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ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/04/2022

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΑΝΙ - ΒΛΑΛΗ
Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ ''ανοιχτά κέντρα εμπορίου –Καπάνι'' για την αναβάθμιση της
Αγοράς Βλάλη, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, θα κατασκευαστεί εκ νέου.
Δίνεται η ευκαιρία από την Ε.Υ.Α.Θ. και το Δήμο Θεσσαλονίκης, να συνδεθούν όλα τα καταστήματα
της αγοράς, χωρίς το κόστος σύνδεσης, το οποίο ξεπερνά σήμερα τα 1.000 ευρώ ανά κατάστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά το πέρας ολοκλήρωσης του έργου η οποιαδήποτε σύνδεση θα επιβαρύνεται
επιπλέον των δικαιωμάτων σύνδεσης και με το κόστος αποκατάστασης του οδοστρώματος, που θα
είναι μεγαλύτερο από 5.000 ευρώ ανά κατάστημα.
Όλα τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένο φάκελο στην ΕΥΑΘ.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ιδιοκτήτες για τη σύνδεση της αποχέτευσης
είναι ː
 Αίτηση ( ή εξουσιοδότηση για κατάθεση από άλλο πρόσωπο)
 Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας
 Στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου από την ΑΑΔΕ
 Τοπογραφικό διάγραμμα για την υπόδειξη θέσης του ακινήτου
 Οικοδομική Άδεια
 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου ή πρόσφατο Ε9
 Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ)
 Υπεύθυνη Δήλωση υπογείου
Το τέλος σύνδεσης για την αποχέτευση είναι περίπου 100€, ανά πρόσοψη καταστήματος.
Για διευκόλυνση σας και για την επιτάχυνση των εργασιών, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιστορικού
Κέντρου, μπορεί να μεσολαβήσει για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την κατάθεση
φακέλου και την πληρωμή των τελών.
Το κόστος της δημιουργίας φακέλου και της διεκπεραίωσης της σύνδεσης (συγκέντρωση
δικαιολογητικών, τοπογραφικά, οικοδομικές άδειες, εκτυπώσεις κλπ) είναι 30 ευρώ ανά κατάστημα.






Εφόσον μεσολαβήσει ο Σύλλογος από εσάς χρειάζονται τα εξής:
Ε9 του 2021 ή 2022 ,ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ (από το my aade.gr)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (από το my aade.gr)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΥΑΘ ( εφόσον υπάρχει και απαραίτητα μόνο για επικαιροποίηση στοιχείων)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ που σας επισυνάπτουμε ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία του
εξουσιοδοτημένου και το κείμενο που υπάρχει αντίστοιχα για έκδοση εξουσιοδότησης μέσω του gov.gr.

Για επιπλέον πληροφορίες και ραντεβού απευθυνθείτε στο Σύλλογο.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

