
Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης 

και Ελέγχου Κατασκευών 

 

Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες 

 

1. Έγκριση Δόμησης  

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και 

μελέτες:  

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο 

ελέγχου.  

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης.  

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.  

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή 

κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή 

βρίσκεται εκτός σχεδίου και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, 

όπου απαιτούνται.  

 

2. Άδεια Δόμησης  

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται:  

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο 

τεύχος και φύλλο ελέγχου.  

β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής 

πυροπροστασίας .  

γ) Στατική μελέτη.  

δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.  

στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.  

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.  

η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια 

Πυροσβεστική Υπηρεσία.  



θ) Μελέτη καυσίμου αερίου.  

ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:  

Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις 

και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.  

Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις 

διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης και του τοπογραφικού 

διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.  

Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν.  

ια) Μελέτη ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή 

κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996.  

ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα 

με το Ν. 1221/81 και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή 

καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της 

συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της 

απαιτούμενης εισφοράς.  

ιγ) Αιτιολογημένη έκθεση της παρ. 1 του Άρθρου 3 του Γ.Ο.Κ.  

ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών 

από το Τ.Ε.Ε. 

 ιε) Έντυπο ταυτότητας κτιρίου. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται ο 

χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού. 


