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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

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

  ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΆΡΔΕΥΣΗΣ Στοιχεία ΝΕΟΥ Καταναλωτή  

ΕΠΩΝΥΜΟ: .…………………………………………….  Παρακαλώ να γίνει μεταφορά το υπ΄ αριθμόν : 

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

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………….....  υδρόμετρο άρδευσης που βρίσκεται στην 

περιοχή ……………………………………………………………. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………...…………………….  

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

Α.Δ.Τ.: …………..........…………………………………  με αρ. κολεκτέρ: ………………………………………………. 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………..  Είδος καλλιέργειας ή ποιμνιοστάσιο: ………………. 

Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………..  ……………………………………………………....................... 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..…….....……..……………….  σε νέο κολεκτέρ: ……………………………………………….  

.………………………………………Τ.Κ.:………………..  Περιοχή: …………………………………………………………… 

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

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

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

EMAIL: ……………………….......……………………… 

Ως καταναλωτής έλαβα γνώση του κανονισμού Άρδευσης, επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι το 

συγκεκριμένο αγροτεμάχιο δεν αρδεύετε από άλλα δημοτική ή ιδιωτική ή άλλου φορέα πηγή 

υδροδότησης.  

 

Γάζι,  ...........…….... Γάζι,  ...........…….... 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

_________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

_________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 Α/Α (με εξουσιοδότηση) 

 Επώνυμο: ……………………………………………………………… 

 Όνομα: ………………………………………………………………… 

 Πατρώνυμο: …………………………………………………………. 

 Τηλέφωνο: ……………………………………………………………. 

  

Έγκριση του προϊσταμένου της υπηρεσίας άρδευσης: 

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: 

1)  - Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης, 15 ευρώ. 
Οδηγίες: Πληρωμή στο ταμείο του δήμου μας - υποχρεωτικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία 
μας. 

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

3)  - 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 
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