1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων Νέας Μάκρης του Δήμου
Μαραθώνος ότι έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση για την Κατασκευή Δικτύων
Ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνος από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα κατασκευάζονται (ΔΩΡΕΑΝ) οι εξωτερικές
διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, με το οποίο θα
υλοποιούνται ταυτόχρονα.
Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική,
σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση
Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου
Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση στο σημείο που εξυπηρετεί
βέλτιστα το ακίνητό σας και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσής του.
Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων των
ακόλουθων τμημάτων των οδών να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής
διακλάδωσης.

Νέα Μάκρη:


















Δωρίδος τμήμα από Β. Ρώτα έως Βεργίνας
Αγίου Πέτρου τμήμα από Δωρίδος έως τέλος
Ακροπόλεως τμήμα από Δωρίδος έως τέλος
Καλλονής Τήνου τμήμα από Δωρίδος έως τέλος
Ελπίδος τμήμα από Καλαβρύτων έως Ρούμελης
Μακεδονίας τμήμα από Δωρίδος έως Καλαβρύτων
Ευτυχίας τμήμα από Δωρίδος έως Καλαβρύτων
Ρούμελης τμήμα από Αυγής έως Ελπίδος
Θράκης τμήμα από Ρούμελης έως Κορυδαλλού
Πειραιώς τμήμα από Ρούμελης έως Κορυδαλλού
Αριστοτέλους από Ρούμελης έως Κορυδαλλού
Κορυδαλλού τμήμα από Θράκης έως Αριστοτέλους
Φιλίας τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Μωριά τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Αγ. Αναργύρων τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Ζ. Μπιζμπιρούλα τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Πλαταιών τμήμα από Λεωφ. Μαραθώνος έως Αρτέμιδος















































Δημοκρίτου τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Νέστορος τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Νέστορος τμήμα από Πλαταιών έως τέλος(αδιέξοδο)
Θεμιστοκλέους τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Θεμιστοκλέους τμήμα από Πλαταιών έως Λόρδου Βύρωνος
Καλλιμάχου τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Μιλτιάδου τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Αίγλης τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Ρόδων τμήμα από Δωρίδος έως Νάξου
Βεργίνας τμήμα από Δωρίδος έως Ρούμελης
Μιαούλη τμήμα από Ρούμελης έως Α. Χριστόδουλος
Ασπασίας τμήμα από Ρούμελης έως Α. Χριστόδουλος
Αρκαδίας τμήμα από Ρούμελης έως Α. Χριστόδουλος
Νάξου τμήμα από Ελπίδος έως Βεργίνας
Α. Χριστόδουλος τμήμα από Βεργίνας έως Αρκαδίας
Παντάνασσης τμήμα από Βεργίνας έως Α. Χριστόδουλος
Ρούμελης τμήμα από Ελπίδος έως Καλαβρύτων
Ν. Ανδρεάδη(αδιέξοδο) τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Κολοκοτρώνη(αδιέξοδο) τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Αρκαδίας τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Απόλλωνος τμήμα από Αρκαδίας έως τέλος
Τρικάλων τμήμα από Ρούμελης έως τέλος
Ίριδος τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Αρμονίας τμήμα από Πλαταιών έως Αριστείδου
Νεφέλης τμήμα από Πλαταιών έως Αρτέμιδος
Γλαύκης τμήμα από Πλαταιών έως Αρτέμιδος
Γλαύκης τμήμα από Πλαταιών έως Χρήστου Λάσδα
Χρήστου Λάσδα τμήμα από Γλαύκης έως Αρτέμιδος
Θησέως τμήμα από Λεωφ. Μαραθώνος έως Δημοκρίτου
Ασκληπιού τμήμα από Θησέως έως Μαραθωνομάχων
Ιπποκράτους τμήμα από Θησέως έως Μαραθωνομάχων
Ιπποκράτους τμήμα από Θησέως έως Αριστείδου
Δημοκρίτου τμήμα από Θησέως έως Μαραθωνομάχων
Αριστείδου τμήμα από Ιπποκράτους έως Αρτέμιδος
Δημοκρίτου τμήμα από Αριστείδου έως Θησέως
Δημοκρίτου τμήμα από Αριστείδου έως Πλαταιών
Μαραθωνομάχων τμήμα από Λεωφ. Μαραθώνος έως Αρτέμιδος
Θεμιστοκλέους τμήμα από Μαραθωνομάχων έως Κυναιγείρου
Καλλιμάχου τμήμα από Μαραθωνομάχων έως Αρτέμιδος
Κυναιγείρου τμήμα από Λεωφ. Μαραθώνος έως Αρτέμιδος
Ασκληπιού τμήμα από Κυναιγείρου έως Μαραθωνομάχων
Ιπποκράτους τμήμα από Κυναιγείρου έως Μαραθωνομάχων
Δημοκρίτου τμήμα από Κυναιγείρου έως Μαραθωνομάχων
Νέστορος τμήμα από Κυναιγείρου έως Μαραθωνομάχων
Θεμιστοκλέους τμήμα από Κυναιγείρου έως Μαραθωνομάχων






Αρτέμιδος τμήμα από Κυναιγείρου έως Μαραθωνομάχων
Ανοίξεως τμήμα από Αρτέμιδος έως τέλος
Αγίου Χριστοφόρου τμήμα από Ανοίξεως έως Προφ. Ηλία
Προφ. Ηλία τμήμα από Αρτέμιδος έως Φολεγάνδρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής
διακλάδωσης από:
 Το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Μαραθώνος: Λεωφ. Μαραθώνος 104
(Δημαρχείο-Δημοτικό κατάστημα Νέας Μάκρης), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 2294320586
 Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην
ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 Την ιστοθέση του Δήμου Μαραθώνα, https://marathon.gr/
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις
11/07/2022 στα ακόλουθα σημεία:
 Στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος: Λεωφ. Μαραθώνος 104 (ΔημαρχείοΔημοτικό κατάστημα Νέας Μάκρης), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
9:30-13:30, τηλ. 2294320586
 Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: denmmo@eydap.gr
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία,
η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση
που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ
της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.
Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες,
αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο
της ιδιοκτησίας.
Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα
γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα
επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμου Μαραθώνος για την
κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων.

