ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αθήνα, 17 Μαϊ 2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΕΤΟΥΣ 2021
ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Ο υπογεγραμμένος …..………………………………………………………………………
που θα στεγασθώ στο υπ’ αριθμ … οίκημα του ΚΑΑΥ αποδέχομαι πλήρως τους
παρακάτω κανόνες κατά τη διάρκεια της διαμονής μου στο ΚΑΑΥ :
1.
Να τηρώ τους όρους καλής συμβίωσης με τους λοιπούς παραθεριστές
και να μη φιλοξενώ στο οίκημά μου κατοικίδια ζώα.
2.

Να τηρώ τις ώρες της κοινής ησυχίας.

3.
Να χρησιμοποιώ τις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ, κατά τρόπο που δεν θα
παρεμποδίζεται η χρησιμοποίησή τους από τους άλλους παραθεριστές.
4.
Να αποκαθιστώ κάθε φθορά που προκλήθηκε από υπαιτιότητά μου,
στο οίκημα ή τις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ.
5.

Να μην προκαλώ ούτε να συμμετέχω σε συζητήσεις πολιτικού περιεχο-

μένου.
6.
Να συμπεριφέρομαι στα όργανα του ΚΑΑΥ κατά τρόπο ευγενή και ανάλογο προς την ιδιότητά μου.
7.
Να μην υπερβαίνω τον προβλεπόμενο αριθμό των 6 ατόμων που θα
στεγάζονται στο οίκημα.
8.
Να μεριμνώ και να είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψηπροσοχή και ασφάλεια των ανήλικων τέκνων μου που συνοδεύω.
9.
Να μην παρεμβαίνω στον ηλεκτρικό πίνακα και στις συσκευές, που βρίσκονται εντός του οικήματός μου, για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών του ηλεκτρικού δικτύου του ΚΑΑΥ.
10.
Να μεριμνώ διαρκώς για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, ιδιαιτέρως τις ώρες απουσίας από το οίκημα.
11.
Να τηρώ τους κανόνες υγιεινής και να εναποθέτω τα απορρίμματα
εντός των κάδων απορριμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλω να επιδεικνύω στην
προστασία του περιβάλλοντος (ρίψη σκουπιδιών στη θάλασσα και στην παραλία,
καταστροφή του πράσινου πατώντας πάνω σε αυτό ή και παίζοντας κλπ).
12.
Να διαμένουν στο διατιθέμενο οίκημα οι εγκεκριμένοι από την υπηρεσία
παραθεριστές και τα αρχικά δηλωθέντα μέλη της οικογένειας μου. Απαγορεύε-ται η
διανυκτέρευση οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
13.
Να σταθμεύω το Ι.Χ όχημά μου (συμπεριλαμβανομένων και των δίτροχων) στον προκαθορισμένο χώρο από το ΚΑΑΥ, προκειμένου να αποφευχθεί η
πιθανότητα πρόκλησης φθορών από τη διέλευση οχημάτων (υπηρεσίας- προμηθευτών κλπ).
14.
Να εξασφαλίζω τα τιμαλφή και τα χρήματά μου, καθώς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη μου.
./.

-215.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω κανόνων ή μέρους αυτών
υποχρεούμαι, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, να εγκαταλείψω, χωρίς χρονοτριβή τις
εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ, αφού προηγουμένως τακτοποιήσω τις οικονομικές μου
υποχρεώσεις προς αυτό.
Αγ. Ανδρέας, …………….………. 2021
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