ΑΡ. ΠΡΩΤ.:…………………ΗΜ/ΝΙΑ :………..
ΧΡΕΩΣΗ :……………………………….
ΑΙΤΗΣΗ
Ονοµατεπώνυµο*:..............................................
.......................................................................
Α.∆.Τ.*:............................................................
Α.Φ.Μ*:............................∆.Ο.Υ:.......................
Κάτοικος*:.........................................................
Οδός*:......................................Αρ*:..................
Συνοικία*:..........................................................
Πόλη*:..............................................................
Ταχ. Κώδικας*:.................Αστ. Τµήµα*:..............
Ιδιοκτήτης .......* ή Πληρεξούσιος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)......*
Τηλέφωνο*:.......................................................
Κινητό : .........................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..................................................

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Έγκριση ΕΠΑΕ ή ΥΠΠΟ ή Υπ. ΑΙΓΑΙΟΥ ή ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
Αριθµό........................................................................................
...................................................................................................
2. Απαιτούµενα δικαιολ/κά ή Έγκριση µε Αρ.............................
…………………………………..…....................……............………….
……………………………………………………................................…
για την περίπτωση………. σύµφωνα µε τον συνηµ. κατάλογο
εργασιών µικρής κλίµακας
3. * Βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηµατολογίου ή
τοπογραφικό ή άλλο σχέδιο ......................................................
.......................................................................................
4. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά:
α. ......................................................................................
β. ......................................................................................
γ. ......................................................................................
δ. ......................................................................................

*Τα πεδία µε αστερίσκο πρέπει υποχρεωτικά να είναι συµπληρωµένα.
**Βλέπε όπισθεν σελίδα.

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ……………………..
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ:** …………………………….………………
……………………………………………………
Στο ακίνητο µε διεύθυνση:
Οδός*:...................................................................
Αριθµός*:...........................Ο.Τ.*:.....................
Συνοικία *:.......................................................
∆ήµος ή
Κοινότητα*:.................................................
Ταχ. Κώδικας*:..................Αστ.
Τµήµα*:....................
Τυχόν
υπάρχουσα

Άδεια……………………….........……….
Απόφ. Νοµιµ/σης………………...…….
Έκθεση Αυθαιρ………………….....…..

Με βάση τα συνηµµένα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται
από την 5219/3-2-2004 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
και την Εγκύκλιο /04, και ότι το ως άνω ακίνητο είναι :
ΕΝΤΟΣ* Σχεδίου και δεν βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, και
το κτίριο δεν έχει µη διανοιγµένη παρόδια στοά, και δεν είναι
ρυµοτοµούµενο ή στατικά επικίνδυνο, ή
ΕΚΤΟΣ* Σχεδίου και δεν βρίσκεται σε δάσος, σε ρέµα, στον
αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο ή
σε περιοχή απολύτου προστασίας,[διαγράφεται κατά
περίπτωση]

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ……...........………..
ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υπογραφής………………………
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ………………………………………

[Υπογραφή και σφραγίδα Υπηρεσίας]

Ε∆.: 1. Αρχείο Εγκρίσεων…………………………………………………
2. Αρχείο Άδειας………………………………………………………
3. Τµήµα Αυθαιρέτων για ενέργεια σχετικά µε την Έκθεση
Αυθαιρέτου………………………………………………………

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ…………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ………………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ένα µέτρο (1.00 µ) ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Επίσης οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων,
χωρίς χρήση ικριωµάτων.
Αντικατάσταση κουφωµάτων στο ίδιο άνοιγµα.
Επισκευή στέγης.
Αντικατάσταση στέγης νοµίµων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί µε το Ν. 1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί
σε σχέδιο, και κτιρίων που είναι υφιστάµενα πριν από την ισχύ του Β∆/9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος
της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7.50 µ., και το ύψος της τα 2.0 µ., και εφόσον βελτιώνεται η µορφή του
υπάρχοντος, µε βάση έγκριση της ΕΠΑΕ ή µε προσκόµιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η µορφή του
υπάρχοντος και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος.
Εσωτερικές διαρρυθµίσεις κτιρίων χωρίς επέµβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από µπετόν, φέροντες
τοίχους, κ.λ.π.), και εφόσον δεν δηµιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ
’85.
∆οκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή µετά από έγγραφο της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραµοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο
6 παρ. 4 του Π∆ 24/31-5-85 ΦΕΚ 270∆, µε επιφάνεια µέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά (15 µ2) και συνολικό
ύψος µε τη στέγη έως και τρία µέτρα (3.00 µ.) εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στην
οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδοµή, µια φορά για κάθε γήπεδο
και µετά από έγκριση της αρµόδιας ∆/νσης Γεωργίας.
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης οµογενείς Ποντίους, µέχρι εκατόν είκοσι (120 µ2) και µια φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο
ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρµόδιας ∆/νσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον τύπο της
προκατασκευασµένης κατοικίας.
Τοποθέτηση λυόµενων προκατασκευασµένων κατοικιών για στέγαση εδικών οµάδων, βάση προγραµµάτων
που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π∆ 24/31-5-85 ΦΕΚ 270∆, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή
υποστυλωµάτων και εφόσον έχουν την απαιτούµενη έγκριση της αρµόδιας ∆/νσης Γεωργίας.
Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισµού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, µετά από
έγκριση του ∆ήµου της περιοχής και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας.
Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύµφωνα µε το ΝΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες
αντιστήριξης.
Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους
χώρους και σε βεράντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του κτιριοδοµικού κανονισµού.
Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µε πέτρα µέχρι συν/πλην 0.30 µ. από το φυσικό έδαφος.
Τοποθέτηση κλιµατιστικών σε υφιστάµενα κτίρια, µετά από έγκριση ΕΠΑΕ που µπορεί να χορηγείται µόνο µε
βάση φωτογραφίες του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιµατιστικών
στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος µικρότερο των τριών µέτρων (3.0 µ.)
από τη στάθµη του πεζοδροµίου και µε πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συµπυκνωµένων υδρατµών, για
κτίρια που βρίσκονται στην οικοδοµική γραµµή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
επιτρεπόµενα όρια ηχητικής ρύπανσης.
Τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 1945/134/17-1-2003 Απόφασης
Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Οι κατασκευές που απαιτούνται για την µετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά
από έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.

