ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ
ΥΑΝΙΩΝ
Ηκεξνκελία ππνβνιήο:
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ:
Α.1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ
Επώλπµν
Όλνµα
Τόπνο γέλλεζεο

Ηµ/λία γέλλεζεο:(Ηµέρα/µήνας/έηος)

Α.Φ.Μ.

Αξηζµόο Ταπηόηεηαο/Δηαβαηεξίνπ

Εθδνύζα Αξρή:

Ηµεξνµελία Έθδνζεο:(Ηµέρα/µήνας/έηος)

Επώλπκν Παηξόο:

Όλνµα Παηξόο:

Επώλπµν µεηξόο:

Όλνµα µεηξόο:

Επώλπµν ζπδύγνπ:

Όλνµα ζπδύγνπ:

Α.1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τόπνο θαηνηθίαο:

Οδόο:

Ταρ. θώδηθαο :

Πόιε:

Τειέθσλν ζηαζεξό:

FAX:

Τειέθσλν θηλεηό:

Ε-mail:

Αξηζκόο:

Α.1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (ζςμπληπώνεηαι όηαν ππόκειηαι για εηαιπίερ κλπ)
Δηαθξηηηθόο ηίηινο
Επσλπµία
Ννµηθή Μνξθή

Ηκεξνκελία ζύζηαζεο

Έδξα

Α.Φ.Μ.

A.2.1 ΟΡΙΜΟ /ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ(1) (Για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ): Σε
πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο µε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο
ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.
Επώλπµν
Όλνµα
Επώλπµν Παηξόο
Όλνµα Παηξόο
Τόπνο Καηνηθίαο
Τειέθσλν ζηαζεξό

Οδόο
Τειέθσλν θηλεηό

FAX

Αξηζµόο

Ταρ. Κώδηθαο

Ε-mail

Με αηνµηθή µνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(2), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόµελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα
παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο).
(2) «'Οπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά µε
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ µελώλ.Εάλ
ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό
όθεινο, βιάπηνληνο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηµσξείηαη κε θάζεηξμε µέρξη 10 εηώλ,
εάλ ην όθεινο ή ε βιάβε ππεξβαίλνπλ ην πνζό ησλ είθνζη πέληε εθαηνµµπξίσλ (25.000.000) δξρ.
(αληηθ. ηεο παξ. 6 από ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2479/97, ΦΕΚ-67 Α').

1

Τα γθξη πεδία ζπµπιεξώλνληαη από ηελ ππεξεζία

(Ηκεξνκελία)………………….

(Υπνγξαθή)

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΣΑΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΔΚΓΟΗ ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ
(ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979 όπσο ηζρύεη).
Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα

Δήµνο

Δεµνηηθή Ελόηεηα

Τνπηθή /Δεµνηηθή
Κνηλόηεηα

Τνπσλύµην
Εµβαδόλ έθηαζεο (η.µ.)
Οη θνξπθέο ηνπ πνιπγώλνπ ηεο έθηαζεο πξνζδηνξίδνληαη ζην έδαθνο

ΝΑΙ

ΟΦΙ

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ - ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΣΙΣΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1

Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο

2

Υπεύζπλε δήισζε µε πεξηερόκελν όηη «έρσ έλλνκν ζπκθέξνλ επί ηεο ππό ραξαθηεξηζκό έθηαζεο»,
ζηελ νπνία θαη λα δηθαηνινγείηαη ην έλλνκν ζπκθέξνλ απηό.

3

Εμνπζηνδόηεζε νξηζκνύ εθπξνζώπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαη ηηο
απαηηνύκελεο ελδερνκέλσο ελέξγεηεο αληί απηνύ (µε επηθύξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο)

4

Τίηινη ή απνδεηθηηθά θπξηόηεηαο ή άδεηεο λνκίκνπ αιιαγήο ρξήζεο ηεο έθηαζεο ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο
ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ή δηάζεζή ηνπο ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο αγξνηηθήο λνκνζεζίαο ζηελ
πεξίπησζε ησλ επνηθηζηηθώλ δαζηθώλ εθηάζεσλ (Φσηναληίγξαθα).

5

Αξηζκόο επηά (7) ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα
(ζε ςεθηαθή θαη αλαινγηθή κνξθή) αξκνδίσο ππνγεγξακκέλα, ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα
µε ηα ππνδείγκαηα θαη ηα πεξηερόκελα ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ εθηόο ζρεδίνπ, πνπ έρνπλ
αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΥΠΕΚΑ ζηηο 17.01.2013. θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ.4030/2011.
Από ηα αλσηέξσ ππνδείγκαηα δελ θξίλνληαη απαξαίηεηα ηα θάησζη ζηνηρεία: «α) Πλήρη συομεηρική
αποηύπφζη ηοσ γεφηεματίοσ. Απόδοζη συομέηρφν ζηις κορσθές ηοσ γεφηεματίοσ και όποσ απαιηείηαι απόδοζη
συομεηρικών καμπσλών ή άλλφν ταρακηηριζηικών συομεηρικών
ζημείφν. β)Φφηογραθίες ηοσ ακινήηοσ και απεικόνιζη ηης θέζης λήυης ασηών.»

2

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Ηκεξνκελία…………../..……/201…
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

(Υπνγξαθή)

2

Ο αξηζκόο ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ είλαη ζύκθσλα µε ην πίλαθα δηαλνκήο.

* Σηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ν αηηνύκελνο

ππνρξενύηαη εληόο
δέθα(10) εκεξώλ λα απνζηείιεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε
ππόζεζή ηνπ. Σε πεξίπησζε απηνπξόζσπεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαηίζεληαη µε ηελ αίηεζε.

