
                                     
           EΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

           ΓΖΜΟ  ΑΘΖΝΑΗΧΝ    

        ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ        Αρ εζωη. πρωη: 6180/14 
           Γ/ΝΗ  ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΔΩ & ΓΟΜΗΗ     

ΣΜΗΜΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ                   
           Σαρ  δ/λζε- σθξάηνπο 57   

           Σαρ. Κώδηθαο  10431      Φ.Α. 144/14              

           Πιεξνθνξίεο     

           Σει. 21052050  

 
 Καηαζκεσή (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή )   

Αιιαγή ρξήζεο ζηνλ εκηόξνθν θαη γθαξαδόπνξηεο, κεηαιιηθό θηγθιίδσκα, ζύξεο & ηνηρνπνηία ζην 

ηζόγεην.   

ηελ νδό  Μάξλεο   αξ.  22  ζπλνηθία /ζέζε  Βάζεο   
1. Φεξόκελνο ηδηνθηήηεο , θαηαζθεπαζηήο ελνηθηαζηήο: ηδηνθηήηεο: ΣΔΑΤΦΔ & ΣΑΤΦΔ κε εθπξόζσπν απηώλ ηνλ Γεξάζηκν Κνληδάξε 

Γ/λσλ ύκβνπινο θαη ησλ δύν Σακείσλ, θαη ελνηθηαζηήο: ΔΣΑΑ κε εθπξόζσπν απηνύ ηνλ Αληώλε ειηαλάθε Πξόεδξν ηνπ Σακείνπ.   
ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1337/83. 

Οη ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο 

1) ΦΩΣΙΟΤ ΦΩΣΙΟ  

2) ΒΟΝΙΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΟΘΔΝΗ 

δηελεξγήζακε ζήκεξα ηελ 23 Απξηιίνπ 2014  απηνςία ζηελ παξαθάησ πεξηγξαθόκελε θαηαζθεπή , ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 267/98 (ΦΔΚ 195/Α)  Π.Γ/ηνο πεξί απζαηξέησλ θιπ θαη δηαπηζηώζακε : 

Περιγραθή ασθαιρέηοσ :  

Διέγρνληαο ηελ ππ’ αξ. 1150/04 νηθνδνκηθή άδεηα θαη θαζ’ ππέξβαζε απηήο.   

Α) Αιιαγή ρξήζεο ζηνλ εκηόξνθν, από ρώξν θαηαζηήκαηνο ζε ρώξν γξαθείσλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο 265,61 κ2, 

ζύκθσλα κε ην Γηάγξακκα Κάιπςεο.   

Β) Σνπνζέηεζε ηεζζάξσλ (4) γθαξαδνπνξηώλ ζην ηζόγεην ζε κε πξνβιεπόκελε ζέζε κε δηαζηάζεηο 

(2,30+3,30+3,40+3,40)ρ2,60 κh. 

Γ) Σνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ θηγθιηδώκαηνο ζην ηζόγεην κε δηαζηάζεηο (2,00+0,60+0,90+0,90)ρ2,20κh. 

Γ) Αλνηγκα γηα πόξηεο ζην ηζόγεην κε δηαζηάζεηο (0,70ρ2,00) γηα μύιηλε & (0,70ρ2,00) γηα κεηαιιηθή.  

Δ) Σνηρνπνηία δξνκηθή ζην ηζόγεην κε δηαζηάζεηο 2,10ρ2,40 κ.   

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν 4067/12 ΝΟΚ  

ΖΜ.: Ο αξηζηεξόο αλειθπζηήξαο από ηζόγεην πξνο ηνλ εκηόξνθν έρεη θαηαζθεπαζζεί ζε ηκήκα ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ ρώξνπ βηηξίλαο.   

ηάδιο εργαζιών :   Πεξαησκέλα.  

 

Η σο άλσ θαηαζθεπή είλαη απζαίξεηε ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4067/2012, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 48 ηνπ Ν. 4178/2013 θαη σο εθ ηνύηνπ θαηεδαθηζηέα.   

      Γηα ηελ παξαπάλσ απζαίξεηε θαηαζθεπή επηβάιινληαη ζηνπο ππόρξενπο (άξζξν 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 1337/83), 

πξόζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4178/2013.  

Καηά ηεο έθζεζεο απηνςίαο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο κε θαηάζεζε ζην 

πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο πνπ θνηλνπνίεζε ηελ πξάμε. Γηα ην παξαδεθηό ηεο πξνζθπγήο απαηηείηαη ε 

θαηαβνιή παξαβόινπ ύςνπο πελήληα (50) επξώ. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη. Δπηπιένλ 

δύλαηαη λα εθηίζεληαη απόςεηο πνπ ακθηζβεηνύλ ηελ νξζόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ απζαηξέηνπ θαη 

ππνινγηζκνύ ησλ πξνζηίκσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πίζσ ζειίδα.  

Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ πξνζεζκία ην απζαίξεην είλαη θαηεδαθηζηέν, ηα δε επηβιεζέληα πξόζηηκα ζα 

θαηαζηνύλ νξηζηηθά θαη ζα βεβαησζνύλ.  

     ύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 2300/95 αληί έλζηαζεο ζηελ ίδηα πξνζεζκία κπνξεί λα ππνβιεζεί 

αίηεζε κε ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ησλ πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο θαηά ηα ηζρύνληα θαη ππεύζπλε 

δήισζε όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηελ έθζεζε απηή θαη ηηο ηπρόλ δηνξζώζεηο πνπ ζα θάλεη ε ππεξεζία όζνλ 

αθνξά ζην ύςνο ησλ πξνζηίκσλ , ώζηε λα ηύρεη κείσζε απηώλ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηό ( 30 % ). 

  

θαξίθεκα -Οδνηπνξηθό -Αλάιπζε θαη ύςνο πξνζηίκσλ ζηελ πίζσ ζειίδα . 

                                                 

ΠΡΑΞΖ ΣΟΗΥΟΚΟΛΛΖΖ 
 

Η έθζεζε απηή ηνηρνθνιιήζεθε ζήκεξα  ζηηο 23 Απξηιίνπ 2014.             

παξνπζία ησλ ππαιιήισλ  

Ολνκαηεπώλπκα -  Τπνγξαθέο α )   ΒΟΝΙΚΟΠΟΤΛΟ Γ.          β ) ΦΩΣΙΟΤ Φ.   



 

   

ΚΑΡΗΦΖΜΑ     

 

                 Β) Γθαξαδόπνξηεο(2,30+3,30+3,40+3,40)ρ2,60 

       Γ) Κηγθιίδσκα (2,00+0,60+0,90+0,90)ρ2,20 

 

       ΑΚΑΛΤΠΣΟ     ΣΟΑ    Γ)Αλνηγκα γηα πόξηεο (0,70ρ2,00)ρ2 

  ΙΟΓΔΙΟ     ΟΓΟ     Δ) Γξνκηθή ηνηρνπνηία (2,10ρ2,40) 

      ΜΑΡΝΗ 

           22 

 

 

 

 

 

 

 ΗΜΙΟΡΟΦΟ    ΣΟΑ    Α) Αιιαγή ρξήζεο από θαηάζηεκα 

        ΟΓΟ      ζε γξαθεία Δ=265,61 

     ΜΑΡΝΗ 

           22 

                                    

 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΤΦΟ ΠΡΟΣΗΜΧΝ  
1 )  Δίδνο θαηαζθεπώλ : ύκθσλα κε ηελ 9732/04 ΚΤΑ & Ν. 4014/11 

Άξζξν 1: Καηεγνξία απζαηξέηνπ …παξ. ……………………… 

Άξζξν 2: Δθηίκεζε αμίαο απζαηξέηνπ ………………………… 

Άξζξν 3: Ύςνο πξνζηίκνπ παξ. ………………………………. 

  

2 )  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΜΒΑΓΧΝ :  

 

Δ1 = 265,61κ2 

Δ2 = 4 ηεκάρηα 

Δ3 = (2,00+0,60+0,90+0,90) = 4,40κκ 

Δ4 =  (0,70ρ2,00)ρ2 = 2,80κ2 

Δ5 = (2,10ρ2,40) = 5,04 κ2 
 
 

3 ) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΑΝΔΓΔΡΖ : 

 

Π.Α. = {(265,61κ2Υ1450ε/κ2) + (4ηεκρ120ε/ηεκ) + (4,40κκρ23,48
ε
/κκ) + (2,80κ2ρ58,70

ε
/κ2) + 

(5,04κ2ρ8,22
ε
/κ2)} ρ 30% = 115.777,08 επξώ     

Π.Α. = 115.777,08 εσρώ. 

 
 

 

4 ) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΖ : 

  

Π.Α. = {(265,61κ2Υ1450ε/κ2) + (4ηεκρ120ε/ηεκ) + (4,40κκρ23,48
ε
/κκ) + (2,80κ2ρ58,70

ε
/κ2) + 

(5,04κ2ρ8,22
ε
/κ2)} ρ 5% = 19.296,18 επξώ εηεζίσο 

Π.Γ. = 19.296,18 εσρώ εηηζίως.  
 

 

 


