
Τα στοιχεία με (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά. 

Για την παραλαβή των φωτοαντιγράφων εκτός του αιτούντος απαιτείται  εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. 

«Έχω ενημερωθεί για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων μου από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, καθώς και για τα 

δικαιώματά μου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2006/ΕΕ και 

αποδέχομαι τη χρήση των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων μου στην παρούσα αίτηση από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου 

για το σκοπό της αξιολόγησης της σχετικής αίτησής μου, της εξυπηρέτησης και της εν γένει ενημέρωσής μου σε σχέση με το 

υποβληθέν δια της παρούσης αίτημά μου. Συγκατατίθεμαι να χρησιμοποιεί ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου τα παραπάνω 

στοιχεία μου με σκοπό την ενημέρωσή μου για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.» 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΟΜΕΑΣ  ΝΟΤΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ  

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ  - ΤΑΥΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΔΟΜΗΣΗΣ  
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,  Μοσχάτο Τ.Κ.18345 

Τηλ. Κέντρο: 2132019600       Fax: 2109416154 

 

 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

(Στοιχεία Αιτούντος) 

 

Επώνυμο* :  

Όνομα* :  

Όν. Πατρός ή Συζ.:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτ.* :  

Εκδόθηκε από Α.Τ. την :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ . :  

Διεύθυνση κατοικίας  

Οδός* :  

Ταχ. Κώδικας :  

Πόλη* :  

Αστυν. Τμήμα Περιοχής* :  

Τηλέφωνο επικοινωνίας :  

 

ΘΕΜΑ: 

Αίτηση για την χορήγηση φωτοαντιγράφων από 

φάκελο ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ   που αφορά το ακίνητο 

το οποίο  περιγράφεται στο κείμενο της παρούσας 

αίτησης. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

 

Παρακαλώ πολύ όπως μου χορηγήσετε φωτοαντίγραφα 

από τον φάκελο της υπ’ αριθ. * :  ……………..………….. 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ    που εκδόθηκε την …………….... 

από την ……………………………………………………. 

στο όνομα :…………………………….………………….. 

και αφορά το ακίνητο επί  τ… οδ….. …………………… 

…………………………………………………………….. 

Ο.Τ.* ……… , στη  Περιοχή*:  ………………………… 

της Δημοτικής Κοινότητας* ………………………......... 

του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, των κάτωθι: 

…………………………………………………………...... 

……………………………………………………..……....    

…………………………………………………..……….... 

…………………………………………………..……….... 

…………………………………………………..……….... 

………………………………………………..………….... 

……………………………………………………..…….... 

Προκειμένου να μου χρησιμεύσουν για * …………… 

…………………………………………………………... 

 

Ημερομηνία …./…../……… 

…  ΑΙΤ……. 
(υπογραφή) 

 

 

 


