
 
 
 

Βεβαίωση 
περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής

στο Ν. 4178/2013 για το παρακάτω ακίνητο.
 

 
Στοιχεία ιδιοκτητών:

 
Μηχανικοί:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

A/A Δήλωσης: 3304988

Κατάσταση Δήλωσης: Οριστική υπαγωγή

A/A Πρωτοκόλλου: 1034528

Ηλεκτρονικός κωδικός: 7F539837A3B73D88

Ημ/νία δημιουργίας: 31/03/2016

Ημ/νία υπαγωγής: 27/04/2016

Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2016 12:46:34

Περιγραφή: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ

Διεύθυνση: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ & ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ, Δ.Ε.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ,Δ.ΧΑΝΙΩΝ,Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

TK: 73014

Δήμος: Χανίων, Π.Ε. Χανίων,  Κρήτης

Τιμή ζώνης: 900,00 €

Πρόστιμο: 0,00 €

Πρόστιμο KX: 0,00 €

Πρόστιμο μειωτ. συντ.: 0,00 €

Πρόστιμο πισίνας: 0,00 €

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: 0,00 €

Συνολικά τμ ΚΧ: 447,43

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: 0

Συνολικά κμ πισίνας: 0

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτιριοδομικών παραβάσεων: 5

Eπώνυμο
Όνομα

΄Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας

Ποσοστό
συνιδιοκτησίας

Οδός Αρ.
Πόλη
ΤΚ

Τηλέφωνο
Κινητό
ΦΑΞ
Email

ΑΦΜ
ΑΦΜ εξωτερικού

ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 100%

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29
ΧΑΝΙΑ
73100

2821341721
2821341600
2821341716

dimos@chania.gr

997678759
Α ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ονοματεπώνυμο Α.Μ. ΤΕΕ/
Αρ. ΤΕΕ Ειδικότητα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ 98988 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2004]
ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 64372 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1993]

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 45160 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1985]
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Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:
Τιμή ζώνης 900,00 €
Οικοδομική Άδεια Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας 21/1996 & 160/2010
Εντός σχεδίου ή οικισμού Ναι
Επικρατούσα χρήση Υπηρεσίες
Τύπος κτιρίου Δημόσιο & ν. 3891/2010 αρθ.6 παρ.12δ
Παραδοσιακός οικισμός Εκτός παραδοσιακού οικισμού/τμήματος πόλης

Φύλλο καταγραφής #1
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 1
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 1,3 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 1,3 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #2
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 2
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 29,2 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 325 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 29,2 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #3
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 3
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 32,86 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 355 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 32,86 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #4
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 4 ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ 5
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 1,69 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 1,69 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #5
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 6
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 29,8 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 330 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 29,8 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
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Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #6
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 7
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 29,72 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 330 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 29,72 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #7
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 8
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 5,41 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 320 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 5,41 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #8
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 9
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 19,56 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 460 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 19,56 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #9
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 11
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 38,52 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 340 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 38,52 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #10
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 12
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 224,05 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 90 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 82,14 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
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Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #11
Περιγραφή παράβασης ΚΤΗΡΙΟ 13
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 35,32 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 230 εκατοστά
<20% του επιτρεπόμενου ύψους

Υπέρβαση κάλυψης 34,96 τμ
<20% της επιτρεπόμενης κάλυψης

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

0

Φύλλο καταγραφής #12
Περιγραφή παράβασης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

1

Φύλλο καταγραφής #13
Περιγραφή παράβασης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
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Κατηγορία αυθαιρεσίας Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4
του άρθρου 9 του ν. 4178/2013: υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και
αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων με την καταβολή του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο.
δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στην περ. ε. του άρθρου 9 του ν. 4178/2013.

Είδος χρήσης Υπηρεσίες
Αλλαγή χρήσης Όχι
Υπέρβαση δόμησης 0 τμ κύριων χώρων

0 τμ χώρων μειωτ. συντελ.
<50% της επιτρεπόμενης δόμησης

Υπέρβαση καθ'ύψος 0 εκατοστά
Όχι

Υπέρβαση κάλυψης 0 τμ
Όχι

Παραβίαση πλαγίων αποστάσεων Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο Όχι
Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα από 1/1/2004 μέχρι 28/7/2011
Πρόχειρη κατασκευή
Τύπος αυθαιρεσίας Ρύθμιση
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 0 κμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό
Διαφορετική διαμερισμάτωση
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και
κτιριοδομικών παραβάσεων

4
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Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης: 
Συνολικό ποσό παλαιοτέρων πληρωμών: 0,00 € 
 

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 

Τρωτότητα: Μελέτη στατικής επάρκειας

Συντεταγμένες  γεωτεμαχίου(προσέγγιση):  493195 .3528490388  3930263 .4990686653 ,493200 .64452628884

3930258.4719752776,493210.69871306384  3930225.3989924653,493210.69871306384  3930218.784395903,493172.3340530012

3930203 .9676996027 ,493123 .38603843853  3930191 .532258065 ,493121 .533951401  3930217 .46147659 ,493119 .417280501

3930221.1656506653,493119.1526966385  3930226.7219117777,493119.946448226  3930231.7490051654,493121.2693675385

3930235.188595378,493123.91520616354  3930238.363601728,493130.52980272606  3930241.0094403527,493135.82147997606

3930242.8615273903,493147.46316992614  3930246.565701465,493160.6923630512  3930251.063627128,493173.9215561762

3930256.090720515,493183.44657522626 3930258.7365591405,493191.6486749638 3930262.7053170777,493194.8236813138 3930264.028236390 
 

 

Τεχνική έκθεση: ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ. 
 

Σχόλια:  
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Βεβαιώνεται ότι η δήλωση είναι πλήρως εξοφλημένη.

 

 

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος Α/Α Ημ/νία
εισαγωγής Ποσό Κωδικός πληρωμής Λήξη

πληρωμής
Τελευταία
πληρωμή Κατάσταση εξόφλησης

Ποσοστό
ανταπόδοσης ΤΕΕ

1 31/03/2016 15,00 € 20700000330498881320 08/08/2016 18/04/2016 Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές
Ημ/νία

πληρωμής Ποσό Κωδικός πληρωμής Στοιχεία συναλλαγής Ημ/νία
εισαγωγής

18/04/2016 15,00 € 20700000330498881320 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ-Κωδικός καταστήματος 0041-28161080001671 19/04/2016
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Ιστορικό ενεργειών δήλωσης
Ημ/νία ενέργειας Ενέργεια

27/04/2016
12:46:34

Οριστική υπαγωγή

27/04/2016
12:45:19

Υπολογισμός προστίμου

27/04/2016
12:45:19

Υπαγωγή

31/03/2016
14:17:50

Αρχική υποβολή

Ιστορικό μεταβολής προστίμου
Ημ/νία Πρόστιμο ΚΧ Πρόστιμο ΒΧ Πρόστιμο

πισίνας
Πρόστιμο

παραβάσεων
Πρόστιμο

27/04/2016
12:45:19

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7F539837A3B73D88Έλεγχος ηλεκτρονικού κωδικού: 
https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx Σελίδα 10 από 10
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