
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. 

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 
(ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) 

 

ΠΡΟΣ: 

 ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ*  ..................... …………… 
 

Σας παρακαλώ να προβείτε στη διόρθωση  

της με αρ. …………… πράξης εφαρμογής 

 

□ Νέας Μηχανιώνας 

□ Επανομής 

για τους παρακάτω λόγους: 

α) Τα στοιχεία της ιδιοκτησίας του Ο.Τ. ……………… 

με αρ. κτηματογράφησης …………………………….  

είναι λανθασμένα ως προς …………………………… 

………………………………………………………………  

όπως προκύπτει από το με αριθμό …………………… 

συμβόλαιο του / της συμβολαιογράφου 

………………………………………………………………

…….…………………………………………………… 

β) Επιπλέον παρακαλούμε να διορθώσετε 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..                                                                                     

                      ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ημερομηνία: ………………………………. 
 
Ο υπάλληλος: ………………………………. 
 
Παρατηρήσεις: ………………………………. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

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 ..…………………………………. 
 

                   Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α 

(βλέπε δικαιολογητικά) 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 



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. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ   ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1. Αίτηση  ( με φωτοτυπία ταυτότητας) 

2. Οριστικό τίτλο της ιδιοκτησίας σε επικυρωμένο αντίγραφο με το διάγραμμα που το συνοδεύει και το 

πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού. 

3. Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών που ήταν κύριοι κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2242/1994 και φωτοτυπίες των ταυτοτήτων τους. Οι Δηλώσεις ιδιοκτησίας θα πρέπει είτε να 

υπογράφονται από τους ιδιοκτήτες στην Υπηρεσία μας, είτε να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής. 

4. Τίτλο κτήσης  του ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου εισφορών 

5. Έκθεση έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ημερομηνίας ελέγχου εισφορών από δικηγόρο ή μηχανικό  

6. Έκθεση εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας με τοπογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται  

(π.χ. για άγνωστο φερόμενο ιδιοκτήτη) 

7. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου  και  Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος. 

8. Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης από το Κτηματολογικό Γραφείο. 

9. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων (από το Κτηματολογικό 

Γραφείο) - που αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, 

κατασχέσεων και διεκδικήσεων. 

10. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου (από το Κτηματολογικό Γραφείο). 

- Ημερομηνία ελέγχου ιδιοκτήτη στο χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία  

- Ημερομηνία ελέγχου εισφορών  10-3-1982  πλην των περιπτώσεων α) υπαγωγή στο άρθρο 13 του Ν 1337/83, 

όπου ως ημερομηνία λαμβάνεται αυτή του  διατάγματος , β) υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2831/2000 περί 

κληρονομικών μεριδίων (επαγωγή κληρονομιάς) 

 

 

 

 

 

 


