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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

             Α Ι Τ Η Σ Η 
 

  Αρ. Πρωτ.: 

 

..……………………….…...………………….. 

………………………………………………….. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ:            ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .…………………………………………….  Παρακαλώ όπως ………………………………………………. 

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

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

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

Α.Δ.Τ.: …………..........…………………………………  ……………………………………………………....................... 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ……………………….……………………..  ……………………………………………………....................... 

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

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

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

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

EMAIL: ……………………….......………………………  ……………………………………………………....................... 

(Στην περίπτωση που κάποιο δέντρο ή θάμνος βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο και εμποδίζει σημαντικά κάποιο δημότη (πχ 
δημιουργεί προβλήματα ορατότητας ή προσβασιμότητας, ή οι ρίζες έχουν προκαλέσει φθορά στο πεζοδρόμιο) πρέπει να γίνει 
γνωστό ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ να παρέμβει σε ιδιωτικούς χώρους….. εκτός και αν ακουμπάει καλώδια της ΔΕΗ που τότε 
παρεμβαίνει αποκλειστική η ΔΕΔΗΕ. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι υποχρέωση του κατόχου του χώρου εντός του οποίου βρίσκεται ο κορμός να μεριμνήσει 
για τις απαραίτητες καλ/κές εργασίες. Αν όμως μας γίνει γνωστό από τον/την αιτούντα το τηλέφωνο και τα στοιχεία του 
ιδιοκτήτη, θα γίνει άμεσα σύσταση για τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για αποφυγή τυχών ατυχημάτων) 
 

 
Σε  συμφωνία με τα προαναφερόμενα, κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά διαφορετικά δεν 
μπορεί να διεκπεραιωθεί από την υπηρεσία μας. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Φωτογραφίες των δέντρων / θάμνων  έντυπες ή σε ηλεκτρονική μορφή στο email: sfakianaki@malevizi.gr όπου να 
φαίνεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για φυτά εντός δημοτικού χώρου (και όχι σε ιδιωτικό χώρο) και αν φύεται 
εντός καλωδίων της ΔΕΗ, να είναι ευδιάκριτο στη φωτογραφία. 

2. Ακριβής Δ/νση συνοδευόμενη με απόσπασμα από Google earth, τυπωμένο ή ηλεκτρονικά απεσταλμένο 
 

 

 
 

       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 

mailto:sfakianaki@malevizi.gr
http://www.malevizi.gov.gr/

	fill_3: 
	fill_5: 
	fill_7: 
	fill_9: 
	fill_11: 
	fill_13: 
	fill_15: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_20: 
	fill_22: 
	EMAIL: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	fill_8: 
	fill_10: 
	fill_12: 
	fill_14: 
	fill_16: 
	fill_19: 
	fill_21: 
	fill_23: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 


