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ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση εντύπου για την έγγραφη ενημέρωση για παράταση ισχύος, άρθρο 7, παρ. 

26 Ν.4315/14 ΦΕΚ 269Β΄/ 24-12-14. 
 
 

Θέτουμε υπ’ όψιν σας προς ενημέρωση, το έντυπο για την ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ, άρθρο 7, παρ. 26 Ν.4315/14 ΦΕΚ 269Β΄/ 24-12-14. 
 
 

 
Με εκτίμηση  
 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 
Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 
 

Eρμούπολη, 13-10-2015    
Αρ. Πρωτ. :    1083 

 
ΠΡΟΣ : 
Όλα τα μέλη του Συλλόγου  
Μελετητών Μηχανικών  
Νομού Κυκλάδων 

mailto:symmhk@gmail.com


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

(π.χ. άδεια δόµησης, ΟΑ, ν.3843/10, ν.4178/13 κτλ) 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Ο/Η  ∆ηλών/ούσα 

1 
Με ατοµική µου ευθύνη δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και 

υποβάλλω συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡ. 26 (Ν.4315/14 
ΦΕΚ 269 Β 24-12-2014) 
Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, ακόµη και αν έχουν λήξει, που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 3

α
 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 

προεδρικού διατάγµατος (∆΄795) έως και τις 31.12.2016 προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην 
παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4030/2011. 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις

1
, που προβλέπονται από της διατάξεις της

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 
ακίνητο ή η αυτοτελής οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία 
στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες βάσει 
της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4067/12 
βρίσκεται: (*) 

Α) ΕΝΤΟΣ Σχεδίου ή εντός ορίων οικισµών και το 
κτίριο ή το τµήµα κτιρίου δεν έχει µη διανοιγµένη 
παρόδια στοά, και δεν είναι στατικά επικίνδυνο. 

Β) ΕΚΤΟΣ Σχεδίου και δεν βρίσκονται σε δάσος, σε 
αναδασωτέα έκταση, σε ρέµα, στον αιγιαλό ή την 
παραλία, σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο στον 
οποίο απαγορεύεται η δόµηση ή σε περιοχή 
απολύτου προστασίας. 

και ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι 
σύµφωνες µε τις ισχύουσες γενικές και ειδικές 
πολεοδοµικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή.   

(*)  ∆ιαγράφεται το αντίστοιχο. 

(
1
) «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». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 26 
Ν. 4315/14 ΦΕΚ 269 Β 24-12-2014

αρ. πρωτ. ……………………………. 

Ηµεροµηνία   …….………………………

Τίτλος Εργασίας: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 

∆ήµος: Περιοχή: 

Οδός: Ο.Τ.: Θέση έργου: 

Τ.Κ.: Α.Τ.: 

Α.Φ.Μ. 

∆.Ο.Υ. 

Α.∆.Τ. 

Όνοµατεπώνυµο: 

Είδος/ποσοστό 
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Κύριος έργου: 
Όνοµατεπώνυµο: 

Είδος/ποσοστό 
δικαιώµατος 

Α.Φ.Μ. 
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Λοιπά στοιχεία Αιτούντος: 
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Πόλη Α.Τ.: 

Τηλέφωνο: Mail: 
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