
16. Καηαζθεπή πέξγθνιαο ζε ηζφγεηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο, ή ζηνλ πεξηβάιινληα αθάιππην ρψξν, ή 
ζηελ πξαζηά ή ζην δψκα ή ζηνπο αλνηρηνχο εμψζηεο ή ζε βεξάληεο ηζνγείσλ θαη νξφθσλ. 
 
17. Σνπνζέηεζε αζθεπνχο δεμακελήο λεξνχ ε πηζίλαο, κέγηζηεο επηθάλεηαο 50 η.κ., πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κεραλνζηαζίνπ ηχπνπ compact θαη δελ απαηηείηαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπο ηνηρίν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην χςνο φισλ ησλ 
θαηαζθεπψλ ζε θαλέλα ζεκείν δελ ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν ην έλα (1,00) κέηξν απφ ηελ νξηζηηθή 
ζηάζκε εδάθνπο θαη εθφζνλ δελ απαηηνχληαη εθζθαθέο ή επηρψζεηο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κεγαιχηεξεο 
απφ έλα (1,00) κέηξν γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηεξείηαη ε απαηηνχκελε θχηεπζε ηνπ ππνρξεσηηθψο 
αθαιχπηνπ ρψξνπ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απαηηείηαη δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ 
επζχλε ηεο ζηαηηθήο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο αζθάιεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
18. Σνπνζέηεζε θεξαηψλ. 

 
19. Δζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο, εθφζνλ δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ. 
 
20. Ζ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ. 
 
21. Σνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ή παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο 
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, εθφζνλ δελ αιινηψλνληαη νη φςεηο. 
 
22. πληήξεζε, επηζθεπή ζηεγψλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ. 
 
23. Απιή πεξηηνίρηζε απφ ιηζνδνκή κέρξη χςνπο ελφο (1,00) κέηξνπ ή πεξίθξαμε απφ ειαθξχ πιηθφ, 
γεπέδσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη ε πεξίθξαμε κε πξφρεηξε θαηαζθεπή (φπσο ζπξκαηφπιεγκα) 
ζε νηθφπεδα κε ξπκνηνκνχκελα ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη νξηνζέηεζε κε 
παζζάινπο ησλ θνξπθψλ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ.   
 
24. Ζ θαηαζθεπή ιηζφθηηζηεο απνζήθεο ζηα θαιιηεξγνχκελα αγξνθηήκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 
παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 24/31.5.85 ΦΔΚ 270Γ, κε επηθάλεηα κέρξη δέθα πέληε (15) ηεηξαγσληθά κέηξα θη 
ζπλνιηθφ χςνο κε ηε ζηέγε έσο θαη ηξία (3,00) κέηξα εθφζνλ δελ γίλεηαη ρξήζε νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ, θαη θαηαζθεπάδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ππάξρνπζα θχξηα νηθνδνκή, 
κηα θνξά γηα θάζε γήπεδν θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκνδίαο Γ/λζεο Γεσξγίαο. 
 
25. Καηαζθεπή εζηηψλ, θνχξλσλ θαη ηδαθηψλ φηαλ απηά δελ επεξεάδνπλ ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ αλεμάξηεησλ ηδηνθηεζηψλ. 
 
26. Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο, ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, ρσξίο κεηαβνιή ζηνλ φγθν θαη ρσξίο αχμεζε ζην 
ηειηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ζηέγεο. 
 
27. Σνπνζέηεζε ειηαθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 
 
28. Λεηηνπξγηθή ζπλέλσζε ρψξσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Απνθ. 
3046/89, ΦΔΚ 59 Γ  & Απνθ.13448/12, ΦΔΚ 116/ΑΑΠ). 

 
29. Δθηέιεζε εηθαζηηθψλ παξεκβάζεσλ (Απνθ. 9584/11, ΦΔΚ 492/Β). 
 
30. Γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 14 ηνπ λ.3907/2011 
(ΦΔΚ 7 Α’) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.3922/2011 (ΦΔΚ 35 Α’) πεξηπηψζεσλ γηα 
αιιαγή ρξήζεο. 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
Έρνληαο ππ φςε: 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α΄ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 4030/11 ΦΔΚ 249Α «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη 
 ινηπέο δηαηάμεηο»  
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4067/12 ΦΔΚ 79 Α «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» φπσο ηζρχεη, 
3. ηελ αλσηέξσ αίηεζε ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα γηα ην έξγν,  
4. ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαγξακκάησλ,  
 

 
ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΔΡΓΑΗΩΝ .................................... 
 
…………………………………………………………………….. 
ΜΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΜΖΝΔ 

 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ππνγξαθήο ................................................... 
 
Ο ΔΛΔΓΚΣΖ .......................................................................... 
 

 
ΑΝΑΘΔΩΡΔΗΣΑΗ Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 
ΜΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΔΞΗ (6) ΜΖΝΔ  
 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ππνγξαθήο ...................................................... 
 
Ο ΔΛΔΓΚΣΖ............................................................................. 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 

ΓΖΜΟ ………………………………… 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΩΝ ΓΟΜΖΖ 

ΔΓΚΡΙΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 

 
 
 

                                 αξ. πξση. ……………………………..  
 

Ζκεξνκελία   …….……………………… 
 

Σίτλος Δργασίας: 
(*) 

  

 
Θέση έργοσ: 
 

Γήκνο: Πεξηνρή: 

Οδφο: Ο.Σ.: 

Σ.Κ.: Α.Σ.: 

ΚΑΔΚ  

Κύριος έργοσ: 
(**) 

Όλνκαηεπψλπκν: Α.Φ.Μ.  

Γ.Ο.Τ.  

Α.Γ.Σ.  

Δίδνο/πνζνζηφ 
δηθαηψκαηνο 

 

Όλνκαηεπψλπκν: Α.Φ.Μ.  

Γ.Ο.Τ.  

Α.Γ.Σ.  
Δίδνο/πνζνζηφ 
δηθαηψκαηνο 

 

Αντίκλητος: 

Όλνκαηεπψλπκν: Α.Φ.Μ.  

Γ.Ο.Τ.  

Α.Γ.Σ.  

Λοιπά στοιτεία Αιτούντος: 
Γηεχζπλζε:  Αξηζκφο:   

Πεξηνρή:   Σ.Κ.:   

Πφιε   Α.Σ.:  

Σειέθσλν:   Mail:  

Μητανικός: 
Όλνκαηεπψλπκν / εηδηθφηεηα: 

Αξηζκφο Μεηξψνπ: 



 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΚΣΙΜΑΣΟ 

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ 

 
ΔΜΒΑΓΟΝ 

Έγθξηζε Γφκεζεο   

Άδεηα Γφκεζεο   

Αξηζκφο ΟΑ /έηνο   

λ. 3843/10   

λ. 4014/11   

λ. 4178/13   

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε δειψλσ φηη ηα αηνκηθά πνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη φηη ην αθίλεην κνπ είλαη: (****) 
 
Α. ΔΝΣΟ ρεδίνπ δελ είλαη ζηαηηθά επηθίλδπλν θαη επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε έθδνζε εξγαζηψλ 
κηθξήο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

Β. ΔΚΣΟ ρεδίνπ θαη δελ βξίζθεηαη ζε δάζνο, ζε αλαδαζσηέα έθηαζε, ζε ξέκα, ζηνλ αηγηαιφ ή ηελ 
παξαιία, ζε θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζε πεξηνρή απνιχηνπ πξνζηαζίαο ή εγθεθξηκέλνο 
θνηλφρξεζηνο ρψξνο ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ. 
 

Ο/Η  Γηλών/ούσα(*****)  
 

 

 
(*)     Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζην άιιν πεδίν ζπκπιεξψλεηαη ν  
         αληίζηνηρνο αξηζκφο. 
(**).   ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ θπξίσλ έξγνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ θειηά θαη γξακκέο. 
(***)   πκπιεξψλνληαη νη ππφινηπνη θνξείο θαη νη αξηζκνί ησλ εγθξίζεσλ ηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε εξγαζία 
(****)  Δπηιέγεηαη ην αληίζηνηρν. 
(*****) ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ζπλεκκέλα        
           ππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ζπλαίλεζεο ησλ ππνινίπσλ ζπληδηνθηεηψλ.  

  

Οη εξγαζίεο Μηθξήο Κιίκαθαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ λ.4076/2012 (ΦΔΚ 79Α) ΝΟΚ φπσο 
ηζρχεη, θαζνξίδνληαη νη εμήο:  
 
1. Γνθηκαζηηθέο ηνκέο ηνπ εδάθνπο θαη εθζθαθή κεηά απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο αξραηνινγηθήο 
ππεξεζίαο. 
 
2. Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηνηθηψλ γηα απηνζηέγαζε κεηνλεθηηθψλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ 
πιεζπζκνχ φπσο εθάζηνηε νξίδνληαη. 
 
3. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θηίζκαηα κε ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ π.δ. 24/ 31.5.1985 (Γ΄ 270), εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ επηβάιιεηαη ε 
θαηαζθεπή ππνζηπισκάησλ θαη εθφζνλ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 
Γεσξγίαο. 
 
4. Γεσηξήζεηο λεξνχ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ ή εληφο νηθηζκνχ ή ζε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ, 
κεηά απφ έγθξηζε ηνπ δήκνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο πεξηθέξεηαο. 
 
5. Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα γεσηερληθέο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΑΚ 2003, ρσξίο εξγαζίεο 
αληηζηήξημεο. 
 
6. Δγθαηάζηαζε πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο επάξθεηαο. 
 
7. Ζ θαηαζθεπή αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 27 πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα ή ζε θηίξηα πνπ 
δηαζέηνπλ αλειθπζηήξα κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ εθηφο πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ – ΔΝ 81-70, ή 
ζε θηίξηα φπνπ πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηεζνχλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελα άηνκα. 
 
8. Κνπή δέλδξσλ κέζα ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ή ηηο Ε.Ο.Δ. πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ γεληθά εθηάζεσλ ή απφ δηαηάμεηο ηεο 
αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή άιιεο ζπλαθνχο 
λνκνζεζίαο.  
 
9. Τπφγεηνη ζηαζκνί δηαλνκήο ή κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 
 
10. Σνπνζέηεζε ηθξησκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάζεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ ζπληνληζηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην  
π.δ. 305/1996 (Α΄305) θαη δήισζε αλάιεςεο ηεο επζχλεο απφ κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 
  
11. Σνπνζέηεζε εξγνηαμηαθψλ νηθίζθσλ. 
 
12. Δθζθαθέο θαλαιηψλ νδεχζεσο θαισδίσλ εληφο ησλ γεπέδσλ ή νηθνπέδσλ πξαηεξίσλ πγξψλ 
θαπζίκσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνψλ – εθξνψλ.  
 
13. Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ππφγεησλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δεμακελψλ αεξίνπ θαπζίκνπ ζε πξαηήξηα 
θαπζίκσλ. 
 
14. Δμσηεξηθνχο ρξσκαηηζκνχο ή αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ ή επηζθεπή επηρξηζκάησλ ή επηζθεπή 
φςεσλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ ή/θαη ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, πεξηνρέο 
θπζηθνχ θάιινπο,  αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθά ηκήκαηα 
πφιεσλ, ή/θαη ζε θηίξηα ραξαθηεξηζκέλα σο κλεκεία, δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο 
απηψλ. 
 
15. Δπέλδπζε φςεσλ θαη αληηθαηάζηαζε παινπεηαζκάησλ. 
 

 

 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

Σερληθή Έθζεζε  

Βεβαίσζε/αληίγξαθν θηεκαηνινγίνπ  

Σνπνγξαθηθφ  

Λνηπά ζρέδηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο εξγαζίεο  

  

 
ΔΓΚΡΙΔΙ (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση)) 

Γαζηθή Τπεξεζία  

πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο  

Κεληξηθφ πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο  

Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ  

Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ  

Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ  

Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην  

Σνπηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην  

Κεληξηθφ πκβνχιην Νεσηέξσλ Μλεκείσλ  

(***)  

  

  

  


