
 

 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :   103                                                                                   Πάτρα   10/12/2019 

                                                                                                      

  

         

 

    Προς:  Μέλη Σ.Α.Ν.Α.   

              

Θέμα: Αίτηση για την συμμετοχή στην Επιτροπή του αρθ.116 του 
 Ν.4495/2017 (ΦΕΚ  167/Α), όπως ισχύει, για τον έλεγχο της 
 δυνατότητας μορφολογικής και αισθητικής ένταξης αυθαίρετων 
 κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και  προστατευόμενες 
 περιοχές, που θα λειτουργούν στην έδρα κάθε Περιφερειακής 
 Ενότητας. 
 
 

Σε συνέχεια του Α.Π. 65109/5 Δεκεμβρίου 2019 εγγράφου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α «Έλεγχος και προστασία 

του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει, και ειδικότερα η 

παρ.3 του αρθ.116 που αναφέρει: 

 

Άρθρο 116 

Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό 

3. Για τον έλεγχο της δυνατότητας μορφολογικής και αισθητικής ένταξης των 

αυθαίρετων κατασκευών ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου 

περιβάλλοντός και των σχετικών δικαιολογητικών, συνιστάται από το Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης τετραμελής επιτροπή ανά περιφερειακή ενότητα που 

συνεδριάζει στην έδρα αυτής και αποτελείται από: ………… 

δ) έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ, με τον αναπληρωτή του,………. 

 

το  Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας , καλεί όποιο από τα μέλη του 

επιθυμεί να συμμετάσχει, να συμπληρώσει την συννημένη αίτηση 

συμμετοχής,  να επισυνάψει σύντομο βιογραφικό και να τα αποστείλει στο 

email του ΣΑΝΑ:   info@sana.gr  ,  μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019. 

 
 

 
 
Ακολουθεί συννημένη αίτηση συμμετοχής 



 

 
Π ρ ο ς  

 

 Το Συλλόγο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαϊας 
 Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα 

 

  Ε ν τ α ύ θ α                                      Πάτρα .................... 

 

       ΘΕΜΑ :   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ.116 ΤΟΥ Ν.4495/2017  

  (ΦΕΚ 167/Α), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ    

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

  ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  

  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ  Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ. 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

              

Ονοματεπώνυμο               ..................................................... 

Πατρώνυμο                        ..................................................... 

Τηλ. κινητό                         .................................................... 

Τηλ. σταθερό      ..................................................... 

E-MAIL                                …………………………………… 

Δ/νση                                   .................................................... 

 

Επιθυμώ να συμμετέχω στην Ανωτέρω Επιτροπή. 

 

Ο/Η  ΑΙΤ.......….. 

 
 

συνημμένο: βιογραφικό σημείωμα 

 

Στοιχεία επικοινωνίας : 

 Πανταζόπουλος Ιωάννης (Πρόεδρος):   τηλ. 2610337811,   
       κιν. 6947007174,    
  

 Καλογερόπουλος Κώστας(Γ. Γραμματέας) :  τηλ. 2610327916,  
        κιν. 6932290798 


