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Θέμα :
Σχετικά :

Ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας.
(1) Η με αριθμ. πρωτ. 14922/11-11-2010 αίτησή σας για ανασύσταση
φακέλου οικοδομικής αδείας με αριθμ. 1133/1979.
(2) Το με αριθμ. πρωτ. 2136/07-05-2010 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας για την απώλεια του φακέλου της
με αριθμ. 1133/1979 οικοδομικής αδείας στο αρχείο της και τη μη
διαβίβασής του στο Δήμο Λαρισαίων.
(3) Το με αριθμ. πρωτ. 3064/26-03-2010 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης
και Προγραμματισμού της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων για
απουσία του σχετικού φακέλου από το αρχείο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη:
(1) Τη με αρ. πρωτ. 14922/11-11-2010 αίτηση του κ. Λαφαζάνη Ανδρέα,
(2) Το με αριθμ. πρωτ. 2136/07-05-2010 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας για την απώλεια του φακέλου της με
αριθμ. 1133/1979 οικοδομικής αδείας στο αρχείο της και τη μη διαβίβασής
του στο Δήμο Λαρισαίων.
(3) Το με αρ. πρωτ. 3064/26-03-2010 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης και
Προγραμματισμού της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων για
απουσία του σχετικού φακέλου από το αρχείο,
(4) Το Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ-165/Α/30-6-05) “Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου ο
οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας»,
(5) Την εγκύκλιο με Α.Π. ΔΙΑΠΔ/Α/24327/21-2-2006 με θέμα: «ανασύσταση
απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών»,
(6) Το με Α.Π. 2864/78671/18-6-2010 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας
Θεσσαλίας με θέμα: «Αρμοδιότητα ανασύστασης φακέλου απολεσθείσης
οικοδομικής αδείας»,
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(7) Τη με αριθ. Ε. 37608/05-11-76 (ΦΕΚ 361Δ/06-11-76) απόφαση «Περί
τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών»,
(8) Τα αντίγραφα των στελεχών των με αριθ. 249/07-02-79 οικοδομικής άδειας,
που εκδόθηκε για διώροφη οικοδομή και 1133/21-05-79 οικοδομικής άδειας,
που εκδόθηκε για προσθήκη κατ' επέκταση διώροφης οικοδομής με υπόγειο
και αλλαγή χρήσης του ισογείου σε κατάστημα επί των οδών Λατταμύας
(πρώην Αρσάκη) και Ευρυλόχου (πρώην πάροδος Αρσάκη) στη Λάρισα,
(9) Τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω με αριθ. 249/07-02-79 οικοδομικής
άδειας που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας,
(10) Την αρχιτεκτονική αποτύπωση με χρονολογία «2010» της πολιτικού
μηχανικού Βλασιάδου Μαρίας,
(11) Την ταύτιση των σχεδίων της ανασύστασης με την υφιστάμενη
κατάσταση, μετά από διενέργεια αυτοψίας,
(12) Τον έλεγχο της τήρησης των όρων δόμησης της οικοδομής στο υπόψη
οικόπεδο
Αποφασίζουμε
Την ανασύσταση του φακέλου της οικοδομικής άδειας με αριθ.1133/21-05-79,
που αφορά σε ανέγερση προσθήκης κατ' επέκταση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και
αλλαγή χρήσης του ισογείου σε κατάστημα επί των οδών Λατταμύας (πρώην Αρσάκη)
και Ευρυλόχου (πρώην πάροδος Αρσάκη) στη Λάρισα , που εκδόθηκε μετά από αίτηση
στο όνομα Λαφαζάνη Αστερίου με Α.Π. 4059/26-04-79.
Συνημμένα: -Αντίγραφο οικοδομικήςάδειας
-Δύο (2) σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Ε.Δ.: -Χρονολογικό αρχείο
-Αρχείο Οικοδομικών Αδειών
-Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Επικίνδυνων Κτισμάτων
-OΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

-OΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΑΛΗ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 4 με Γ΄ βαθμό

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 3 με Α΄ βαθμό

