
Ann-Forms-2006 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ 

 

 

1. ∆υο (2) Τοπογραφικά Σχέδια, πρωτότυπα, από το Κτηµατολόγιο πάνω στα οποία  να 

σηµειωθεί µε Χ το σηµείο που θα ανορυχθεί η διάτρηση. 

 

2. Τον πρωτότυπο τίτλο ιδιοκτησίας του τεµαχίου.  Αντίγραφο γίνεται δεκτό µόνο όταν 

παρουσιαστεί µαζί και το πρωτότυπο. 

 

3. Για τεµάχια που είναι υποθηκευµένα πρέπει να παρουσιάζεται γραπτή συγκατάθεση από 

τον ενυπόθηκο δανειστή και φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας. 

 

4. Όταν η αίτηση για διάτρηση αφορά οικιακή χρήση και άρδευση ανθόκηπου πρέπει 

απαραίτητα να παρουσιάζεται η άδεια οικοδοµής ή πολεοδοµική άδεια. 

 

5. Για τεµάχια που είναι µερίδια πρέπει να παρουσιάζονται οι πρωτότυποι τίτλοι όλων των 

συνιδιοκτητών και να υπογράφεται και το σχετικό έντυπο Ε.∆. 11 που είναι η αίτηση για 

άδεια ανορύξεως φρέατος από όλους τους συνιδιοκτήτες. 

 

6. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των τεµαχίων έχουν πληρεξούσιους αντιπροσώπους 

δικαιούνται να υπογράφει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος αφού παρουσιάσει το 

πρωτότυπο πληρεξούσιο έγγραφο µαζί µε αντίγραφο του. 

 

7. Όταν η αίτηση για γεώτρηση γίνεται για άρδευση ανθόκηπου σε σπίτι οικισµού στέγασης 

εκτοπισθέντων όπου δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας πρέπει να παρουσιάζεται βεβαίωση 

από το Τµήµα Πολεοδοµίας και δυο τοπογραφικά σχέδια. 

 

8. Για τεµάχια σε συνοικισµούς αυτοστέγασης αν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας πρέπει να 

παρουσιάζεται αντίγραφο του συµβολαίου. 

 

 

 

 

 
 
 



Ann-For ms-2007 

[΄Εντυπο Ε.∆. 11.] 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΑΝΟΡΥΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΟΣ 
 

(Ο περί Φρεάτων Νόµος, Κεφ. 351) 
 
 

 Παρακαλώ όπως µου χορηγηθεί άδεια για την ανόρυξη ή 

εκβάθυνση …………………………….. φρέατος/φρεάτων εντός του 

κτήµατός µου, πλήρη στοιχεία του οποίου παρατίθενται πιο κάτω: 

 

΄Ονοµα Αιτητή …………………………………………..… Τηλ. …………….. 

∆ιεύθυνση ……………………………………………………….……………… 
 
Αρ. και ηµεροµηνία Πιστοποιητικού 
Εγγραφής (το οποίο επισυν άπτεται) …………………………………………. 

Χωρητική Περιοχή ……………………… Τοποθεσία…….…………... 

Αρ. Τεµαχίου ………………………. Φύλλο/Σχέδιο ……………….…. 

Προτιθέµενη χρήση του ύδατος ………………………………………. 
 

Στοιχεία των αρδευθησόµενων τεµαχίων: 
 

Αρ. τεµαχίου Φύλλο/Σχέδιο      ΄Εκταση     Είδος φυτειών 
 
…………….. ..………………     …………. ………………… 

…………….. ..………………     …………. ………………… 

…………….. ..………………     …………. ………………… 
 

 Επισυνάπτω δυο τοπογραφικά σχέδια του κτήµατός µου επί των 
οποίων σηµειούται επακριβώς το σηµείο ανορύξεως του/των 
προτιθέµενου/ προτιθέµενων φρέατος/φρεάτων. 
 
 
Ηµεροµηνία …………  Υπογραφή Αιτητή ………………………… 
 
Να επικολληθούν  τρία (3)  χαρτόσηµα αξίας €1,71 το κάθε έν α. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




