Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή
Εγώ ο/η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η .……………………………………………., Α.Δ.Τ.
…………….., δηλώνω ότι, με βάση τα σχέδια, όρους ή/και άλλα στοιχεία της
πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής/διαίρεσης και την επιτόπου κατάσταση,
η οικοδομή/το τμήμα της οικοδομής/ο διαχωρισμός/το υπό δημιουργία οικόπεδο
(διαγράφεται

ότι

δεν

ισχύει),

που

……………….Φ/Σχ………………….,

βρίσκεται
Πόλη

εντός

του

τεμαχίου

……………………,

Χωριό

…………………………, και δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω άδειες, ήταν υφιστάμενο
κατά τις 8 Απριλίου 2011, ημερομηνία δημοσίευσης του περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 / περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, με τις παρατυπίες που περιγράφονται
στη συνημμένη Δήλωση Πρόθεσης (Έντυπο Ε.Π. ΔΠ).

Υπογραφή …………………………………
Όνομα………………………………………
Διεύθυνση…………………………………
……………………………………………...
Τηλέφωνο………………………………….

%

Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………………………………., Α.Δ.Τ. …………………..…,
κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών Δήλωση Πρόθεσης για την οικοδομή / τμήμα οικοδομής /
διαχωρισμό / υπό δημιουργία οικόπεδο, που βρίσκεται στο τεμάχιο με αρ. …………, Φ/Σχ…………,
Πόλη …………………, Χωριό ……………….

(Να συμπληρώνεται από τον αιτητή)

Επίσημη Σφραγίδα
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