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Θέµα :

Σχετικά µε το άρθρο 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει

Σχετ. :

Το υπ’αριθµ. οικ. 5960/11-10-2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1)
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει σήµερα, αναφέρει τις εργασίες
για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας,
αλλά η προ 48 ωρών έγγραφη ενηµέρωση για την εκτέλεσή τους της αρµόδιας
Υ∆ΟΜ, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνοµικό τµήµα. Μετά την ισχύ του άρθρου
48 του ν.4178/13, µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 4 του ν.4067/12, είναι
σαφές ότι η ενώ η αναφορά για την απαίτηση της προς 48 ωρών έγγραφης
ενηµέρωσης γίνεται στο τέλος της παρ. 3.ι του ανωτέρω άρθρου, δεν αφορά µόνο
στην περίπτωση αυτή αλλά και όλες τις υπόλοιπες α, β, γ, δ, ε, ζ, η και θ της παρ.3
του ιδίου άρθρου.
2)
Όπως αναφέρετε και στο έγγραφό σας, στην προτελευταία παράγραφο της παρ.3
του άρθρου 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει, εκ παραδροµής έχει γραφεί «…έκδοση
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας της παραγράφου 3.» αντί του ορθού «…έκδοση
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας της παραγράφου 2».
Επιπροσθέτως:
Στην παρ. 1.ζ του άρθρου 4 του ν.4067/12, όπως ισχύει σήµερα, έχει γίνει λάθος εκ
παραδροµής στη διατύπωση και η εξαίρεση δεν αφορά στην παρ. 3.ζ αλλά στην παρ. 2.κγ του
ιδίου άρθρου.
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