
4/4/2018 Αρ.Πρωτ 0005692/2018 (3/4/2018)-Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 14…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=4ED483B332A0CC0.1D031AEA53&version=2018/04/03 1/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Μαρτίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ:ΔΔΠ Β 0005692 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Β΄ (ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ)

ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 14 & 27 του Ν.
2971/2001).

Ύστερα από την υποβολή στην υπηρεσία µας πλήθος φακέλων που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή πυθµένα για την εκτέλεση λιµενικών έργων ή την νοµιµοποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας ( άρθρο 14 & 27 του Ν. 2971/2001 ), σας γνωρίζουµε ότι µετά από έρευνα των στοιχείων των σχετικών φακέλων,
από υπαλλήλους της υπηρεσία µας διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που οδηγούν στην καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών αποφάσεων
παραχώρησης. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούµε:

Α. Οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι να είναι ολοκληρωµένοι µε το σύνολο των γνωµοδοτήσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται
ότι δεν γίνονται αποδεκτές γνωµοδοτήσεις που ξεπερνούν τον εύλογο χρόνο (ενδεικτικά θεωρούµε την 5ετία), όπως έχει ήδη καθοριστεί µε
γνωµοδότηση του Γ.Ε.Ν (σχετικό: το υπ΄ αριθµ. 542/884/12/01-11-2012 έγγραφο), για την οποία προβλέπεται η πενταετία. Επίσης, οι
γνωµοδοτήσεις να αναφέρονται για το σύνολο του έργου (ειδικότερα στην περίπτωση που περιλαµβάνεται και χώρος για την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών των έργων. Α.14.Ν.29171/01).

Β. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ηµεροµηνία λήξης της ΠΠΑ (Πρότυπη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση), η οποία είναι και απαραίτητη.
Εξαιρείται, η περίπτωση που εµπίπτει σε κατηγορία που δεν απαιτείται ΠΠΑ, κατόπιν πιστοποίησης της καθ΄ ύλην αρµοδίας υπηρεσίας
περιβάλλοντος.

Γ. 1. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα και οι συνοδεύουσες αυτά τεχνικές εκθέσεις να αφορούν την Οριστική Μελέτη του προς κατασκευή
ή του προς νοµιµοποίηση έργου.

2. Τα τοπογραφικά διαγράµµατα να απεικονίζουν της καθορισθείσες οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Επίσης, να
φέρουν θεώρηση της Υπηρεσία σας, ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης των παραπάνω οριογραµµών.

3. Η τεχνική έκθεση να αναφέρει αναλυτικά τα προς κατασκευή ή νοµιµοποίηση έργα, τον τρόπο κατασκευής τους και τους χώρους που είναι
αναγκαίοι προς παραχώρηση µε τα εµβαδά τους, ανάλογα µε το είδος τους.

4. Το τοπογραφικό διάγραµµα να φέρει επ΄ αυτού υπόµνηµα, στο οποίο θα αναφέρονται µε αλφαβητικά ή αριθµητικά στοιχεία καθώς και το
εµβαδόν του παραχωρούµενου ή του προς νοµιµοποίηση χώρου, ανάλογα µε το είδος του (αιγιαλός, παραλία, λιµενικό έργο κ.λ.π.).

5. Τα τεχνικά στοιχεία (Διαγράµµατα, τεχνική έκθεση), να φέρουν απαραίτητα θεώρηση από την καθ΄ ύλη αρµόδια υπηρεσία και συγκεκριµένα:

α) Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικά λιµενικά έργα από την Διεύθυνση Έργων της οικείας Περιφέρειας (παρ. ΣΤ 10, άρθρο 186 του Ν.
3852/2010 ).

β) Σε περίπτωση που πρόκειται για έργα του δηµοσίου από την αρµόδια αρχή του φορέα εκτέλεσης του έργου ( ΣΧΕΤ: το υπ΄ αριθµ.
22644/21-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Δ. Πριν την αποστολή του σχετικού φακέλου να διενεργείτε αυτοψία στην προς παραχώρηση περιοχή, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη
ή µη τυχόν αυθαίρετων έργων και κατασκευών που έχουν εκτελεστεί άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής. Η σχετική έκθεση της υπηρεσία σας
υπογεγραµµένη από τους διενεργήσαντες την αυτοψία θα επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο. Επισηµαίνεται ότι δεν αδειοδοτούνται και δεν
νοµιµοποιούνται έργα και κατασκευές που συνδέονται µε υφιστάµενα αυθαίρετα έργα και κατασκευές, παρά µόνο στην περίπτωση που αυτά
αποξηλωθούν ή αποµακρυνθούν διαπιστωµένα από την υπηρεσία σας µε νέα αυτοψία.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Ε. Μετά την εφαρµογή των ως άνω η Υπηρεσία σας αποστέλλει εισήγηση, µε αναφορά στα έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη (έχοντας υπόψη)
και όποιο άλλο στοιχείο κρίνετε απαραίτητο και σε ηλεκτρονική µορφή, η οποία επισυνάπτεται στον προς αποστολή φάκελο κατασκευής ή
νοµιµοποίησης έργων. Στην εν

λόγω εισήγηση να αναφέρεται ότι το έργο εντάσσεται σε συγκεκριµένους σκοπούς της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας (π.χ άρθρο 14 του Ν.
2971/2001 κ.λ.π.)

ΣΤ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις νοµιµοποιήσεις έργων οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των Π.Κ.Α.Α.Κ καθώς και
των διπλοτύπων είσπραξης µέχρι την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου µε τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία µας.

Τονίζεται ότι οι φάκελοι που θα φέρουν πλέον ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν µη επιτρεπτή την έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης
ή νοµιµοποίησης, θα επιστρέφονται άµεσα στην υπηρεσία σας.

Η Αναπλ. Προϊσταµένη της Γ.Δ.Δ.Π.Κ.Π.
 Ελένη Πισιμίση

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


