ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟ ΔΗΜΟ

ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Επώνυμο: …...........................................................
Όνομα: ………………………………………………………………
Όνομα Πατρός: ………………………………………………….
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την είσοδο
– έξοδο σε νόμιμο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης,
δηλαδή
(Σημειώστε με Χ)
πυλωτή
προκήπιο
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου
κλειστό χώρο στάθμευσης στο ισόγειο
κλειστό χώρο στάθμευσης στο υπόγειο

Οδός-Αριθμός: ……………………………………………………
ΤΑΧΥΚΩΔ – Συνοικία: ………………………………………..
Πόλη: …………………………………………………………………
ΑΦΜ

ΔΟΥ

Στην οικοδομική διεύθυνση:
οδός

αριθμός

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
1

(Σημειώστε με Χ)

2

στην
Δημοτική
Ενότητα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL

Χορήγηση Αδείας
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την
ΘΕΜΑ
είσοδο - έξοδο σε νόμιμο ιδιωτικό χώρο
στάθμευσης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (Σημειώστε με Χ)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ μαζί με το
συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
άλλων χώρων σε χώρους στάθμευσης
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΣ με σήμανση των
ανοικτών θέσεων στάθμευσης
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ή ΥΠΟΓΕΙΟΥ με
σήμανση
των
κλειστών
θέσεων
στάθμευσης
ΚΑΤΟΨΗ ΠΥΛΩΤΗΣ
Συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας
προκειμένου για μονοκατοικίες ή
διαμερίσματα
Συμβολαιογραφική πράξη δικαιούχων
αποκλειστικής
χρήσης
θέσεων
στάθμευσης μαζί με το σχεδιάγραμμα
που την συνοδεύει

ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ
ΠΕΥΚΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Καταθέτω την αίτηση ως : (Σημειώστε με Χ)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ πολυκατοικίας με
αριθμό συνιδιοκτητών
ΟΝΟΜΑΤΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Συκιές…………………………………………

Ο ΑΙΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1)ΡΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΗΛ.: 2313502214
2)Διεύθυνση Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Ιωάννου Μιχαήλ 1 & Στέφανου Σαράφη γωνία, ΣΥΚΙΕΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ, Γραφεία 4 & 5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
για την είσοδο - έξοδο αυτοκινήτων σε νόμιμο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης

1

Σε κάθε περίπτωση
(εκτός εάν δεν υπάρχει κτίριο στο
οικόπεδο)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
μαζί με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα

2

Σε θέσεις στάθμευσης εντός Πυλωτής

ΚΑΤΟΨΗ ΠΥΛΩΤΗΣ

3

Σε θέσεις στάθμευσης εντός
ακάλυπτου χώρου ή προκηπίου
οικοπέδου

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
με σήμανση των ανοικτών θέσεων στάθμευσης

4

Σε θέσεις στάθμευσης εντός κλειστών
χώρων

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ή ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ με σήμανση των κλειστών θέσεων
στάθμευσης
και
των
διαδρόμων
προσπέλασης
σε
αυτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι θέσεις ευρίσκονται εντός καταστήματος ή αποθήκης, πρέπει να
κατατεθεί οικοδομική άδεια αλλαγής της χρήσης τους σε χρήση χώρων στάθμευσης.

Σε
περίπτωση
οικοπέδου
ή
μονοκατοικίας
ή
μεμονωμένου
διαμερίσματος οικοδομής

Χρειάζεται συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας του ακινήτου

Σε περίπτωση που οι θέσεις
στάθμευσης είναι όλες κοινόχρηστες
για όλους τους συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας

Χρειάζονται οι υπογραφές όλων των συνιδιοκτητών στην εμπρόσθια αίτηση που
υπογράφει ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας

5

Σε περίπτωση που υπάρχουν θέσεις
Χρειάζεται συμβολαιογραφική πράξη δικαιούχων των συγκεκριμένων θέσεων
στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης για
στάθμευσης, καθώς και το σχέδιο θέσεων που συνοδεύει αυτή την πράξη
κάποιους συνιδιοκτήτες της οικοδομής
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.

ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΑΔΕΙΑ, ΘΑ ΕΙΔΟΠΙΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
(10€/Μ2 εμβαδου κοινόχρηστου χώρου), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών θα επεξεργαστούν τα παραπάνω δεδομένα σας για την εξέταση
του αιτήματός σας κατ’ ενάσκηση των νομίμων αρμοδιοτήτων τους (απόφαση 45892 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλ. Διακυβέρνησης, ΦΕΚ Β 1292 της 11/08/2010).
O Δήμος Νεάπολης - Συκεών, ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται ορισμένα
προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει, όπως δεδομένα
ταυτότητας και δεδομένα επικοινωνίας. Ο Δήμος δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο σε τυχόν αρμόδιες
δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Ο Δήμος, απόλυτα συμμορφωμένος με τον
Νέο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρεί οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να
διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας
δεδομένων, όπου είναι αυτό εφικτό, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για κάθε ζήτημα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δήμο Νεάπολης - Συκεών, προκειμένου να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά
σας.
Τόπος……………………….., …/…/…

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

