ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ &
ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ AKINHTOY

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Ιδιώτης

Αρ. πρωτ.:ΤΑΕΦΚ/……………………….
Επιχείρηση

Επώνυμο:…………………………………………………....
Όνομα : ……………………………………………............
Πατρώνυμο :…………………………………..…..….…..
Δ/νση επικοινωνίας:…………………………………...
……………………………………………Τ.Κ. ………….......
Τηλ.: ……………………….……………………..…….....…
Α.Δ.Τ. …………………….. / ………………. (ημ. έκδοσης)
Α.Φ.Μ.:……………………………………………………..….
ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση χώρου και νόμιμης
περίφραξης ακινήτου»

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ./Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.)
……………………. Αττικής
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αποζημίωση για την
αποκατάσταση του χώρου και της νόμιμης
περίφραξης του ακινήτου ιδιοκτησίας μου, που
επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού
…………………………………………………….……… αρ. …………,
θέση …………………………...… στη Δημοτική/Τοπική
Κοινότητα ………………………………………………………... του
Δήμου….………………………….….…… της Περιφερειακής
Ενότητας ……………………………………………..…………………….
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Υ.1

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (εις διπλούν)

Υ.2

Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας

Υ.5

ΕΝΦΙΑ 2019 / βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής
κατάστασης (Ε9)
Φωτογραφίες βλαβών του ακινήτου και της νόμιμης
περίφραξης, υπογεγραμμένες από τον ιδιοκτήτη
Άδεια από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. (όπου απαιτείται)

Υ.6

Τεχνική Έκθεση (ιδιώτη μηχανικού/ άλλου κλάδου)

Υ.3
Υ.4

Υ.8

Φορολογικά παραστατικά δαπανών [(ΑΠΥ) /
τιμολόγια] αποκατάστασης των βλαβών, με
καταγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ
του δικαιούχου
Φ/Α αστυνομικής ταυτότητας

Υ.9

Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

Υ.10

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (για επιχείρηση)

Υ.11

Έντυπο εντοπισμού θέσης ακινήτου/Αριθμός ΚΑΕΕΚ

Υ.7

Π.1

Π.2
Π.3

Φωτοαντίγραφο άλλου παραστατικού στοιχείου
καταγραφής βλαβών οικόπεδο/γήπεδο /περίφραξη,
που έχει εκδοθεί από άλλη Δημόσια Αρχή για το
σκοπό αυτό όπως, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
Δήμου, Δασαρχείου κλπ.
Φωτογραφίες του ακινήτου, μετά την
αποκατάσταση των ζημιών για τις οποίες χορηγείται
η αποζημίωση.
Τοπογραφικό διάγραμμα με ΕΓΣΑ 87

Στις περιπτώσεις οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται
μερικώς ή ολικώς σε περιοχές που υπόκεινται στη δασική
νομοθεσία, σε αιγιαλό ή ρέμα, δεν χορηγείται αποζημίωση.

εξυγίανση & αποκατάσταση εδάφους
κοπή /αντικατάσταση πληγέντων δέντρων
είδος & αριθμός αυτών………………………………………
………………………………………………………………………….
επισκευή ή/και αντικατάσταση πλακοστρώσεων
Συνολική επιφάνεια /είδος υλικού: …………………/
………………………………………………………………………….
επισκευή ή/και αντικατάσταση μανδρών ή/και
περιτοιχίσεων ή/σταθερών στεγάστρων/
περγκολών, με προσκόμιση της σχετικής άδειας
από την Υ.ΔΟΜ.
επισκευή ή/και αντικατάσταση κινητών
στεγάστρων / παρτεριών φύτευσης /
σιντριβανιών/ λοιπών κατασκευών ή
αντικειμένων, για τα οποία δεν απαιτείται
έκδοση σχετικής αδείας
Γήπεδο χωρίς κτήριο
Οικόπεδο με κτήριο χωρίς βλάβες
Ημερομηνία κατάθεσης
…..../……./…….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ →

Υ.Δ. (Ι)

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):

Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Το οικόπεδο/γήπεδο/περίφραξη (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) της ιδιοκτησίας μου / συνιδιοκτησίας μου, με ποσοστό
......%, (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και δεν βρίσκεται







σε περιοχές που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις.
Τα τετραγωνικά μέτρα, του συνόλου του οικοπέδου ή γηπέδου, ιδιοκτησίας μου, πλήρους/ψιλής κυριότητας /
συνιδιοκτησίας με ποσοστό …………% (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τη δήλωση
περιουσιακής κατάστασης είναι………………………………………………τ.μ. και το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία μου.
Συνιδιοκτήτης/τες του ακινήτου είναι ο/η ......................(ΑΦΜ……….) με ποσοστό ......... % και ο/η
................................(ΑΦΜ..........) με ποσοστό ............... % (συμπληρώνονται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ στοιχεία και το ποσοστό των συνιδιοκτητών).
Στο ακίνητο δεν υπάρχει κτήριο / το υφιστάμενο εντός του ακινήτου κτήριο δεν έχει υποστεί ζημιές ( διαγράφεται ότι
δεν ισχύει) και δεν έχω αιτηθεί, ούτε έχω λάβει αποζημίωση από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα για τον ίδιο σκοπό.



Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η συνδρομή, είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην
.................................................................................(Τράπεζα) με IBAN......................................................................



Ο Α.Φ.Μ. μου είναι: ............................................................................................................................................................



Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην
αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου
συμφέροντος.



Τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτησή μου είναι αληθή.



Οι εργασίες αποκατάστασης δεν αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και περιβάλλον ή τη στάθμη του φυσικού εδάφους,
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
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.

Υ.Δ. (Ε)

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):

Τ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

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:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
 Το οικόπεδο/γήπεδο/περίφραξη (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) της ιδιοκτησίας μου / συνιδιοκτησίας μου, με ποσοστό ......%,
(διαγράφεται ότι δεν ισχύει) υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και δεν βρίσκεται σε περιοχές














που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις.
Τα τετραγωνικά μέτρα, του συνόλου του οικοπέδου ή γηπέδου, ιδιοκτησίας μου, πλήρους/ψιλής κυριότητας /
συνιδιοκτησίας με ποσοστό …………% ( διαγράφεται ότι δεν ισχύει) σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τη δήλωση
περιουσιακής κατάστασης είναι………………………………………………τ.μ. και το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία μου.
Συνιδιοκτήτης/τες του ακινήτου είναι ο/η ......................(ΑΦΜ……….) με ποσοστό ......... % και ο/η
................................(ΑΦΜ..........) με ποσοστό ............... % (συμπληρώνονται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ στοιχεία και το ποσοστό των συνιδιοκτητών).
Στο ακίνητο δεν υπάρχει κτήριο / το υφιστάμενο εντός του ακινήτου κτήριο δεν έχει υποστεί ζημιές ( διαγράφεται ότι δεν
ισχύει) και δεν έχω αιτηθεί, ούτε έχω λάβει αποζημίωση από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα για τον ίδιο σκοπό.
Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η συνδρομή, είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην
.................................................................................(Τράπεζα) με IBAN......................................................................
Ο Α.Φ.Μ. μου είναι: ............................................................................................................................................................
Έχω λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού ..........................(αναγράφεται ανάλογα ο
κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014) ποσού .................. (€) κατά το έτος .............». [αναφέρονται όλες οι
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία
επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη].
Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση
των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτησή μου είναι αληθή.
Οι εργασίες αποκατάστασης δεν αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και περιβάλλον ή τη στάθμη του φυσικού εδάφους,
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
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.

