
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 
(ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ) 

ΠΡΟΣ: 

 ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

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

Σας παρακαλώ να προβείτε στη σύνταξη πράξης 

□ Τακτοποίησης οικοπέδων 
□ Αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων 
□ Τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης  

    οικοπέδων 
 
Για την ιδιοκτησία μου που βρίσκεται : 
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 
 

□ ΔΕ Θερμαικού □ ΔΕ Μηχανιώνας 

□ ΔΕ Επανωμής  

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

 

  



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 ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

1.  Αίτηση  (Ο αιτών ε ίναι  ο  επισπεύδων).  

2.  Ανάθεση –  Ανάληψη –  Αμοιβή μηχανικού  (Σύμφωνα με τ ις  διατάξε ις  του  άρθρου 7  του 
Ν.3919/2011).  

3.  Διάγραμμα  (σε 3 φωτοτυπίες)  το οποίο πρέπε ι  να περιλαμβάνει :   

α)  Εξαρτημένη αποτύπωση ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου σε  κλίμακα 1:200 ή  
1:500,  στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87.  

β)  Όλες τ ις  ιδιοκτησίες  χρωματισμένες στα όριά τους γ ια να διακρίνονται  με  σαφήνεια.  

γ)  Κτηματολογικά όρια  των ιδιοκτησιών  

δ )  Τα διατάγματα ρυμοτομίας και  όρων δόμησης  που ισχύουν  στην  περιοχή καθώς και  τα  
ελάχιστα όρια αρτιότητα ς των οικοπέδων  

ε )  Κτηματολογικό πίνακα με τα ονοματεπώνυμα και  τ ις  διευθύνσεις  των ιδ ιοκτητών.  

στ )  Τις πράξεις  που έχουν συνταχθεί  (στα σημεία που ισχύουν ) .  

4.  Τίτλοι  κυριότητας .  

5.  Κτηματολογικά φύλλα  του ακ ινήτου του επισπεύδοντα και  των ομόρων αυτού κ αι  
κτηματογραφικό διάγραμμα  σύμφωνα με το αντικ ε ίμενο της πράξης.  

6.  Τεχνική έκθεση εφαρμογής τ ίτλων .  

7.  Το ψηφιακό αρχείο  του διαγράμματος   

 

 


