ΑΡ.ΠΡΩΤ……………………ΗΜ/ΝΙΑ………………….

∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ……………………

ΧΡΕΩΣΗ…………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………

Τίτλος **:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Α.∆.Τ. …………………ΑΦΜ………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Κάτοικος………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Οδός ………………………………………...Αρ.……….......

……………………………………………………………………………………………

∆ηµοτική Ενότητα…………………………………………..

Στο ακίνητο µε ∆ιεύθυνση :

∆ήµος……………………………………………………………

Οδός …………………………………………………….Αρ………………

Τ.Κ. ………………………………………………………………

∆ηµοτική Ενότητα……………………………………………………….

Ιδιοκτήτης : ΝΑΙ [

∆ήµος………………………………………………………………………..

] - ΟΧΙ [

]

Τηλέφωνο : …………………………………………………

Τ.Κ……………………….
Αρµόδιο Αστυν. Τµήµα : ……………………………………………

ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ:

Ο / Η ΑΙΤ…………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………
…………………………………………………………………….
Α.∆.Τ. …………………ΑΦΜ………………………………….
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ……………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………
…………………………………………………………………….
Α.∆.Τ. …………………ΑΦΜ………………………………….
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ……………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………
…………………………………………………………………….
Α.∆.Τ. …………………ΑΦΜ…………………………………
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ……………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………..

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ (κατά περίπτωση, όπως):
Α) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ (π.χ Αρχαιολογία,
∆ασαρχείο, Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής)
………………………………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986}

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που
προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι το κτίριο/η αυτοτελής οριζόντια/η
αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία µου στο/στην οποίο/οποία πρόκειται
να εκτελεστούν εργασίες βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του Ν.4067/12, υφίσταται νόµιµα, δεν έχουν εκτελεστεί σε αυτό
αυθαίρετες κατασκευές και ότι το εν λόγω ακίνητο δεν βρίσκεται
σε κοινόχρηστο χώρο, σε δάσος, σε ρέµα, στον αιγιαλό ή την
παραλία, σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο ή σε χώρο απολύτου
προστασίας στους οποίους απαγορεύεται η δόµηση και είναι/δεν
είναι κηρυγµένο µνηµείο ή διατηρητέο κτίριο. Οι εργασίες που θα
εκτελεστούν είναι σύµφωνες µε τους κανόνες της τέχνης και της
τεχνικής και µε τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή.

Ο / Η ∆ΗΛ………

………………………………………………………………….
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
………………………………………………………………….
Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
………………………………………………………………….
∆) ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

** Βλέπε πίσω σελίδα

(*) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα
αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».
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Για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενηµέρωση για την εκτέλεσή τους της αρµόδιας Υπηρεσίας
∆όµησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνοµικό τµήµα.
α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν µεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις
του, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων
µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων στο ίδιο άνοιγµα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωµάτων.
ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός µέτρου (1,00 µ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ,
γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. (Προσοχή: ∆εν επιτρέπεται στη ζώνη 500µ. από τη θάλασσα). Επίσης, επιτρέπεται
οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή
εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.
θ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού η πισίνας, µέγιστης επιφάνειας 50 τ.µ., που εξυπηρετείται µε εξωτερικά συστήµατα
µηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα και µε την
προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα µέτρο (1,00 µ.) από την
οριστική στάθµη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από 1,00 µ.
για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούµενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση
απαιτείται δήλωση αρµόδιου µηχανικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της
κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
ι. Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µε πέτρα µέχρι συν/πλην 0,50 µ. από το φυσικό έδαφος.
ια. Τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε
υφιστάµενα κτίρια σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για
θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστηµάτων
τροφοδοσίας, ρύθµισης και µέτρησης φυσικού αερίου (ρυθµιστές, µετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση
συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθµοί διανοµής ή
µέτρησης και ρύθµισης φυσικού αερίου σύµφωνα µε το άρθρο 17.
ιβ. Τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων σύµφωνα µε την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
ιγ. Η κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων επιφανειών.
ιδ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων,
εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. (Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης).

