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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ [όπου απαιτούνται κατά περίπτωση]
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις1, που
προβλέπονται από τις 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
παρ. 3, του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012 βρίσκεται: (***)

Δασική Υπηρεσία

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.

Συνημμένα [όπου απαιτούνται κατά περίπτωση]

Β) ΕΚΤΟΣ Σχεδίου και δεν βρίσκονται σε δάσος, σε αναδασωτέα
έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή στην παραλία, σε καθορισμένο
αρχαιολογικό χώρο στον οποίο απαγορεύεται η δόμηση ή σε περιοχή
απολύτου προστασίας
και ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες
γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή.

Σ.Α.
ΕΠΚΑ
ΕΒΑ
ΕΝΜ

Βεβαίωση
ένταξης
στο
πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Βεβαίωση/Αντίγραφο Κτηματολογίου

Ο/Η Δηλών/ούσα (****)

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και
υποβάλλω συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

1

Εργασίες του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.4067/12 [ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012] όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4178/13 [ΦΕΚ 174
Α 8-8-2013] και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4258/14 [ΦΕΚ 94 Α 14-4-2014]

Για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, 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,
συμπεριλαμβανόμενων 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 και οροφών.

δ.

Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

ε.

Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

στ.

Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ζ.

Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 µ. από το φυσικό έδαφος.

η.

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 επιτοίχιων 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 θερμομόνωσης
στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης
καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας, όπου απαιτείται χρήση ικριωμάτων απαιτείται: α) κατάθεση Σχεδίου & Φακέλου
Ασφάλειας & 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 του έργου (συνιδιοκτήτες) συμπληρώνεται και δεύτερο έντυπο.

(***)

Διαγράφεται 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 3 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.

Συντομογραφίες:

Σ.Α.: Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής / ΕΠΚΑ: Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων /
ΕΒΑ: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / ΕΝΜ: Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων / Ο.Α.: Οικοδομική Άδεια

