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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ενημερώνουμε ότι με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου (1η Μαΐου 2022) και σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου μας (ΑΔΑ: ΨΜΑ5ΩΨΚ-ΒΔ9): «Δικαίωμα χρήσης δημοτικού δικτύου άρδευσης 

έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) και με αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες 

αρδευτικές οφειλές στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας, ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών». 

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, σε περίπτωση επάρκειας νερού από φυσική ροή, 

θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης και σε αυτούς που αρδεύονται μέσω ιδιωτικής 

γεώτρησης. 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προσέλθετε άμεσα στο Δημαρχείο Κάτω Τιθορέας προκειμένου να 

προσκομίσετε αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνετε: 

1.  Τα ακριβή ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΔΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ.) , 

2.  Την έκταση του αγρού που επιθυμείτε να αρδεύετε , 

3.  Την τοποθεσία όπου βρίσκετε ο αγρός , 

4.  Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή 

υπάρχει) ,  

5.  Τον αριθμό του αγροτεμαχίου , 

6.  Το είδος της καλλιέργειας ,  

7.  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο) , 

8.  Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι θα εξασφαλίσετε την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω 

δεξαμενής εξισορρόπησης - αποθήκευσης του νερού, ή άλλης κατάλληλης διάταξης και ότι αποδέχεστε 

ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου μας (ΑΔΑ: ΨΜΑ5ΩΨΚ-ΒΔ9), τον οποίο οφείλετε να 

τηρείτε.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
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