προσφοράς 
ασφαλτοστρώσεων των δρόμων θα αξιολογούνται και όπου πληρούνται οι προδιαγραφές θα 
υπολογίζεται η ποσότητα του ασφάλτου σε τόνους και αυτή θα συμπεριλαμβάνεται στο 
συγκεντρωτικό δελτίο ποσοτήτων της προσφοράς του Δήμου. 
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ΜΕΡΟΣ Α  

1. Στοιχεία αιτητή / ιδιοκτήτη:        

 (α) Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________________________________________________________ 

 (β) Όνομα Εταιρείας: ______________________________________________________________________________________________ 

 (γ) Αρ.Ταυτότητας:  __________________________________ Αρ. Μητρώου Εταιρείας: _________________________________________ 

 (δ) Διεύθυνση: ___________________________________________________________________________________________________ 

 Ταχ. Κώδικας: ______________________________________ Τηλ.: ________________________ Φαξ: ___________________________ 

 (ε) Email: ______________________________________________________________________________________________________ 

2. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος (αν υπάρχει)       

 (α) Ονοματεπώνυμο: ______________________________________________________________________________________________ 

 (β) Διεύθυνση: ___________________________________________________________________________________________________ 

 Ταχ. Κώδικας: ______________________________________ Τηλ.: ________________________ Φαξ: ___________________________ 

 (γ) Email: ______________________________________________________________________________________________________ 

3. Εξουσιοδοτημένος Επιβλέπων Μηχανικός  Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ: 

 (α) Ονοματεπώνυμο / Γραφείο: ______________________________________________________________________________________ 

 (β) Διεύθυνση: ___________________________________________________________________________________________________ 

 Ταχ. Κώδικας: ______________________________________ Τηλ.: ________________________ Φαξ: ___________________________ 

 (γ) Email: _______________________________________________________________________________________________________ 

4. Εξουσιοδοτημένος Εργολήπτης   Αρ. Μητρώου ΣΕΕΕ: 

 (α) Ονοματεπώνυμο / Γραφείο: ______________________________________________________________________________________ 

 (β) Διεύθυνση: ___________________________________________________________________________________________________ 

 Ταχ. Κώδικας: ______________________________________ Τηλ.: ________________________ Φαξ: ___________________________ 

 (γ) Email: ______________________________________________________________________________________________________ 

5. Άτομο Επικοινωνίας : 

 Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________________________________________________________ 
 

Email: _____________________________________________ Τηλ.: ________________________ Φαξ: ___________________________ 

6. Στοιχεία Τεμαχίου  

 Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής: Ημερομηνία Εγγραφής: 

Διεύθυνση Ενορία / Περιοχή 
Αρ. Σχεδίου 

(Φύλλο / Σχέδιο) Τμήμα Αρ. Τεμαχίου 
Εμβαδόν 
Τεμαχίου 

      

7. Στοιχεία Ανάπτυξης  

 Αρ. Φακ. Άδειας Οικοδομής: ________________________________________________________________________________________ 

 Περιγραφή Ανάπτυξης: ____________________________________________________________________________________________ 
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8. Δήλωση Επιβλέπων Μηχανικού 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

(α) έχω μελετήσει τους εργαστηριακούς ελέγχους, τα σχεδία και τις μελέτες που περιέχονται στην Άδεια Οικοδομής 
και στην Αίτηση αυτή και είναι αληθή και ορθά, σύμφωνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της 
Αρμόδιας Αρχής. 

(β) έχει κατασκευαστεί βάση-λίνια -ρείθρο με τις σωστές προδιαγραφές που απαιτούνται βάση της Άδειας 

Οικοδομής. 

(γ) έχει περιφραχτεί και σηματοδοτηθεί ο χώρος για αποφυγή ατυχημάτων. 

(δ) έχω ελέγξεί και έχουν κατασκευαστεί ορθά τα υψόμετρα του θεμελίου, υποθεμελίου, λίνιας και ρείθρου και η 

Αρμόδια Αρχή μπορεί να προχωρήσει στην επίβλεψη και ασφαλτόστρωση.   

Α/α Όνομα Επιβλέπων Μηχανικού Αρ. Ταυτότητας Υπογραφή Επιβλέπων Μηχανικού 

   1. 
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9. Δήλωση αιτητή (Σε περίπτωση που ο πιο κάτω χώρος δεν είναι αρκετός να επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της σελ.3) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

(α) έχω λάβει γνώση για το περιεχόμενο των εργαστηριακών ελέγχων, των σχεδίων και των μελετών, τα στοιχεία 
που περιέχονται στην Αίτηση είναι αληθή και ορθά και η Αίτηση συνοδεύεται από όλα τα Πιστοποιητικά, 
Σχέδια, Έντυπα, Μελέτες και Υπολογισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής 
(Σελίδα 1).  

(β) είμαι/είμαστε ο/οι νόμιμος/οι ιδιοκτήτης/ες του τεμαχίου στο οποίο θα ανεγερθεί η αιτούμενη, για άδεια 
οικοδομής, ανάπτυξη και ο τίτλος ιδιοκτησίας που επισυνάπτεται 

(i) δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή, δεν φέρει οποιαδήποτε υποθήκη ή εμπράγματο βάρος * ή 

(ii) είναι υποθηκευμένο και επισυνάπτεται δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση 
για την αιτούμενη άδεια.* 

* Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται 

Α/α 
Όνομα Αιτητή / Πληρεξουσίου 

Αντιπροσώπου 
Αρ. Ταυτότητας 

Υπογραφή Αιτητή / Πληρεξουσίου 
Αντιπροσώπου 

   1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

   5. 
   

   6. 
   

  7. 
   

  8. 
   

 9. 
   

 10. 
   

 

10. Ημερομηνία: 

 

11. Σφραγίδα: (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πρόσωπο νομικού Δικαίου) 

 

12. Πιστοποίηση υπογραφών, σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός ιδιοκτήτες 
  (η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από πιστοποιούντα υπάλληλο) 

Πιστοποιώ ότι οι προαναφερθέντες αιτητές υπέγραψαν το Μέρος 9 του παρόντος Εντύπου ( Δήλωση αιτητή ) ενώπιον μου προσκομίζοντας το 
δελτίο ταυτότητας τους, το οποίο και έχω ελέγξει. 

Όνομα Αρ. Ταυτότητος Υπογραφή Ημερομηνία 
    



ΕΝΤΥΠΟ ΔΥΤΤ 1 / 2021  

Σελίδα 5 από 5 

Δήμος Ύψωνα – Ipsonas Municipality 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-TECHNICAL DEPARTMENT 
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ΜΕΡΟΣ Β 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο της άδειας οικοδομής. 
2. Τίτλο Ιδιοκτησίας (όπου να αναγράφονται και οι συνιδιοκτήτες) 
3. Εργαστηριακούς ελέγχους του θεμελίου και του υποθεμελίου. 
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