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ΠEPΙΦEPEΙA ΠEΛoΠoNNHΣoY
NoMoΣ APΓOΛΙΔAΣ
NOMAPXΙAKIΙ AYTOΔΙOΙKHΣΙΙ
APΓoΛΙΔAΣ

TMHMA xΩPoTAΞΙAΣ -- ΠoΛEoΔoMΙΑΣ
& ΠEPΙBAΛΛONTOΣ
EΠAΡXΙAΣ EPMΙONΙΔAΣ

Tα1. Δ/νοη: Περ/κ69 Kρανιδiου
Tα1.Kιilδικαq: 21300
Πληρoφoρiεq:
Tηλ€φωνο: 2754022506

ΠΡoΣ : ΖAPΑΛLΓKΑ XPHΣTOτoυ TΙMoΘEoY
t(αι τηt KΩN/Ι\AΣ

(με απoδεικτικ6 επiδoοη6)

ΚoΙN:

ΘEMA: AΠoΣToΛΙ{ EKΘEΣΗ ΑYTOΨΙAΣ AYΘAΙΡETOY

Σαg απooτ6λλoυμε την υπ'αρ. πρcυτ.oικ.50/15-01-09 6κθεoη
αυτoιμiαq αυΘαιρ6του και παρακαλoriμε μ6οα oε πρoθεoμiα 30 ημερων απ6 την
παραλαβη τηq 6κθεoη9 να γiνει ι1νoταoη η απoδoμ πρooτiμoυ πρoκειμθνoυ να
6γετε τιq ν6μιμε9 εκπτ6oει9.
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EKΘEΣΗ AYΤoΨlAΣ
AYΘAIPETHΣ KATAΣKEYHΣ

KA! YΠoΛoΓlΣMoΣ ΠPoΣΤlMΩN

EΛΛHN|KΗ ΔHMOKPATIΑ
NOMΑPXIΑKΗ ΑYToΔ] ol KH ΣΗ
ΑPΓoΛlΔΑΣ
TMΗMA XΩ.Πo.ΠE. KPΑNlΔloY
Tα1. Δ/voη Περ/κη. oδog Kραuδ1oυ
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Δlεvηργηαα oημερα TηV αυτoψ[α στηV παραπdvω oικoδoμη,

195/Α/98) περi δtαδlκαoiαg XαραKTηρlσμo0 KcΙl Κατεδαφlσηζ vεωV αυθαiρετωV KαΤασΚεUωV
κ.λπ. καΘΦζ Kαl τηζ 9732127-2-04 (ΦEK 4688/5-3-04) K.Yφ.A. olκovoμiαζ Kα] otκovoμικιi.lv
_ Περl βαλλovτog, Xωρoταξiα s και Διψqiωy'Ε ργωv, καl διαπioτωσα τα εξξrE:
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ΑρlΘ. Πρωτ, υ{F i
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Στdδιo εργαolΦv

'Yατερα απo τα παραπdvω η olκoδoμη αυτη πρfπει vα κατεδαφtoτεi εκτ69 αv o lδιoκτητηg
η κdΘε εvδrαφερ6μεVoζ υπoβαλλεl oxετrκη fvαταoη κατ' αυτηq. Η 6voταoη Θα υπoβληθε1
oτηv Πoλεoδoμlκη Yπηρεo1α μ€αα oε αvαTρεπTlκη πρoΘεoμfα τρldvτα (30) ημερΦv απ6
τηV τo|ΧoK6λληoη τη5 fκΘεoη6 αυτηE oτo αυΘαiρετo και Θα oυvoδεOεταl με τα oτoι1εiα πoυ
απoδεtκv0ouv τlζ απoψεlg τoυg (oικoδoμικη dδεlα, δηλωoη Α.N.410/68, τiτλo Ν.720177'
δηλωoη N. 1337/83, απ6φαoη εξαiρεoηg απ6 τηv κατεδdφtoη τoυ dρΘρoυ 9 παρ.8 N.
1512185 κ.λπ.). Αv παρθλΘεl απρακτη η πlo πdvω πρoΘεclμfα τo αυΘαiρετo, πoU
περlγραφεταl, Θα κατεδαφtoτεi.
Επioηg, oιlμφωvα με TηV παρ' 6 τoυ αρΘρoυ 23 τoυ Ν. 2300/95, αvτi €voταoηg oτηv iδlα
πρoΘεoμiα, μπoρεi vα υπoβληΘεi αiτηoη - δηλωoη 6τl o εvδιαφερoμεvog απoδf1εταl
αvεπlφιjλαKTα Tηv fκΘεoη αυτη και τlg τυx6v δioρΘΦαειζ πoU θα κdvει η υπηρεoiα' 6σov
αφoρd oτo 0ψog Tωv πρoστ[μωv, ωoτε vα τ01εl μεiωoη6 αυτΦv κατd 30%.
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A. YΠoΛoΓlΣMoΣ ΣYMBΑT|KHΣ ΔΞlAΣ AYΘA tPEToY
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Γ. YΠoΛoΓlΣMoΣ ETHΣ!oY ΠPoΣTlMoY ΔIATΗPHΣHΣ

o δlεvεργησαζ τηV αυτoψΙα υπαλληλoE

ΣKAP!ΦΗMA _ oΔolΠoPlKo

B. YΠoΛoΓlΣMoΣ ΓIPoΣT-lMoY ANEΓEPΣΗΣ
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