
 
                                  
 

                              Α Ι Τ Η Σ Η 
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ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  
ΚΑΤΟΨΕΙΣ  
ΟΨΕΙΣ  
ΤΟΜΕΣ  
ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Έχοντας λάβει γνώση της υπεύθυνης δήλωσης 

Ο – Η Αιτ…….. / Δηλ…….. 

 

 

_______________________________ 
(υπογραφή) 

*Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγράψει σωστά το e-mail σας* 

Οι αιτήσεις εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά. • Αναλόγως του όγκου, τα αιτούμενα αρχεία μπορεί να αποσταλούν μέσω της πλατφόρμας 
ανταλλαγής αρχείων “WeTransfer” όπου παραμένουν διαθέσιμα για εφτά (7) ημέρες. • Ελέγχετε τους φακέλους εισερχομένων 
και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. • Παραλαβή αυτοπροσώπως μόνο κατ’ εξαίρεση και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, με 
αυθημερόν επιστροφή των παραληφθέντων τεκμηρίων. 

Τα αντίγραφα που θα παραλάβω θα τα χρησιμοποιήσω για** 

………………………………………………………………………….. 

* Απαραίτητη η συμπλήρωση των αριθμών οικοδομικού    
τετραγώνου και οικοπέδου 

ΠΡΟΣ 
Τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφα από το αρχείο 

της Πυρίκαυστου Ζώνης Θεσσαλονίκης, του ακινήτου επί 

της οδού ………………………………………...… αριθμ ………... 

στο οικοδομικό τετράγωνο*………......... και οικόπεδο*……... 

ΕΠΙΘΕΤΟ: ………………………………………………… 
 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………….. 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………………… 
 
Α.Δ.Τ.: …………………………………………………….. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………….. 
 
Τ.Κ. - ΠΟΛΗ: ……………………………………………... 
 
ΤΗΛ: ………………………………………………………. 
 
E-MAIL: …………………………………………………… 
 

Υπεύθυνη Δήλωση 
(άρθρο 8 Ν 1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1)  που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Τα τεκμήρια που παραλαμβάνονται με την παρούσα αίτηση 
δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς  
2. Σε περίπτωση χρήσης των τεκμηρίων σε έντυπη έκδοση ή 
σε ψηφιακή ανάρτηση στο διαδίκτυο, θα γίνει αναφορά στην 
πηγή τους επάνω στη λεζάντα κάθε εικόνας 
3. Μετά την έκδοση εντύπου θα παραδοθούν στο Τμήμα 
Αστικού Σχεδιασμού τρία (3) αντίτυπα 
4. Σε περίπτωση ανάρτησης των τεκμηρίων σε ιστοσελίδα, θα 
ενημερωθεί εγγράφως το Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού. 

(1) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 
αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν 
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

Θεσσαλονίκη               /               /                         

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ*** 
(π.χ. κάτοψη ισογείου κλπ) 

***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 

 

 

 

 

 


	ΕΠΙΘΕΤΟ: 
	ΟΝΟΜΑ: 
	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
	Α: 
	Δ: 
	Τ: 


	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
	Τ: 
	Κ: 
	 - ΠΟΛΗ: 


	ΤΗΛ: 
	Ε-MAIL: 
	ΟΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 
	Ο: 
	Τ: 
	Α: Off

	ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 
	ΧΡΗΣΗ: 
	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Off
	ΚΑΤΟΨΕΙΣ: Off
	ΟΨΕΙΣ: Off
	ΤΟΜΕΣ: Off
	ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Off
	ΠΕΔΙΟ 4: 
	ΠΕΔΙΟ 5: 
	ΠΕΔΙΟ 1: 
	ΠΕΔΙΟ 2: 
	ΠΕΔΙΟ 3: 
	ΗΜΕΡΑ: 
	ΜΗΝΑΣ: 
	ΕΤΟΣ: 
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ: [Επιλέξτε για υπογραφή >>>]


