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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.
Η αίτηση αυτή είναι μόνο για τις επιχειρήσεις τροφίμων. Για όλες τις άλλες επιχειρήσεις, παρακαλούμε
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία για το τυποποιημένο έντυπο αίτησης. Όλες οι επιχειρήσεις που
αποβάλλουν εμπορικά απόβλητα στο αποχετευτικό σύστημα απαιτείται να έχουν μια Συμφωνία Εμπορικών
Αποβλήτων με το Yarra Valley Water.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι ισχύουν τέλη και χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δείτε τα
ισχύοντα τέλη και τις ισχύουσες χρεώσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: yvw.com.au/tradewaste
Ερώτηση 1η: Επιλέξτε τον τύπο της επιχείρησης
(σημειώστε στο τετράγωνο)
Αρτοποιείο

Κατάστημα Αλλαντικών

Κρεοπωλείο

Κατάστημα παγωτών

Καφέ

Εστιατόριο

Καντίνα

Κατάστημα ταχύφαγητών σε πακέτο

Επιχείρηση κέτερινγκ
Καφετέρια

Άλλο (παρακαλούμε
διευκρινίστε)

Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν είστε σίγουροι ότι
αυτό είναι το σωστό έντυπο Αίτησης Εμπορικών
Αποβλήτων για την επιχείρησή σας, τηλεφωνώντας
στον αριθμό: 03 9872 1240

Ερώτηση 3η: Στοιχεία της επιχείρησης
Εμπορική Επωνυμία της Επιχείρησης

ABN
Επωνυμία Εταιρείας

ACN
Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου

Ερώτηση 2η: Ο λόγος υποβολής της παρούσας αίτησης
(σημειώστε στο τετράγωνο)
Ιδρύω μια νέα επιχείρηση που θα παράγει εμπορικά
απόβλητα.
Προτεινόμενη ημερομηνία
έναρξης εμπορίου και
εκκένωσης αποβλήτων:

Ερώτηση 4η: Διεύθυνση της Επιχείρησης όπου θα
αποβάλλονται τα εμπορικά απόβλητα
Όνομα και αριθμός καταστήματος/οδού

Αναλαμβάνω μια υπάρχουσα επιχείρηση η οποία θα
παράγει εμπορικά απόβλητα.
Προτεινόμενη ημερομηνία
ανταλλαγής:

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Έχω μια υπάρχουσα επιχείρηση που παράγει εμπορικά
απόβλητα και δεν έχω υπογράψει μια Συμφωνία
Εμπορικών Αποβλήτων με το Yarra Valley Water.

Προάστιο

Η αίτηση λήφθηκε στις:

Πηγή

Ο πελάτης ενημερώθηκε στις

Αριθμός Αίτησης Εμπορικών Αποβλήτων:

Ταχυδρομικός
Κώδικας

Ερώτηση 4η α: Στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη/
ιδιοκτητών της Επιχείρησης

Ερώτηση 5: Εργάσιμες ώρες της Επιχείρησης

Κύρια επικοινωνία
Κύριος

Κυρία

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δεσποινίς

Κυρία

Όνομα

Παράδειγμα:
Δευτέρα
Δευτέρα

Επώνυμο

Τρίτη

Θέση

Τετάρτη

Τηλέφωνο

Πέμπτη

Κινητό

Παρασκευή

Ημέιλ

Σάββατο

Διεύθυνση για την αλληλογραφία σχετικά με τα εμπορικά
απόβλητα:

Κυριακή
Ειδικές/Άλλες

Διεύθυνση
Περιοχή
Ταχυδρομικός
κώδικας

Πολιτεία

Ερώτηση 4η β: Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου
που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εμπορικών
αποβλήτων της επιχείρησης (π. χ. διευθυντής, κάτοχος,
χειριστής)
Βάλτε ένα τικ (√) αν είναι το ίδιο πρόσωπο/α
ο Ιδιοκτήτης της Επιχείρησης
Κύριος

9π.μ – 3μ.μ.

Κυρία

Δεσποινίς

Κυρία

Ερώτηση 6η: Αν ισχύει, ποια είναι η μέγιστη
χωρητικότητα καθισμάτων της επιχείρησης
που εγκρίθηκε από το Δήμο;
Μέγιστη χωρητικότητα
καθισμάτων
Ερώτηση 7η: Μήπως έχετε έναν Αναχαιτιστή Τροφίμων,
Λαδιού και Λίπους (Λιποπαγίδες) στο κτίριο που
βρίσκεται η επιχείρησή σας;
Ναι.
Ποιο είναι το μέγεθος του
Αναχαιτιστή Λίπους;

Λίτρες

Όνομα

Πρέπει να παρέχετε απόδειξη της εγκατάστασης,
όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επώνυμο

Όχι.

Θέση
Τηλέφωνο
Κινητό
Ημέιλ
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Η εγκατάσταση του Αναχαιτιστή Λίπους θα είναι
μέρος των απαιτήσεων της Συμφωνίας Εμπορικών
Αποβλήτων. Για νέες ανοικοδομήσεις παρακαλούμε
επισυνάψτε ένα τοπογραφικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν τοποθετήσετε μια λιποπαγίδα
στο χώρο, μπορεί να χρεωθείτε Τέλη Προστασίας
Ακινήτου (Asset Protection Fee).
Πρέπει να παρέχετε ένα από τα ακόλουθα κατά την
υποβολή αυτής της αίτησης:
• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από έναν υδραυλικό
• Μια πιο πρόσφατη απόδειξη αντλίας

Ερώτηση 8: Καταγράψτε τον αριθμό εξοπλισμού/συσκευών που έχετε στην
επιχείρησή σας που είναι συνδεδεμένα με το αποχετευτικό.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ/
ΕΣ ΑΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
(ΛΙΤΡΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παράδειγμα:
Μπαιν μαρί

50
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Μπαιν μαρί

50

Νεροχύτης του καθαριστή

50

Εμπορικό πλυντήριο πιάτων

200

Πλυντήριο Οικιακής χρήσης

100

Διπλός νεροχύτης

300

Κουζίνα Πάπια

500

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Απόβλητα δαπέδου (χώρος παρασκευής τροφίμων)

200
(ανά απόβλητα
δαπέδου)

Πλύσιμο κάδων σκουπιδιών (μέγιστο 20 m2 αστέγαστο)

200

Πλυντήρια Γυάλινων

100

Νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών (με ελεύθερα χέρια μόνο),
μόνο στην κουζίνα

50

Νεροχύτης για κατσαρόλες (βαθιά λεκάνη)

150

Μονός νεροχύτης

150

Φούρνος ατμού «Combi»

600

Πλυντήριο πιάτων σήραγγας

1000

Τραπέζι Wok (χωρίς νερό) χωρίς συνεχή ροή νερού

100
(ανά καυστήρα)

Τραπέζι Wok με συνεχή ροή νερού

200
(ανά καυστήρα)

Άλλα:
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Δήλωση
Η παρούσα αίτηση πρέπει να υπογραφεί από το πρόσωπο που έχει την εξουσία να προβεί σε δηλώσεις που αναφέρονται
παραπάνω και να κάνει τις ακόλουθες δηλώσεις:

ü

Δηλώνω στο Yarra Valley Water ότι έχω την εξουσία να προβώ σε δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω και
αναλαμβάνω τις δεσμεύσεις που αναφέρονται παρακάτω για λογαριασμό του Κατόχου.

ü

Αν το Yarra Valley Water δεχθεί την προσφορά του Κατόχου που περιέχεται στην παρούσα αίτηση, ο Κάτοχος
θα πρέπει να:
1. Συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της κάθε Συμφωνίας Εμπορικών Αποβλήτων ή συγκατάθεσης,
συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής όλων των τελών και των χρεώσεων.
2.

Διασφαλίσει το ότι όλες οι υδραυλικές και αποχετευτικές εργασίες στην τοποθεσία και σε όλα τα
συνδεδεμένα εξαρτήματα και οι συσκευές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Αυστραλιανών
Προτύπων, με τους σχετικούς κώδικες υδραυλικών εγκαταστάσεων και με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις
εμπορικών αποβλήτων που επιβάλλονται από το Yarra Valley Water.

Υπογράφηκε από τον Κάτοχο ή για λογαριασμό του Κατόχου

Ημερομηνία

Όνομα ολογράφως

Θέση

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ: Για να υποστεί η αίτησή σας
σε επεξεργασία, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:

ü
ü
ü

Απόδειξη της λιποπαγίδας (δείτε στη
σελίδα 2)
Υπογεγραμμένη αίτηση
Τοπογραφικό (νέες κατασκευές) που να
επιδεικνύει την τοποθεσία της λιποπαγίδας.

Παρακαλείστε να υποβάλετε αυτό το έγγραφο στο:
Ταχυδρομικώς
Yarra Valley Water
Attn: Trade Waste Team
Private Bag 1
Mitcham VIC 3132

Με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
For
language assistance
twapplications@yvw.com.au

Χρειάζεστε βοήθεια;
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε
αυτό το έγγραφο αίτησης, παρακαλείστε
να επικοινωνήσετε με την Ομάδα
Εμπορικών Αποβλήτων (Trade Waste Team),
τηλεφωνώντας στον αριθμό: 03 9872 1240
ή στέλνοντας ημέιλ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: twapplications@yvw.com.au

Βοήθεια
με τη γλώσσα
For language
assistance

1300 931
1300 914 361
1300 921 362
1300 927
1300 914 361
1300 931 364
Με φαξ
For
other
language
please call 13 1
1300 927assistance,
363
03 9872 1264 1300 921 362
13 1450
13 1
Για βοήθεια με όλες τις άλλες γλώσσες, παρακαλούμε
For other language assistance,
please
call
13
1450.
13 13
1450
13 1
τηλεφωνήστε στον αριθμό:
1450.
13 1450
13 1450
13 1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
13 1450
13 στα
1450
13 1
Η έγκριση για τη σύνδεση υδραυλικών απαιτεί μια ξεχωριστή αίτηση η οποία μπορεί να γίνει
καταστήματα Εύκολης
13 τοποθεσίες
1450
13 1450
Πρόσβασης (EasyAccess) του Yarra Valley Water. Για τις
των καταστημάτων αυτών,
παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: yvw.com.au/easyaccess
13 1450
13 1450
Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την εκτέλεση των θεσμοθετημένων λειτουργιών μας για τον προγραμματισμό, την παροχή, τη διαχείριση και τη λειτουργία των συστημάτων αποχέτευσης,
μπορεί να μοιραστούμε στοιχεία με τα στελέχη μας και με τους εργολάβους μας, με το Melbourne Water, και με άλλους φορείς που ασκούν αρμοδιότητες σύμφωνα
με το Νόμο 1994 περί της Βιομηχανίας Ύδρευσης, με το Νόμο Ύδρευσης 1989, με το Νόμο 1970 περί Προστασίας του Περιβάλλοντος, με το Νόμο 1989 Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την ανταλλαγή στοιχείων που μπορεί να αναγνωρίζεται
η ταυτότητά σας ή η επιχείρησή σας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω.
Για ένα αντίγραφο της πολιτικής περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Yarra Valley Water το οποίο περιγράφει με περισσότερη λεπτομέρεια το πώς
χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα ή λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: yvw.com.au/privacy ή τηλεφωνήστε στον αριθμό: 1300 304 688.
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