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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗΣ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Προ του 1955

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις
1
κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
ακίνητο ή η αυτοτελής οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία
στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες βάσει
της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4067/12
βρίσκεται: (***)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση)
∆ασική Υπηρεσία
Σ.Α.
ΕΠΚΑ
ΕΒΑ

Α) ΕΝΤΟΣ Σχεδίου ή εντός ορίων οικισµών και το
κτίριο ή το τµήµα κτιρίου δεν έχει µη διανοιγµένη
παρόδια στοά, και δεν είναι στατικά επικίνδυνο.

ΕΝΜ

Β) ΕΚΤΟΣ Σχεδίου και δεν βρίσκονται σε δάσος, σε
αναδασωτέα έκταση, σε ρέµα, στον αιγιαλό ή την
παραλία, σε καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο στον
οποίο απαγορεύεται η δόµηση ή σε περιοχή
απολύτου προστασίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση)

και ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι
σύµφωνες µε τις ισχύουσες γενικές και ειδικές
πολεοδοµικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή.

Βεβαίωση

ένταξης

στο

πρόγραµµα

«Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»
Βεβαίωση/αντίγραφο κτηµατολογίου

Ο/Η ∆ηλών/ούσα(****)

1

Με ατοµική µου ευθύνη δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και
υποβάλλω συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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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. Εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση
ικριωµάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τµηµατική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων στο ίδιο άνοιγµα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωµάτων.
ζ. Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µέχρι συν/πλην 0,80 µέτρων από το φυσικό έδαφος
η. Τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λέβητων 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.
θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων σύµφωνα µε την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
ι. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερµοµόνωσης ή θερµοµόνωση
στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης
καµινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταµένων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωµάτων.
Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας όπου απαιτείται η χρήση ικριωµάτων απαιτείται : α) κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου
ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και
δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β) έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας της
παρ.2 του άρθρου 4 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’)όπως ισχύει.
Αναγράφεται ο τίτλος των εργασιών σύµφωνα µε τα παραπάνω και στο άλλο πεδίο συµπληρώνεται ο
αντίστοιχος αριθµός.
(**). Σε περίπτωση περισσοτέρων κυρίων έργου (συνιδιοκτήτες) συµπληρώνεται και δεύτερο έντυπο.
(***) ∆ιαγράφεται το αντίστοιχο.
(****) Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου ή γηπέδου συνηµµένα
υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των υπολοίπων συνιδιοκτητών.
(1) «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».
(*)

(Συντ/φίες: ΣΑ: Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής
ΕΠΚΑ: Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
ΕΒΑ: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΕΝΜ: Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων
ΟΑ: Οικοδοµική Άδεια)

