ΑΙΤΗΣΗ

Προς: Δήμο Ζωγράφου
Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε:

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

1. Άδεια κατάληψης
2. Ανανέωσης




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

της με αριθ. Πρωτ.:....……………….άδειας έτους …………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : …………………….……………..….……….…………
Α.Φ.Μ. : ……………………….…………….……..…….……….……….
Δ.Ο.Υ : ……………………….………………..…...…….………………...
ΟΔΟΣ : ..………………..………...……………..………..…….…………

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πεζοδρόμιο
Πλατεία
Στοά
Πεζόδρομος
Νησίδα
Οδόστρωμα








ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ : ………………………………………..….……...…….

Επί της οδού……….……………….…………………..…….……..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………………………….…….………

………………………………...….………………………………………..

EMAIL: ……………..……………………………………………………..…

Για: (κυκλώστε την περίπτωση που σας αφορά)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Για τη χορήγηση άδειας των περιπτώσεων α΄ και β΄
απαιτούνται:
1. Ταμειακή απόδειξη του φυσικού ή νομικού
προσώπου που ασκεί την επιχείρηση.
2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας ΚΥΕ η
Γνωστοποίηση ΚΥΕ που να προβλέπεται η
δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζκαθ/των στον
εξωτερικό χώρο ή Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου
κλπ
Για τη χορήγηση άδειας της περίπτωσης ζ΄ απαιτείται
άδεια μικρής κλίμακας από την υπηρεσία Δόμησης.
Για τις περιπτώσεις (δ΄ - ε΄ - στ΄ - ζ΄ - η΄) που αφορά
κατάληψη τμήματος οδοστρώματος, απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του τμήματος Τροχαίας Αθηνών (Θ.
Δηλιγιάννη 24-26 Αθήνα, τηλ.2105284104).

Α) ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ζωγράφου, ……..…../…………../………….

Β) ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Γ) ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ (ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ κλπ)
Δ) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ε) Τοποθέτηση ΠΡΕΣΣΑΣ-ΓΕΡΑΝΟΥ
ΣΤ) Τοποθέτηση ΚΑΔΟΥ
Ζ) Τοποθέτηση ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ (ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ)
Η) ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Ανάλυση τ.μ.:….………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……………….
και για το χρονικό διάστημα:

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

από ……………………… έως………………………….

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει ότι επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος επεξεργασίας τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των αιτούντων πολιτών με σκοπό τον έλεγχο
δικαιολογητικών για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που προβλέπει το Π.Δ. 480/85 «(ΦΕΚ Α 173) : Εκκαθάριση των αρχείων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδέσμων αυτών». Ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις Δημόσιες Αρχές όπως
προβλέπει ο νόμος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και δεν θα διαβιβαστούν σε Τρίτη Χώρα ή Διεθνή Οργανισμό ούτε θα χρησιμοποιηθούν για την
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Ο Δήμος Ζωγράφου έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, (Πρόσβασης, Διόρθωσης, Εναντίωσης, Διαγραφής,
Περιορισμού, Φορητότητας, Ανάκληση συγκατάθεσης) στο βαθμό που έχουν εφαρμογή, δεδομένου ότι η παρούσα επεξεργασία αποτελεί νομική σας υποχρέωση.
Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης ή άσκησης των δικαιωμάτων αναφορικά με τα δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων(DPO) του Δήμου Ζωγράφου (email: dpo@zografou.gr ).

