……………………………………...../...../...........
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.............................................
Nοµ/κή Αυτ/ση:.........................................
................................................................
................................................................
ΤΜΗΜΑ:....................................................
Ταχ. ∆ιευθ.:...............................................
Τ.Κ.:....................................................
Τηλέφωνο:........................
Φαξ :...........................
Πληροφορίες :...........................................

ΘΕΜΑ: « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη
και σχετικές ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ. 33 Α’), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1512/85 «Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων,
ρύθµιση συναφών θεµάτων και θεµάτων του Ταµείου Νοµικών» (Φ.Ε.Κ. 4 Α’), όπως
ισχύει και συγκεκριµένα της παρ. 8, του άρθρου 9 αυτού.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός κανονισµός» (Φ.Ε.Κ. 210 Α’), όπως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.∆/τος «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των
ανεγειροµένων οικοδοµών» (Φ.Ε.Κ. 795 ∆’), όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. ........................ αίτηση τ…. κ ..........................................................
...................................... µε την οποία ζητά την εξαίρεση από την κατεδάφιση των
αυθαιρέτων

κατασκευών

στην

οικοδοµή,

που

βρίσκεται

………………….……

………......................................................………………………………………………………………
……..……............................................................……….., όπως αυτά απεικονίζονται στα
υποβληθέντα σχέδια του Μηχανικού ........................................……………………….και
περιγράφονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
7. Το γεγονός ότι στην περιοχή του ανωτέρου ακινήτου ισχύουν οι διατάξεις του
……………………………………………………………………………………………………………………….……
8. Τα ειδικότερα δικαιολογητικά και στοιχεία της υπάρχουσας οικοδοµής που υποβλήθηκαν
και συνεκτιµώνται στην παρούσα είναι ...............................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9. Τα γεγονός ότι το στάδιο εργασιών είναι ...............................................................
10...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Μετά τα παραπάνω οι προς εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι
συγκεκριµένα οι εξής :

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
Επειδή
οι ως άνω περιγραφόµενες αυθαίρετες κατασκευές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1
και της περ. Β, της παρ. 1, του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 7587/12-2-2004 Υ.Α. «Καθορισµός
των µικρών παραβάσεων, που µπορούν να εξαιρεθούν…..» (Φ.Ε.Κ. 372 Β’).
Εισηγούµαστε
1] Την εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών στην οικοδοµή του κ……..…
…………………………………………………………….......……………......, που βρίσκεται..............…..…
………......................................................………………………………………………………..……………
…….. ……............................................................……….., οι οποίες είναι οι εξής:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2] * Την έγκριση αποπεράτωσης των ανωτέρω αυθαιρέτων κατασκευών και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 23186/3626/85 υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση κοινωνικών
λόγων για άδεια αποπερατώσεως αυθαιρέτων κτισµάτων» (Φ.Ε.Κ. 172 Β’), διότι θεωρούµε
ότι………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3] * Το πρόστιµο διατήρησης να µετατραπεί σε εφ’ άπαξ εισφορά και ορίζεται ίσο µε το
πρόστιµο ανέγερσης (υπ’ αριθ. 7587/12-2-2004 Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 372 Β’), διότι θεωρούµε ότι .....
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4] * Να µην επιβληθούν οι λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17, του Ν.
1337/83, για τους ιδιοκτήτες και τους µηχανικούς.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
* ∆ιατηρείται κατά περίπτωση

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

