ΑΙΤΗΣΗ
Κτίσμα προϋφιστάμενο της 1-12-1955

ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………..
ΟΝΟΜΑ : ………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………………
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : ………….…………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ……………………………..
Α.Δ.Τ. : ……………………………………..
Α.Φ.Μ. : ……………………………………
Δ.Ο.Υ. : …………………………………….
ΤΗΛ. : ………………………………………
Την απάντηση :

o Θα την παραλάβω ο ίδιος από την Υπηρεσίας σας
o Να μου στείλετε ταχυδρομικά στην ανωτέρω δ/νση

Προς
ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση
κτίσματος προϋφισταμένου της 1-12-1955
Συνημμένα υποβάλλω :

o Φωτογραφίες όψεων του κτίσματος
o Τίτλοι ιδιοκτησίας επικυρωμένοι που να

προκύπτει η παλαιότητα του κτίσματος ή η αγορά
του οικοπέδου που υπάρχει το κτίσμα προ της 112-55.

o Απόσπασμα παλαιοτέρων σχεδίων πόλεως ή

υπάρχουσες αεροφωτογραφίες της περιοχής προ
της 1-12-55 (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
μπορείτε να προσκομίσετε τις πλησιέστερες που
υπάρχουν μετά το 1955).

o Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (άρθρ. 8

Ν.1599/1986) επικυρωμένη από ΚΕΠ με
επικολλημένη σ' αυτήν φωτογραφία του κτίσματος ή
της κατασκευής, με την οποία δηλώνεται:
• ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου, (ο οποίος
δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος της 1-12-55)
• Περιγραφή του αυθαίρετου (επιφάνεια, αριθμό
ορόφων, χώροι, διεύθυνση ή οδοιπορικό
σκαρίφημα σε περίπτωση εκτός σχεδίου).
• 'Οτι το αυθαίρετο δεν υπάγεται στις περιπτώσεις
των παρ.2 και 3 του Αρθ-15 του Ν-1337/83.

o Αποτύπωση περιγράμματος ή κατόψεις με
εμβαδομέτρηση και σχηματική τομή.

Προαιρετικά:

o Βεβαιώσεις αρχικής ηλεκτροδότησης &

υδροδότησης κτισμάτων από ΔΕΗ & ΔΕΥΑΛ
(προ της 1-12-55) ή πλησιέστερες που υπάρχουν
μετά το 1955.

o Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει την
παλαιότητα του κτίσματος.

ΛΑΡΙΣΑ
/ /20
Ο /Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Σημείωση :
Το αίτημά σας οφείλει η υπηρεσία μας να το διεκπεραιώσει εντός των προθεσμιών του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/99), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3230/04 (ΦΕΚ 44Α/04)
Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε οποιαδήποτε νέα στοιχεία να τα υποβάλλετε με νέα αίτηση

Αίτηση Νο. 3.4

