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ΓΑΖΙ :   

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 

Στοιχεία ΝΕΟΥ Καταναλωτή Προς την υπηρεσία ύδρευσης 
 

 

Παρακαλώ  να μεταβιβαστεί το υπ’ αριθμόν 

………………… υδρόμετρο ύδρευσης - 

άρδευσης που βρίσκεται στη περιοχή ………… 

…………………………………………………. 

Οδός …………………………..…   Αρ : …….. 

Στοιχεία  προηγούμενου κατόχου :      

Επώνυμο :  ……….……..…………………….. 

Όνομα  : …………...………………………….. 

Πατρώνυμο :  …………………………….……. 

Όνομα Μητέρας : …………………….………  

Αιτιολογία : ……..…………………………….. 

…………………………………………...…….. 

Προηγούμενη οφειλή  :  ………………………. 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Όνομα Πατέρα :  

Όνομα Μητέρας :  

Όνομα Συζύγου : 

Οδός :                                                      Αρ. : 

Περιοχή : 

Δήμος :                                    Νομός : 

Ταχ. Κώδ. : 

Τηλέφωνο : 

Αρ. Ταυτότητας :  

Αρ. Φορ. Μητρώου : 

Δ.Ο.Υ. : 

 

 

        Ο Νέος Καταναλωτής  

 

Ημερομηνία ………../ ……../ …….. 

 

Ο/Η  προηγούμενος κάτοχος 

 

Α / Α 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Πατρώνυμο : 

Τηλέφωνο :  

 



 

Τίτλος :  
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ημερομηνία έγκρισης :  15/03/2019 

 
Έγκριση : Γ.Κ. 

 
ΕΝΤ 07-05-01 

 
Αναθεώρηση :  4 

 
Σελ. 2 από 2 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο υπογράφων την παρούσα, ………………………………………………….………………………….  

με Α.Φ.Μ.: …………………………………., ως «Υποκείμενο των δεδομένων» που αναφέρονται 

στην ανωτέρω αίτηση, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού 

Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο από 

την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» (καλούμενη 

στη συνέχεια ως «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»), σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου 

δεδομένων, με την παρούσα παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την καταχώρηση και τήρηση των 

προσωπικών μου δεδομένων σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο της «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» και για την 

επεξεργασία τους για αόριστο χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του 

Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), τα οποία έχουν 

γνωστοποιηθεί και υποβληθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και έχο υν συλλεχθεί από αυτήν για τον σκοπό και 

στα πλαίσια της συμβάσεως υδροδότησης του ακινήτου που αναφέρεται στην ανωτέρω αίτηση 

μεταβίβασης της παροχής.  

Την συγκατάθεση μου αυτή μπορώ να ανακαλέσω και να ζητήσω την διαγραφή των δεδομένων μου 

έπειτα από την παρέλευση δύο (2) ετών από την καθ’ οιονδήποτε λόγο διακοπή της παροχής 

υδροδοτήσεως ή της αλλαγής του ονόματος μου ως δικαιούχου αυτής, καταθέτοντας σχετική αίτηση 

στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ..  

                                                                                                  Γάζι … / … / 20… 

                                                                                                        Ο/Η Δηλ… 


