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Σγa.:- Τα αρ. πρωτ. ΦSBi 13l71B8/26-70-2004. Φ5B/13192?9!4-aL2Ο05 κcι
Φ5Β/13 18064.8 1 91πθ.i 15{1aa07 Φροφ* μη.

- 11 aΡ. πρωτ. YffiΙolΓΔΑΙrζ/ΑPxl A1 l Φ0 4 l 687 B7 Βn9 / 28-8 -2Ο ο6 Aπ6φ αaη
- To αρ. τρωτ.ΥΙΓΙOΛδ{EMTEΔE/Φ04_ε/3219./18-10-2004 ξγραφο τηE Υτ.Ν_λ4 & Τ'a,',.'Ε.
ΔE. ΙΙατραg.

_ Το αρ. τρrιτ.372l13-a2-za07 (Δ' EΙΙKΑ: 1229/26-2-λa07) ηγραφo ηt 25ηζ EBΑ Αρy"αξ
Κoρiι,θoυ.

Α:εαrrτim,ταg σηγ αP. πρ6]τ.34911'01-2ΟΟ8 γ6α σjηΦ σξ Ψ.ετικf. με τ'η1, υπ6θεη που

c\,αφερεταx στο θ6μ.α τcαι το αJrοτ6λεσμα αυτοΨiα,ζ εκπροoοπου ηg YlηρεοiαE βζ, σ.αζ

μ,ωρζουμε τα ακ6}'ρυθα:

Tα πθττe πrrεδα φφ6με\ηζ τδιoτιπ1oiεg σξ σrΦ, περω}n <ι'Lt}"lφιζa>>, Δ. Kροruιδiου,

oυvo},πο'ig ε}cΓdσεΦζ 84j62,,# aτρ.- 6πωq αυτιi εμφαivovται στο ευιημμ€νο θετ:ρημεvο

τoπογραφτκ6 δuiγρα1rμα [oε ρoζ yρrbμα: Ν1 (10.207j5 οτp.), Ν2 (1.995,ο5 oτρ'), N3 (2.938,28
'oτρ-)' }{4 (67.967'52 ο"τρ.) και N5 (1.654,55 οτρ.)j, δnt ειιπ[zιτουν αcα 6oια lαιριlγμει,ου
αpyαιο?ο'}ηκοτl yβρoυ li οε [ιbιη προoταοiαc μιημεiου. BρΙoκοιτατ 6μωE oε ε?q,x.οl.lειη απ6 τηιl
}'πτiρεαiα ψ4 zrεpιoγj1

ΣυvεπiοE, α6μφονα με τξ διατξη του Ν. 307812002 <<Για ττ1ν Πρoοταsiα τωιι
Αρ7ρzaa!τcυl' ιcα7 a' γυ'4α τηζ ΙΙo)ιnaτzιαiq Κ)a7ρoιιομιdg>, cε περiπτωoη πoυ ακoπε:τ3ετε 1,.ι

πρaγopηoεεε σε σπο1εσδηποτε οικοδogιικ€q και 7οιπ6q δια6ιορφοτικ€9 εργαοiε6 oτη φερ6μaη
ιδιετ<τr1oiα ααg, θα πρtzrει να υποβ2ηθεi η.καiροg οομcεκριμ6νo α1,ετι16 *ημo ,ερoζ τΓΙν

Eφopεiα μαE, αυνoδan6μεvο ατΦ απ6α:rαοLLαΥβ"Pτηται πλξρη οaρd, o';εδiον εη τριaf,.οliν, για
ηr, κoτd, Ν6μo Γvωμoδ6ηη.

To :rαρδv δει, αr,τnιαθωτ&. οπoιοδf1ποτε θyγραφo αE-εαιΞiται ατεo Φ7.ξ αρμδδια αρ1η και
δεv αποτελεi οιτcοδoμιτcη d,δεια.

!μ1ι";;fr'g θεωρτlβ,o τοπογραφιιι6 φjJιο αrαv $ιΦη
_Evα θειορημεvo τοπηραοπι6 φjδιo oτοιl φ,d}.cπα
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