
 
 
 

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: 3629375

Κατάσταση Δήλωσης: Οριστική υπαγωγή

A/A Πρωτοκόλλου: 1364059

Ηλεκτρονικός κωδικός: 931F215333617C93

Ημ/νία δημιουργίας: 10/01/2017

Ημ/νία υπαγωγής: 23/03/2017

Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2017 14:47:25

Περιγραφή: ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΤ 258Α

Διεύθυνση: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

TK: 12132

Δήμος: Περιστερίου, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,  Αττικής

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: 3.711,08

Συνολικά τμ χώρων μειωτ. συντ.: 886,88

Συνολικά κμ πισίνας: 0

Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και

κτιριοδομικών παραβάσεων: 0

Eπώνυμο
Όνομα

΄Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας

Ποσοστό
συνιδιοκτησίας

Οδός Αρ.
Πόλη
ΤΚ

Τηλέφωνο
Κινητό
ΦΑΞ
Email

ΑΦΜ
ΑΦΜ εξωτερικού

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΤΑ
ΟΤΑ 100%

ΠΛ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

12133

2105701000
090094082

Ονοματεπώνυμο Α.Μ. ΤΕΕ/
Αρ. ΤΕΕ Ειδικότητα

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17089 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.[1993]
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Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης:
Τιμή ζώνης 900,00 €
Οικοδομική Άδεια Όχι
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 2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΦΥΛΑΚΙΟ)
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 28,88 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ(WC)
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

22,88 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΙΣΟΓΕΙΟ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΕΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
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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 116,28 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

0

Φύλλο καταγραφής #4
Περιγραφή παράβασης ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ)
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 40 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

0

Φύλλο καταγραφής #5
Περιγραφή παράβασης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ )
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 472,5 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
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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 ΚΤΙΣΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΕΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
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 124 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΕΣ ΚΤΙΣΜΑ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
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 620 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΥΠΟΣΤΕΓΑ
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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 712,3 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ & Α' ΟΡΟΦΟΥ)
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 829,2 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
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 116,77 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
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Ειδικές συνθήκες
Παλαιότητα Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
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 220,57 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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 352,68 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 #13
Περιγραφή παράβασης ΙΣΟΓΕΙΟ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
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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 67,9 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 #14
Περιγραφή παράβασης ΠΕΡΙΜΕΤΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
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  τμ κύριων χώρων

864 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 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003
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 #15
Περιγραφή παράβασης ΙΣΟΓΕΙΟ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΕΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
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 10 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
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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
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Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης: 
Συνολικό ποσό παλαιοτέρων πληρωμών: 0,00 € 
 

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2

Συντεταγμένες  γεωτεμαχίου(προσέγγιση):  4 7 2 3 2 9 . 3 4 3 4 0 8 6 8 6 8  4 2 0 7 5 5 2 . 8 1 0 9 3 8 9 5 4 , 4 7 2 3 7 1 . 0 1 5 3 6 7 0 3 0 7

4207639.462153924,472344.5569807806  4207659.305943611,472360.4320125307  4207714.8685547365,472315.4527559055

4207738.6811023615,472241.3692744052  4207590.51413936  
 

 

Τεχνική έκθεση: Ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγής χρήσης σύμφωνα με το Ν. Ν.4178/13Έργο: Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα

με το Ν.4178/13 που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές, που βρίσκονται εντός του Ο.Τ. 258α το οποίο έχει χαρακτηρισθεί με το ΦΕΚ 569Δ΄/12-10-1981 ως

«κοινόχρηστο πράσινο» οι οποίες όμως εμπίπτουν στο άρθρο 16 του Ν. 4178/2013 και τακτοποιούνται με την παρούσα διαδικασία.Θέση ακινήτου / διεύθυνση

: εντός σχεδίου πόλεως στην οδό Αγ. Βασιλείου 62, Ο.Τ 258α5, στο Περιστέρι, του Δήμου Περιστερίου. Αριθμός οικ. αδείας:     ΟΧΙΕίδος χρήσης ακινήτου :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙδιοκτήτης:  1) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   (πλήρη κυριότητα με 100% εξ’ αδιαιρέτου επι κάθετης)Ρυθμίσεις με προηγούμενους νόμους Ν.3843/10 και

Ν.4014/11:  ΟΧΙΠεριγραφή χώρου/ων που ρυθμίζονται με το Ν.4178/13 :  Πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, που βρίσκονται εντός του Ο.Τ. 258α το

οποίο έχει  χαρακτηρισθεί  με το ΦΕΚ 569Δ΄/12-10-1981 ως «κοινόχρηστο πράσινο» οι  οποίες όμως εμπίπτουν στο άρθρο 16 του Ν. 4178/2013 και

τακτοποιούνται με την παρούσα διαδικασία.    Βρίσκονται εντός περιφραγμένου, είτε περιτοιχισμένου χώρου, ιδιοκτησίας Δήμου Περιστερίου οι οποίες είναι

είτε μόνιμες σταθερής κατασκευής, είτε από σιδηροκατασκευή,  είτε λυόμενες, είτε πρόχειρες είτε υπό μορφή στεγάστρων, είτε μηχανολογικές εγκαταστάσεις,

είτε εξοπλισμοί κ.λ.π., οι περισσότερες εκ των οποίων χρήζουν αποπεράτωσης, επισκευής κ.λ.π. και δύνανται να ενταχθούν μετέπειτα στο άρθρο 25 του

παρόντος Νόμου.     Τα κενά και ελεύθερα αδόμητα σημεία του χώρου αυτού όπως φαίνεται και από το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα λειτουργούν επί

σειρά ετών ως αμαξοστάσιο του Δήμου Περιστερίου, ως χώρος στάθμευσης όλων των οχημάτων του, (απορριμματοφόρα, φορτηγά, σκαπτικά μηχανήματα

containers, JCB, υπηρεσιακά οχήματα, δίκυκλα κ.λ.π.) και όλου εν γένει του μηχανολογικού εξοπλισμού του.Στα κτίσματα στεγάζονται επί σειρά ετών, γραφεία

και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως:     Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τα Τμήματα  Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και

Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, γραφείο Γραμματείας, γραφείο

Κίνησης, Ιατρείο, αίθουσες Συγκέντρωσης Υπαλλήλων (συνάθροισης κοινού), γραφείο Συλλόγου Υπαλλήλων. Επίσης λειτουργούν εργαστήρια, συνεργεία

επισκευής παντός είδους οχημάτων, εγκατάσταση λειοτεμαχιστή Και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων πρασίνου (βιομάζα), «Πράσινο

σπίτι», φυλάκιο για τον έλεγχο εισόδου-εξόδου του χώρου, αποθήκες, αντλίες και δεξαμενές καυσίμων κ.λ.π.      Για τις κατασκευές αυτές, είχε επιληφθεί το

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας και είχε συντάξει την από 17-6-2011 Έκθεση Αυτοψίας στην οποία αναφέρονται

αναλυτικά στον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα οι χρήσεις τους, οι διαστάσεις τους, τα εμβαδά τους, η χρονολογία τους  κ.λ.π.,  ως κάτωθι συννημένη έκθεση

αυτοψίας και τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ανωτέρω αυθαιρεσίες είναι αποπερατωμένες και πλήρως ενσωματωμένες στην υφιστάμενη κατάσταση.Η περιγραφή

του αυθαίρετου χώρου γίνεται μόνο ως προς το εμβαδό και τη χρήση του (άρθρο 11 παρ.4 του ν.4178/13).Παλαιότητα αυθαίρετης κατασκευής: οι

περιπτώσεις των φύλλων καταγραφής 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14 είναι υλοποιημένες μέχρι 31-12-2003,  και οι υπόλοιπες από 1-1-2004 μέχρι 27-7-2011, η

παλαιότητα της οποίας επιβεβαιώνεται εκτός της δήλωσης του ιδιοκτήτη και από αεροφωτογραφία.Τιμή ζώνης  σύμφωνα με το αντικειμ. σύστημα αξιών του

Υπουργ.  Οικονομ.:    ΤΖ=  900,00€   ημερομηνία  :  ΜΑΡΤΙΟΣ  2017Ο  Δηλών  Μηχανικός             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΪΚΟΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τ.Ε.ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ  ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ  MSc  
 

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 06/03/2017 15,00 € 20700000362937581327 08/08/2017 08/03/2017 Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές
Ημ/νία

πληρωμής Ποσό Κωδικός πληρωμής Στοιχεία συναλλαγής Ημ/νία
εισαγωγής

08/03/2017 15,00 € 20700000362937581327 ALPHA-Κωδικός καταστήματος 9994-22170660091268 09/03/2017
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Ιστορικό ενεργειών δήλωσης
Ημ/νία ενέργειας Ενέργεια

23/03/2017
14:47:25

Οριστική υπαγωγή

23/03/2017
14:34:29

Υπαγωγή

23/03/2017
14:34:29

Υπολογισμός προστίμου

06/03/2017
18:59:10

Αρχική υποβολή

Ιστορικό μεταβολής προστίμου
Ημ/νία Πρόστιμο ΚΧ Πρόστιμο ΒΧ Πρόστιμο

πισίνας
Πρόστιμο

παραβάσεων
Πρόστιμο

23/03/2017
14:34:29

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

931F215333617C93Έλεγχος ηλεκτρονικού κωδικού: 
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