
 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΥΠΕΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

εγώ, ο / η  του  

συν / ιδιοκτή- της / τρια του ακινήτου:  υπ. αρ.  

σε  

επί της οδού  στο Ο. Τ.  

του συνοικισμού  της Τοπικής Κοινότητας  

της Δημοτικής Κοινότητας  της Δημοτικής Ενότητας  

Του Δήμου  

με ποσοστό και είδος ιδιοκτησίας … % εξ' αδιαιρέτου – Πλήρης Κυριότητα / Ψιλή Κυριότητα / Επικαρπία 

εξουσιοδοτώ τον / την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

(ειδικότητα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Μηχανικό με ΑΜ ΤΕΕ 68471 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, όπως αυτές 
περιγράφονται στο τμήμα Δ΄ του Ν.4495/17. 

 

 

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής              Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   



  

 

Α) ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1 (ΦΚ1) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  / ΧΡΗΣΗ) 

 

(ΚΥΡΙΟΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΧΩΡΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε =  Μ2, 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ  

Β) ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 2 (ΦΚ2) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  / ΧΡΗΣΗ) 

 

(ΚΥΡΙΟΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΧΩΡΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε =  Μ2, 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ  

Γ) ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3 (ΦΚ3) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  / ΧΡΗΣΗ) 

 

(ΚΥΡΙΟΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΧΩΡΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε =  Μ2, 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ  

Δ) ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 4 (ΦΚ4) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ... – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ / ΧΡΗΣΗ) 

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

 

(ΚΥΡΙΟΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΧΩΡΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε =  Μ2, 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ  

Ε) ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5 (ΦΚ5) (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ... – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ / ΧΡΗΣΗ) 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ ΟΡΟΦΟΥ (ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ) 

 

(ΚΥΡΙΟΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΧΩΡΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε =  Μ2, 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ  

όπως αυτές περιγράφονται στο Τέταρτο Κεφάλαιο του Τμήματος Δ’ του Ν.4495/2017. 

 
Επιπλέον, δηλώνω ότι πρόκειται να προσκομίσω οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται για 

να διεκπεραιωθεί η όλη διαδικασία και βρίσκονται στην κατοχή μου και οπωσδήποτε τα εξής:     

1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 των αυθαίρετων κατασκευών ή/και χρήσεων, ιδιοκτησίας μου, θεωρημένη για  τη 

γνησιότητα της υπογραφής, όπου δηλώνω ρητά ότι αυτές δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του 

Πρώτου Κεφαλαίου του Τμήματος Δ’ του Ν.4495/2017, και ότι οι ως άνω παραβάσεις είχαν ολοκληρωθεί προ της 28.07.2011 

και σύμφωνα με το άρθρο 97 του Τετάρτου Κεφαλαίου του Τμήματος Δ’ του Ν.4495/2017,      

2) Την τελευταία δήλωση Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι αυθαίρετες κατασκευές ή/και 

χρήσεις,               

3) Εγκεκριμένα σχέδια από την οικοδομική άδεια. Εφόσον δεν είναι στην κατοχή μου, επιβαρύνομαι με το κόστος απόκτησης 

τους από τον Μηχανικό,             

4) Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος 

εγκατάστασης της χρήσης,             

5) Τίτλους ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ακινήτου.          

Τέλος, οφείλω να διευκολύνω τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό, ώστε να αποτυπώσει και να λάβει τις απαραίτητες φωτογραφίες 

από την αυθαίρετα εγκατεστημένη κατασκευή ή/ και χρήση.         

 
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής              Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 


