
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ 9   (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν.4030/2011) 
 
Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίµου προσκοµίζονται στην 
πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό 
ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η 
καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας 
καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής ή 
χρήσης για τη χρονική προθεσµία, που ορίζεται στον παρόντα νόµο,  
σηµειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον 
δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή 
τους στις διατάξεις του παρόντος µετά την καταβολή της αίτησης και του 
παραβόλου επιπλέον η µορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το 
σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα 
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται µε  
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην έδρα 
κάθε πολεοδοµικής υπηρεσίας και αποτελείται από: 
 
α. Έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεοδοµικής ή τεχνικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου ως πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση 
έλλειψης των παραπάνω ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του 
αρχιτέκτονας µηχανικός υπάλληλος τηςvοικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή 
περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή της Γενικής 
Γραµµατείας Αιγαίου και ΝησιωτικήςvΠολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότητάς 
τους.. 
 
α. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ως 
πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,  
 
β. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωµένης 
διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή 
της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά 
αρµοδιότητάς της, µε τον αναπληρωτή του,  
γ. έναν αρχιτέκτονα µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µε τον 
αναπληρωτή του. 
Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις 
διατάξεις του παρόντος.  
 Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά   κατασκευές στις οποίες 
τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσµα µε την έννοια 
της µόνιµης κατασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των 
εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το δάπεδο δεν έχει γίνει µε τρόπο 
σταθερό και µόνιµο ή   η κατάσταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των 
υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία 
των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι µορφολογικά συµβατή µε το υπόλοιπο 
κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο ή είναι µεγαλύτερες από 100 τ.µ.. 
 
 
 


