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Διαβάστε παρακάτω ποια γενικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από εσάς 
για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).  

Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται 
στο πληροφοριακό σύστημα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ν. 
4495/2017 δικαιολογητικά, όπως αυτά κάτωθι τροποποιούνται και εξειδικεύονται 
υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 4. 

 

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. 
 

2. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών  
οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες 
διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία. 

 

3. Βεβαίωση-Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου 
αα)  Στην  βεβαίωση-τεχνική  έκθεση: 
- δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η  
διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή ή σε 
οικισμό, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 του 
παρόντος, με την επιφύλαξη εξαίρεσης αυτού από άλλες διατάξεις, ότι οι 
εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες 
πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις 
περιπτώσεις του άρθρου 2 της παρούσας με ειδική αναφορά στα κατά 
περίπτωση νομ5ιμοποιητικά στοιχεία. Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός 
της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο 
ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της 
δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης  
από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου, 
- περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα  
καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν  
σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για 
να τεκμηριωθεί επαρκώς. 
ββ) Προϋπολογισμός εργασιών μόνο για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
έλεγχος υπέρβασης ή μη του οριζομένου ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων 
ευρώ (25.000), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017,  
υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017. 
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4. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστο- 
ποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση  
για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο. 
 

 
5. Φωτογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος  

χώρου αυτού. 
 

6. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες 
πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους 
οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, 
φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε 
νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). 
 

 
7. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό 

του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
π.δ.305/1996(Α ́212),όπου απαιτείται. 
 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται υποχρεωτικά για όλες τις 
περιπτώσεις Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αναλόγως με την εκάστοτε 
κατηγορία απαιτούνται και κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά.  

Συμβουλευτείτε τη σελίδα μας  www.cityengineering.gr για να βρείτε την εργασία 
και κατόπιν τα ειδικά δικαιολογητικά που σας ενδιαφέρουν.  

 

 
Η CITY ENGINEERING σας εύχεται καλές δουλειές και βρίσκεται πάντα 
στο πλευρό σας με συνέπεια και σεβασμό στο έργο σας!     
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας! 
    -Η ομάδα της CITY ENGINEERING 

 

http://www.cityengineering.gr/

