
Σελίδα 1 από 2 

 

ΑΙΣΗΗ 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: .................................. 

ΟΝΟΜΑ: ...................................... 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ............................... 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: ................................ 

E-MAIL: ………………………………………….. 

ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 

ΟΔΟ: ........................................ 

ΑΡ.: ............................................ 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ: 

 ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 

 ΜΗΥΑΝΙΚΟ (έκδοσης οικ. αδ.) 

 ΜΗΥΑΝΙΚΟ (άιιος) 

 ΑΛΛΟ (π.τ. όκορος ηδηοθηήηες κε έλλοκο 

ζσκθέρολ) 

 

ηελ περίπηφζε ποσ ο αηηώλ δελ έτεη 

ηελ ηδηόηεηα [ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ] ή 

[ΜΗΥΑΝΙΚΟ (έθδοζες ηες οηθ. 

αδείας)], ζα πρέπεη λα προθύπηεη ηο 

έλλοκο ζσκθέρολ γηα ηελ αίηεζε 

(αθοιοσζεί δήιφζε). 

 

(*) Δειώλφ σπεύζσλα όηη έτφ έλλοκο 

ζσκθέρολ γηα ηελ παρούζα αίηεζε 

ιήυες ζηοητείφλ θαθέιοσ οηθ. αδείας 

ποσ προθύπηεη από …………..………………….. 

…………………………………………………....…….…. 

…………………………………………….….……………. 

Σα αληίγραθα ζα τρεζηκοποηεζούλ………. 

………………………………………..……………..……… 

………………………………………..……………... 

…………………………………………..……..…….. 

 

ΠΡΟ 

 

ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ 

Δ/ΝΗ Τ.Δ.Ο.Μ. 

Email : arxeio-ydom@nikaia-rentis.gov.gr 

 

Παραθαιώ λα προζθοκίζεηε από ηο σπερεζηαθό 

αρτείο ηο θάθειο ηες 

σπ’ αρ. ..................(αρ. αδ.)/.............(έηος έθδ.)  

οηθοδοκηθής αδείας (άδεηας δόκεζες) 

ποσ εθδόζεθε από ηελ Ποιεοδοκία:  

 Δήκοσ Νίθαηας  ή  

 Νοκαρτηαθής Ασηοδηοίθεζες Πεηραηά 

ζηελ οδό ………………………………………αρηζκ. 

κε αηηούληα ……………………………………….. 

γηα παραγφγή θφηοαληηγράθφλ ηφλ ζηοητείφλ: 

 

1. Φύιιο άδεηας …………………….  

2. Σοπογραθηθό δηάγρακκα …..  

3. Δηάγρακκα θάισυες ………….  

4. Αρτηηεθηοληθή κειέηε ……….  

i. Καηουε  ……………………… 

ii. Σοκε     …………………..… 

iii. Ουε     …………………….. 

 

5. ηαηηθή κειέηε ………………….  

i. ……………………… 

ii. …………………..… 

iii. …………………….. 

 

6. Άιιο: …………………………………  

i. ……………………… 

ii. …………………..… 

 

 

 

 

 

 

Σςναινώ για ηην επεξεπγαζία ηων πποζωπικών δεδομένων μος, ηα οποία παπαηίθενηαι ζηην παπούζα αίηηζη, 

για ηοςρ ζκοπούρ ηος αιηήμαηορ. 

Νίθαηα  …..../……./2022 

 

Ο/Η Αηη................ 

 

 



Σελίδα 2 από 2 

 

 

 

 

 

 

(*) ηο πιαίζηο εθαρκογής ηοσ θαλοληζκού προζηαζίας προζφπηθώλ δεδοκέλφλ, δεηείηαη ε ζσκπιήρφζε 

ηες ιδιότητας βάζεη ηες οποίας δεηούληαη λα ιεθζούλ θαη λα τρεζηκοποηεζούλ ηα θφηοαληίγραθα ηφλ 

ζηοητείφλ ηοσ θαθέιοσ.  επόκελε ζειίδα 

Εάλ ο αηηώλ δελ έτεη ηελ ηδηόηεηα [ηδηοθηήηες] ή [κεταληθός ποσ σπογράθεη ηελ οηθ. άδεηα] ζα πρέπεη λα 

δειώζεη σπεύζσλα όηη προθύπηεη έλλοκο ζσκθέρολ γηα ηο αίηεκά ηοσ. 

 

 
 

Προζηαζία δεδομένων προζωπικού χαρακηήρα: Ο Δήκνο Νίθαηαο – Αγίνπ Ιωάλλε Ρέληε, ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα 
παξαπάλω ζηνηρεία, κε βάζε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία ηωλ Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ (GDPR) ΕΕ 2016/679 θαη 
θαη΄ εθαξκνγή ηνπ, ζαο ελεκεξώλεη όηη ε ρξήζε ηωλ παξαπάλω δεδνκέλωλ ζαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηε 
δηεθπεξαίωζε ηνπ αηηήκαηνο ζαο, ζην πιαίζην ηεο ζπκκόξθωζήο ηνπ κε έλλνκε ππνρξέωζε, ηεο εθπιήξωζεο θαζήθνληνο πνπ 
εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο.  
Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώλνληαη κόλν ηα ζηνηρεία πνπ είλαη πξόζθνξα, ζπλαθή θαη αλαγθαία γηα ην ζθνπό ηεο αίηεζεο.     
ηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ Υπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ (DPO):  2132075300. 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Νίθαηαο – Αγίνπ Ιωάλλε Ρέληε   κπνξείηε λα ελεκεξωζείηε ζρεηηθά κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ηωλ 
Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα.  
Γνωζηοποίηζη ζηοιχείων: ε πεξίπηωζε θαηαγγειίαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη εθόζνλ δεηεζνύλ από ηνλ/ηελ θαηαγγειιόκελν/ε 
ηα παξαπάλω ππνβαιιόκελα ζηνηρεία ζαο, ν Δήκνο Νίθαηαο – Αγίνπ Ιωάλλε Ρέληε  ππνρξενύηαη, ζύκθωλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 
2690/1999 όπωο ηζρύεη θαη κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία ηωλ Πξνζωπηθώλ 
Δεδνκέλωλ (GDPR)   ΕΕ 2016/679 λα ηα παξάζρεη, αθνύ πξνεγνπκέλωο ελεκεξωζείηε. 
 

 


