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XΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΜΒΑΔΟΝ : 95.48 m²

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΣΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

NOYΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

O κάτωθι υπογεγραμμένoς δηλώνω ότι τα υλοποιημένα όρια του
οικοπέδου που περιγράφεται στο παρόν διάγραμμα υποδείχθηκαν
από εμένα και είναι ορθά.

Ο δηλών

Η αποτύπωση έγινε με γαιωδαιτικό GPS STONEX S9 II στο δύκτυο της
CivilPOS και γαιωδαιτικό σταθμο.
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θέση
οικοπέδου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  Ν.651/77  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  Ο κάτωθι υπογεγραμμένος μηχανικός δηλώνω ότι το οικόπεδο που εμφανίζεται στο παρόν
διάγραμμα με στοιχεία: (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α) εμβαδού 95.48 m² βρίσκεται εντός
σχεδίου πώλεος Ιωαννινων Δήμου Ιωαννιτων.
  Δεν είναι άρτιο αλλά είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του
Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) και το αρθρο 27 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) που
τροποποήσησαν το αρθρο 25 του Ν. 1337/83
 Στα όμορα οικόπεδα δεν υφίστανται διατηρητέα κτίρια
 Εντός του ακινήτου δεν διέρχεται δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ
 Δεν διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου
 Δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.1337/83
Το εμβαδό και τα μήκη των περιμετρικών ορίων υπολογίσθηκαν από τις αναλυτικές
συντεταγμένες των κορυφών.

                                                                                              Ιωάννινα, Δεκέμβριος 2017
                                                                                                Ο Μηχανικός

θέση οικοπέδου

Όροι δόμησης

 Εγκριση  ορων  δομησης  και  συστηματων  δομησης Π.Δ  30-4-1934  ΦΕΚ 153 Α / 8-5-1934
 Αναθεωρηση  σχεδιου  Β.Δ 4-5-1948 ΦΕΚ  138 Α / 9-5-1948
 Αναθεωρηση  ορων  δομησης   (Ορισμος  τομεων  αρτιοτητας) Β.Δ 1-7-1948  ΦΕΚ  184 Α / 16-7-1948
 Αναθεωρηση  ρυμοτομικου  σχεδιου        Β.Δ 6-10-1954  ΦΕΚ  267 Α / 21-10-1954
 Τροποποιηση  του  από  1-7-1948  π.δ  (Ορισμος  τομεων  αρτιοτητας) Β.Δ  10-7-1961    ΦΕΚ  84 Δ / 29-7-1961
 Καθορισμος  τομεων  συντελεστου  δομησης Π.Δ  23-8-1978  ΦΕΚ  572 Δ / 6-11-1978
 Καθορισμος  μεγιστου  υψους  κτηριωνΑποφαση  Νομαρχη :  1213 / 16-11-1987  ΦΕΚ  1194 Δ / 14-12-1987

Πρόσωπο 10μ.
Εμβαδον : 300-200τμ.
Συντελεστής δόμησης : 1,40
Ποσπστό κάλυψης : 50%
Μεγιστο ύψος : 18μ.

  Όροι δόμησης με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) και το αρθρο 27 του Ν. 2742/1999
(ΦΕΚ 207/Α/1999) που τροποποήσησαν το αρθρο 25 του Ν. 1337/83.

 Παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την
παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού
διατάγματος 349/1974 κ.λ.π., μπορεί κατ' εξαίρεση να οικοδομηθούν εφόσον:

α. Έχουν μια πλευρά τους τουλάχιστον 5 m σε κοινόχρηστο χώρο.
β. Μέσα σε αυτά, βάσει του ισχύοντος συντελεστή δόμησης της περιοχής και μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων
χώρων, εγγράφεται κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m.

Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένωση
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που καθίστανται μη άρτια λόγω ρυμοτομίας,
ανεξάρτητο από το χρόνο ρυμοτόμησής τους.

Τα οικόπεδα της παραγράφου αυτής, για τα οποία οφείλεται εισφορά σε γη, όταν απομειώνονται μετά την αφαίρεση αυτής
σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον το εναπομένον οικόπεδο
πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων α' και β'.

 Άρθρο 27 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

2. α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση το εμβαδόν της κατά παρέκκλιση
αρτιότητας οικοπέδων ή του κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής:

 Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό μέχρι 20%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά
10%.

 Για οικόπεδα που υπολείπονται μέχρι 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 20%.

 Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 30%.

β. Η οικοδομική άδεια στα οικόπεδα της παραγράφου 1 χορηγείται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και
γενικά στη διαμόρφωση του κτιρίου σε περίπτωση που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον.

γ. Η δόμηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην
περιοχή.
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