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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

             Α Ι Τ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: …………………... 
……………………………………… 

Στοιχεία κατόχου για αποστολή 

ειδοποιητηρίου: 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΆΡΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .…………………………………………….  Τοπική Κοινότητα: ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………. ΟΝΟΜΑ: …………………………...……………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………….....  Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια άρδευσης 

του αγροκτήματος μου που βρίσκεται στην  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………...…………………….  

ΌΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: …………………………………..  περιοχή ……………………………………………………………. 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………….…………..….  ……………………………………………………....................... 

Α.Δ.Τ.: …………..........…………………………………  δίπλα στο αγρόκτημα μου ……….......................... 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………..  ……………………………………………………....................... 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………..   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..…….....……..……………….  Κολεκτέρ: …………………………………………………………. 

.………………………………………Τ.Κ.:………………..  Είδος καλλιέργειας: …………………………………………. 

ΔΗΜΟΣ: ……………………ΝΟΜΟΣ: ……………..  ……………………………………………………....................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………..……….  ……………………………………………………....................... 

ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………………………..  ……………………………………………………....................... 

EMAIL: ……………………….......………………………   

Γνωρίζω ότι σε περίπτωση παραβίασης του υπάρχοντος Κανονισμού Άρδευσης ή της υφιστάμενης νομοθεσίας, η 

υπηρεσία δύναται να διακόψει την παροχή νερού και να επιβάλλει τις κυρώσεις που προ βλέπονται από την 

νομοθεσία. 

Έκθεση Αυτοψίας: 

Αρ. Υδρομέτρου: …………………………………………………… 

Αριθμός Κολεκτέρ: ……………………………………………….. 

Διατομή Παροχής: ………………………………………………… 

Πλησιέστερο Υδρόμετρο: ……………………………………… 

Ημερομηνία Σύνδεσης: ………………………………………… 

Παρατηρήσεις: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Έλαβα γνώση του κανονισμού, επίσης δηλώνω 
υπεύθυνα ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν 
αρδεύετε από άλλη δημοτική ή ιδιωτική ή άλλου 
φορέα πηγή υδροδότησης. 
 

Έγκριση του προϊσταμένου της υπηρεσίας 

άρδευσης: ……………………………………………………………. 

 

Γάζι,  ...........…….... 

                          Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

_________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα 
σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει 
και τα τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για 
τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των 
δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 
 
A. Καλλιεργούμενα (παραγωγικές καλλιέργειες), Ποιμνιοστάσια 

1)  - Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του τρέχοντος ή 
το πολύ του προηγούμενου έτους. 

α) - Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ λόγω πρόσφατης αγοραπωλησίας, ο αϊτών 
μπορεί να προσκομίζει το αντίστοιχο Συμβόλαιο. 

β) - Σε περίπτωση ενοικίασης θα πρέπει να προσκομίσει αφενός το ενοικιαστήριο και αφετέρου 
την ΑΕΕ του ιδιοκτήτη. 

γ) - Στην έσχατη περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της ΑΕΕ, μπορεί να γίνει δεκτό το Ε9 του 
ιδιοκτήτη. 

2)  - Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης, 50 ευρώ. 
 
Οδηγίες: Πληρωμή στο ταμείο του δήμου μας - υποχρεωτικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία 
μας. 

3)  - Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλές προς τον Δήμο, ή για τις οποίες έχει γίνει 
ρύθμιση - διευκόλυνση τμηματική καταβολής τους. 

Β. Μη καλλιεργημένα που πρόκειται να καλλιεργηθούν με παραγωγικές καλλιέργειες· 

1 - Αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από την ΑΕΕ κατ' αντιστοιχία με την 
προηγούμενη παράγραφο (Α). 

1.α - Ακολουθεί έλεγχος στο εν λόγω αγροτεμάχιο από γεωπόνο ή υδρονομέα ή τον πρόεδρο της 
τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, πριν την τοποθέτηση του υδρομέτρου ώστε να διαπιστωθεί ότι 
έχει ξεκινήσει η προετοιμασία φύτευσης της καλλιέργειας. 
1.β - Στην συνέχεια δίδεται η έγκριση για σύνδεση με το δίκτυο άρδευσης. Επίσης θα 
προσκομίζεται από τον διενεργούντα τον επιτόπιο έλεγχο Υ. Δ για την απόδειξη των παραπάνω. 
Παρατηρήσεις: ....................................................................................................................... …… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Εργασίες και υλικά σύνδεσης 
Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των αρδευομένων ακινήτων με το δίκτυο 
άρδευσης, εκτελούνται από το Δήμο ή από εξουσιοδοτημένο από τον Δήμο συνεργείο. 

Υλικά που θα χρειαστούν: (συμπληρώνετε από τον υδραυλικό της υπηρεσίας uac) 

Υδρόμετρο με διατομή: .................................................. (Μανταλένα) 
Βάνα διατομής: .......................  Μαστό: ........................ Γωνία: ......................................................  
Άλλο: ................................................................................................................................................  

Υδραυλικός:......................................................................................................................................  

**Το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται από την Υπηρεσία και βαρύνει τον καταναλωτή, ο 
καταναλωτής επίσης επιβαρύνεται και με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 
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