
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ο Δήμος Θερμαικού κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των ανωτέρω δεδομένων σας, θα 
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που 
εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατα την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 
(ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ) 

 

ΠΡΟΣ: 

 ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΟ*  ......................................  
 

 

 Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση 

χρήσεων γης για το ακίνητο που βρίσκεται 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου επισυνάπτω: 

(βλέπε δικαιολογητικά) 

□ Τοπογραφικό Διάγραμμα 

□ Απόσπασμα ΓΠΣ 

□ Απόσπασμα διατάγματος ρυμοτομίας 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ   /   Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 

 

 

…………………………… 

(υπογραφή) 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ΟΝΟΜΑ*   ..........................................  
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ*   .................................  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*   ...................................  
 

Τ.Κ....................................................... 

ΑΔΤ-Α.Τ. *   ........................................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ......................................  

        ΠΕΡΑΙΑ……………………… 

 
 

Τα πεδία με αστερίσκο (*) 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένα 
 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ* 

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ 

 ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ 

 ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
 ................................................................  
 ................................................................ 
 ................................................................  

 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

    E-MAIL  ...............................................  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 

 

 Αίτηση 

 

 Εντοπισμός ακινήτου 

 

2α. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα Γ.Π.Σ. ή απόσπασμα δ/τος ρυμοτομίας με σημειωμένη τη θέση του οικοπέδου (εις 

διπλούν) 

 

2β. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα Γ.Π.Σ. με σημειωμένη τη θέση του γηπέδου υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό ο 

οποίος θα φέρει την ευθύνη για τον ακριβή εντοπισμό του (εις διπλούν) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Τυχόν αναφορά στην αρίθμηση της οδού πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να 

αποφευχθούν σφάλματα. Χρήσιμο είναι να αναφέρεται η πηγή από την οποία λήφθηκε η αρίθμηση 

(π.χ. βεβαίωση ονοματοθεσίας, οικοδομική άδεια, κλπ) 

                                      2) Τυχόν απλή αναφορά σε αρίθμηση ΟΤ θα είναι κατά περίπτωση αποδεκτή εφόσον δεν υφίσταται 

σύνθετη χρήση εντός του ίδιου ΟΤ. 

                                     3) Σε περίπτωση σύνθετης χρήσης εντός του ΟΤ που προσκομίζεται απόσπασμα Γ.Π.Σ. ή 

απόσπασμα δ/τος ρυμοτομίας, αυτό θα είναι επίσης υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό ο οποίος 

θα φέρει την ευθύνη για τον ακριβή εντοπισμό του 

 

 


