
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

E-mail : salonepix@gmail.com 

� : 2313 31 7305, 7491 
                        Fax : 2313 31 6137 

 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ : …………….….….………………………………..…….. 

ΟΝΟΜΑ : …………………….….……………………………...…….... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ………………… …………………….….…..….. 

Α.Φ.Μ. : …………………………….. ∆.Ο.Υ.: ……………..………. 

Α.∆.Τ. : ………………………………. 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………..…………….……… Τ.Κ ..…….   

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : ..……………………………………………… 

∆ΙΑΚΡ.ΤΙΤΛΟΣ : ………………………..…………………………….. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : .……………..…………………….………. 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………….……...…… Τ.Κ.………. 

e-mail : …………………………………………………………………… 

Β. Για εταιρεία 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ………………….……………………….…. 

Α.Φ.Μ.  : ………………..…………. ∆.Ο.Υ.: ………………………..  

∆/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………..…………….……… Τ.Κ ..…….   

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : ..……………………………………………… 

∆ΙΑΚΡ.ΤΙΤΛΟΣ : ………………………..…………………………….. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : .……………..…………………….………. 

∆/ΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ.: ……………….…….…….………..… Τ.Κ .……… 

 
 

 
 

 

 
Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω υπεύθυνα, 
ότι έλαβα γνώση της όπισθεν, περί επεξεργασίας των 
προσωπικών µου δεδοµένων, ενηµέρωσης. 
 
 
�  
�  
 
 
 

� Οι αιτούµενες άδειες χορηγούνται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες κανονιστικές Αποφάσεις ∆.Σ. 
Θεσσαλονίκης. 

� Συνηγορία ΥΠ.ΠΟ.Α. (όπου απαιτείται):  
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης, όταν το κατάστηµα 
βρίσκεται σε περιοχές υποχρεωτικού ελέγχου της.  
Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων, όταν η κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου γίνεται έµπροσθεν των κυρίων 
όψεων «µνηµείου». 
 
 

  
 

 

 Αρ. Πρωτ.: ………………………………………………………….…............... 

 Θεσ/νίκη: ….………………………………………………………………………….  

 Α/Α: ……………………….…..…………………………………………………..…… 

 Καρτέλα: …………………..…..……………………..…………………………….. 

 
ΠΡΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

 

Παρακαλώ να µου χορηγήσετε άδεια χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου στην οδό ……………………………………………... αρ. ….………… 

έτους   20…………..  για : 

 Α. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  

 1. Κινητές Οµπρέλες  

(τεµάχια) …………………………………………….………….….……. 

 2. Επιδαπέδια Θερµαντικά Σώµατα 

(τεµάχια) ……………………….……………………………….….……. 

 3. Υαλοπετάσµατα (ανεµοφράκτες) 

(µέτρα) ……………………………….……………….………….………. 

4. Ζαρντινιέρες 

 (τεµάχια) ……………………….……………………………….….……. 

 Β. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  

 1. ∆ιαστάσεις  

(εµβαδόν) ………………………………..……...…..…….……..…… 

 2. Σταντ  

(τεµάχια) ……………………………………...................…………. 

 Γ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

 Ψυγεία (εµβαδόν) ……………………..….…………….………….. 

 ∆. ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ σε …………………..………….…..….… 

 Ε. ΚΑ∆ΟΣ (για µία εβδοµάδα) …………………..………………… 

 ΣΤ. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ (για ένα µήνα) ……………………...………… 

 Ζ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (για ένα µήνα) ..……………..…………..……. 

 Η. ΟΙΚΟ∆. ΥΛΙΚΑ (για ένα µήνα) ..……………..……………. 

                             ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………..…………….…….……….……. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: ……………………...……………………….……….………………...... 

ΑΦΜ:……………………………………………    Α.∆.Τ.: ………..…..……………. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………..……………..……………….………........ 

e-mail : ..…………………………………………………………………….………….. 

                                     Ο ΑΙΤΩΝ 
 
 
                                  Υπογραφή 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Συµπληρώνετε Α. ή Β. 

Α. Για φυσικό πρόσωπο 

ΕΠΩΝΥΜΟ : ………….….….…………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ : ………………….….……………………………...……................. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : …………………………………….….…..…….…….… 

Α.Φ.Μ. : ……………………………….∆.Ο.Υ.:………………..…….….……. 

Α.∆.Τ. : ……………………………………………………………………..….….. 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : …………………….……........... Τ.Κ.…………. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………..……………..……….………..……... 

e-mail : .……………………………………………………………………..…… 

Β. Για εταιρεία 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: …………….…………………….…………..…. 

Α.Φ.Μ.  : ………………..………………… ∆.Ο.Υ.: …………………….....  

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ………………….…….…….………… 

…………………………………………………………………………………………… 

e-mail :..……………………………………………………………………..…… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : …………..………………...…… Τ.Κ …….……   

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΟΣ : ……………………………………………….……… 

∆ΙΑΚΡ.ΤΙΤΛΟΣ : ……………………..…………………………..………….. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά στο: https://Thessaloniki.gr - 
Επιχειρώ – Θέλω να χρησιµοποιήσω κοινόχρηστο χώρο 

 



                       

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού 
Κανονισµού 679/2016 ΕΕ (συνοδεύει το Έντυπο των Ειδικών Αιτήσεων-Υπεύθυνων ∆ηλώσεων του Τµήµατος 
Έκδοσης και Ρύθµισης Αδειών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης). 

 
Το ΝΠ∆∆-ΟΤΑ Α' βαθµού µε την επωνυµία «∆ήµος Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη (οδός Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Α’ 1-Τ.Κ. 54636 τηλ.: 231331-7777), όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται από τον κ. ∆ήµαρχο του, ενηµερώνει µε το παρόν, και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του 
Γενικού Κανονισµού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το 
φυσικό πρόσωπο που συµπληρώνει και υπογράφει την ως άνω Αίτηση (εφεξής καλούµενο 
«Υποκείµενο των ∆εδοµένων») ή τον πληρεξούσιο του, ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρµόδιες Υπηρεσίες-
∆ιευθύνσεις Τµήµατα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ 
εντολή και για λογαριασµό του και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως 
από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπουργεία, δηµόσιες 
αρχές, ∆ΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συµµόρφωσης µε έννοµη υποχρέωση του «Υπευθύνου 
Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύµβασης), συλλέγει, 
επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται στην Αίτηση και στα 
συνοδευτικά αυτής έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτηµάτων του 
υποβάλλει ο αιτών - «Υποκείµενο των ∆ικαιωµάτων».  
 
Τα δεδοµένα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης. 
Σκοπός της επεξεργασίας µπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης, η ανάγκη επικοινωνίας µε το 
«Υποκείµενο», οι ανάγκες εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει ο ∆ήµος, 
ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο 
συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' Γεν. 
Καν.) η συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωσή του (άρθρο 6 παρ.1γ’ Γεν. Καν.).  
 
Τα δεδοµένα αυτά διατηρούνται στο αρµόδιο Τµήµα για το απαραίτητο χρονικό διάστηµα 
διεκπεραίωσης της Αίτησης και πιθανόν για όσο απαιτεί η οικεία νοµοθεσία και κατόπιν 
αρχειοθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε µη 
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. ∆υνατόν να προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους µετά την 
πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήµατος που προβλέπει η νοµοθεσία κατά περίπτωση (π.χ. 
Π.∆. 480/1985). Η παροχή των δεδοµένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν 
δεν δοθούν από το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή.  
 
Το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» έχει δικαίωµα υποβολής αιτήµατος στον «Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-ενηµέρωση, διόρθωση, περιορισµό επεξεργασίας των δεδοµένων 
που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα 
υπό τους όρους και τους περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 Γεν. 
Καν.). Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται είτε µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρµας που 
υπάρχει διαθέσιµη στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, είτε µε αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: «∆ήµος 
Θεσσαλονίκης», (οδός Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Α’ 1΄-Τ.Κ. 54636 τηλ.:231331-7777), είτε µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση: dpo@thessaloniki.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει 
στο «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγµατοποιείται κατόπιν 
αιτήµατος, δυνάµει των άρθρων 15 έως 22 Γεν. Καν., χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση 
εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος. Η εν λόγω προθεσµία δύναται να παραταθεί κατά 
δύο ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήµατος και 
του αριθµού των αιτηµάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 Γεν. Καν.). Επίσης, για τυχόν 
καταγγελία, το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (∆νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε 
µε ηλεκτρονικό µήνυµα (www.dpa.gr).  

 


