ΑΙΤΗΣΗ Έγκρισης
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ κτηρίου(-ων)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :
ΣΥΣXETIΣΗ:

ΠΡΟΣ Την
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Κλεψύδρας 1 & Λυσίου - 10555 Αθήνα,
Τηλ.: 210-3253059, 210-3243289
Fax: 210-3232547, E-mail: ynmteaasek@culture.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ(-ΩΝ)
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Ιδιοκτήτης 2 / Μισθωτής

Ιδιοκτήτης 1

Επώνυμο:
Όνομα:
Οδός/αριθ.:

ΧΡΕΩΣΗ:

ΘΕΜΑ: Παρακαλώ να εγκρίνετε …………….……………
…………………………………..……………………………….….
……………………………………….………….που βρίσκεται:

Οδός/αριθ. :

Ταχ. Κώδ.:

Περιοχή

Δήμος/Κοιν.:

Ταχ. Κώδ. :

Τηλ.:

Δήμος/Κοιν.

Κιν.:

Ο.Τ. :

Fax:

Αριθ. ορόφ.:

:

E‐mail:

Χρόνος κατασκευής:

Επώνυμο:

Αριθ. Οικοδ. Άδειας:

Όνομα:

Αρμόδιο Πολεοδ. Γραφ.:

Οδός/αριθ.:

Προηγ. εγκρίσεις ΥΠΠΟ:

Ταχ. Κώδ.:

Συντεταγμένες θέσης (WGS84)

Δήμος/Κοιν.:

φ:_______________(Lat)

Τηλ.:
Κιν.:
Fax:

Συνημμένα υποβάλλω τα κατωτέρω δικαιολογητικά που
αποτελούν την κατ' αρχήν πληρότητα του φακέλου:

E‐mail:

1.

Αίτηση ιδιοκτητών ή εξουσ. Μηχ/κού

Επώνυμο:
Όνομα:
Οδός/αριθ.:
Ταχ. Κώδ.:
Δήμος/Κοιν.:
Τηλ.:
Κιν.:
Fax:
E‐mail:

2.

Φωτογρ. Τεκμηρίωση (εσωτ.-εξωτ.)

3.

Αρχιτεκτονική αποτύπωση κτισμ.Χ2

4.

Τοπογρ. ∆ιάγραμμα (κατά ΓΟΚ) Χ4

5.

Συμβόλαια ή και Υπεύθ. ∆ήλωση
ιδιοκτητών παλαιότητας κτισμάτων με
θεώρηση γνησίου υπογραφής

λ: ______________(Lon)

ΕΛΕΓΧΟΣ

enmaAIT_KATEDAF.doc__20141030

Υποβολή των στοιχείων σε ψηφιακή μορφή
Κατά την κατάθεση του φακέλου διαπιστώθηκε
από προσωρινό έλεγχο της ΕΝΜΑ ότι έλειπαν
τα με αριθμό:__________σχετικά, τα οποία
προτίθεμαι να καταθέσω με νέα αίτηση
εντός___ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση ο
φάκελος
θα
αρχειοθετηθεί.
Η
τυχόν
επανυποβολή του στο μέλλον θα αποτελείται
από νέο πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦ.:

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ (μονογραφή)
Αθήνα, ____ / ____ / 201__
Ο/Η Αιτών/-ούσα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ / ΑΡΧΕΙΟ

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. Τα πεδία με γκρι συμπληρώνονται από την Υπηρεσία. ∆ηλώνεται
τουλάχιστον ένα e-mail και ένα fax του ενδιαφερομένου μηχ/κού ή ιδιοκτήτη. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι των δύο ιδιοκτητών
χρησιμοποιείται επιπλέον όμοιο έντυπο και συσχετίζεται με το παρόν. Προαιρετικά και για την διευκόλυνση της διαδικασίας μπορεί να
υποβάλλονται όλα τα στοιχεία του φακέλου και ψηφιακά. Ήτοι: Αίτηση, Τεχν. Εκθέσεις (σε msWord 2003, Arial 11pt), φωτογραφίες (σε
*.jpeg, *.tif, *.pdf) και σχέδια (σε *.dwg, *.jpeg, *.tif, *.pdf). Την Αίτηση αυτή μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=2748

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ*
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Αίτηση του ιδιοκτήτη (συνοδευόμενη από αποδεικτικό ιδιοκτησίας- συμβόλαιο ή και υπεύθυνη δήλωση με
θεωρ. το γνήσιο της υπογραφής) ή του εξουσιοδοτούμενου από την αστυνομία μηχανικού με σαφή διεύθυνση
του ακινήτου, (οδός, αριθμός, περιοχή και πόλη).
Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση, δηλαδή φωτογραφίες του εξωτερικού και του εσωτερικού του κτίσματος και
του περιβάλλοντος (εγγύτερου και ευρύτερου) στις οποίες να αναγράφεται ο χρόνος λήψης τους, η πλήρης
διεύθυνση του υπό κατεδάφιση κτίσματος (οδός, αριθμός και περιοχή) υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από
τον υπεύθυνο μηχανικό. Ακόμη να δηλώνεται ο τυχών άλλος χαρακτηρισμός που έχει γίνει για το κτήριο από
άλλη αρχή όπως π.χ. από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή το Υπουργείο Αιγαίου ή τον ∆ήμο.
Τοπογραφικό στο οποίο σημειώνεται το κτίσμα ή τα κτίσματα για τα οποία ζητείται η κατεδάφιση, καθώς και οι
θέσεις λήψης των φωτογραφιών (εις τετραπλούν).
Ευρύτερο τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής με την θέση του κτηρίου και με ένδειξη του αριθμού των
ορόφων στις όμορες ιδιοκτησίες.
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ή τους ιδιοκτήτες και η οποία θα δηλώνει την ακριβή χρονολογία ή
τη χρονική περίοδο ανέγερσης του κτίσματος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Εις διπλούν αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης του υπό κατεδάφιση κτίσματος.

* Για την κατεδάφιση κτιρίων παλαιότερων των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών συνεννοείσθε με την Υπηρεσία.

