ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ e-Άδειεσ ΜΕ ΣΑ ΝΕΑ ΕΝΣΤΠΑ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(15/04/2019)
Ενςωματϊκθκαν ςτισ 13/04/2019 ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα e-Άδειεσ τα ζντυπα των
διοικθτικϊν πράξεων του άρκρου 28 του Ν. 4495/17, όπωσ κακορίςτθκαν με τθν ΤΑ
ΤΠΕΝ/ΤΠΡΓ/88894/12666 (ΦΕΚ 5716 Β’ /19.12.2018), όςον αφορά ςτο περιεχόμενο και τθν
μορφι τουσ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ εκδίδονται πλζον με βάςθ τα ενθμερωμζνα ζντυπα.
Για τον λόγο αυτό προςτζκθκαν επιπλζον πεδία ςτο ςφςτθμα τα οποία ςυμπλθρϊνονται
από τον διαχειριςτι τθσ αίτθςθσ, ανάλογα με το τι προβλζπεται για τθν ζκδοςθ τθσ
εκάςτοτε πράξθσ. Οι νζοι πίνακεσ είναι οι εξισ:






Προγενζςτερεσ διοικητικζσ πράξεισ – ζντυπεσ:
Καταχωρίηονται προγενζςτερεσ ζντυπεσ πράξεισ των οποίων θ παροφςα αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα (πχ. θ ζντυπθ Οικοδομικι Άδεια εφόςον ανακεωρείται/
ενθμερϊνεται με τθν παροφςα ι θ ζντυπθ Ζγκριςθ Δόμθςθσ εφόςον θ παροφςα
αφορά τθν ζκδοςθ τθσ ςυνεχόμενθσ οικοδομικισ αδείασ).
Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ Ανακεϊρθςθσ/Ενθμζρωςθσ/
Γνωςτοποίθςθσ ζντυπθσ Οικοδομικισ Αδείασ/Ζγκριςθσ/Άδειασ Δόμθςθσ, κακϊσ και
ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ Οικοδομικισ Αδείασ με Ιςχφουςα Ζγκριςθ Δόμθςθσ.
Προγενζςτερεσ θλεκτρονικζσ πράξεισ εμφανίηονται αυτόματα ςτο Ιςτορικό τθσ
παροφςασ αίτθςθσ.
Προθγοφμενεσ ολοκλθρωμζνεσ πράξεισ για το ακίνθτο, ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ,
καταγράφονται ςτον πίνακα «τοιχεία υφιςταμζνου».
Εγκρίςεισ φορζων:
Καταχωρίηονται εγκρίςεισ φορζων που ζχουν λθφκεί για τθν ζκδοςθ τθσ
αιτοφμενθσ πράξθσ. Επιλζγεται ο τφποσ τθσ Ζγκριςθσ και ςυμπλθρϊνονται θ
αρμόδια Τπθρεςία, ο αρ. πρωτοκόλλου και θ θμερομθνία ζκδοςθσ.
τοιχεία δζςμευςησ/εξαγοράσ θζςεων ςτάθμευςησ:
Καταχωρίηονται ςτοιχεία δζςμευςθσ ι εξαγοράσ κζςεων ςτάκμευςθσ που
απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αδείασ. υμπλθρϊνονται ο αρικμόσ
κάκε πράξθσ δζςμευςθσ /εξαγοράσ, θ θμερομθνία, ο εκδότθσ και ο αρικμόσ των
κζςεων ςτάκμευςθσ που αφορά θ ςυγκεκριμζνθ πράξθ.

Πίνακεσ ςτουσ οποίουσ ο διαχειριςτισ δεν ζχει καταχωρίςει ςτοιχεία ενδζχεται να μθν
εμφανίηονται ςτο τελικό ζντυπο, ανάλογα με το είδοσ τθσ πράξθσ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν προςαρμογι του ςυςτιματοσ ςτισ αιτιςεισ για Ζγγραφθ
βεβαίωςθ όρων δόμθςθσ-απαιτοφμενων εγκρίςεων και για Προζγκριςθ οικ. αδείασ.
1.
ε περίπτωςθ αιτιματοσ για Ζγγραφθ βεβαίωςθ όρων δόμθςθσ-απαιτοφμενων
εγκρίςεων (αρκ.38, παρ.γ Ν. 4495/17 για ζκδοςθ Ο.Α. κατθγορίασ 3) ο διαχειριςτισ επιλζγει
τισ προχποθζςεισ που ιςχφουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οικοδομικισ αδείασ.
Εκτόσ από το είδοσ τθσ περιοχισ (εντόσ/εκτόσ ςχεδίου κλπ), επιλογι απαραίτθτθ ςτθν
καρτζλα «Βαςικά ςτοιχεία», οι επιλογζσ των προχποκζςεων γίνονται ςτον πίνακα των
επιμζρουσ περιπτϊςεων τθσ καρτζλασ «Ζλεγχοι-Επιμζρουσ περιπτϊςεισ» και αφοροφν ςε:





Επιφάνεια νζασ δόμθςθσ
Χριςθ
Είδοσ εργαςίασ
Άλλεσ προχποκζςεισ

Εκτόσ από τισ προχποκζςεισ, ο διαχειριςτισ τθσ αίτθςθσ, εφόςον γνωρίηει, επιλζγει τυχόν
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ που ςχετίηονται με τθ κζςθ του ακινιτου, χωρίσ να αποκλείουν τθν
απαίτθςθ επιπλζον εγκρίςεων που προκφπτουν από τθ μελζτθ ι/και τθ χριςθ του κτιρίου,
κακϊσ και λόγω λοιπϊν πολεοδομικϊν διατάξεων. Η επιλογι των εγκρίςεων δθμιουργεί
τθν υποχρζωςθ υποβολισ τουσ για τθν ζκδοςθ τθσ μεταγενζςτερθσ οικοδομικισ άδειασ.
Κάκε επιλογι προχπόκεςθσ ι ζγκριςθσ εμφανίηεται ςτθν Τ.ΔΟΜ. ωσ ξεχωριςτόσ ζλεγχοσ. Η
Τ.ΔΟΜ. εξετάηει εάν από τον ςυνδυαςμό των προχποκζςεων προκφπτει ότι θ αιτοφμενθ
οικοδομικι άδεια αντιςτοιχεί ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 36 του Ν.
4495/17. Εφόςον οι προχποκζςεισ οδθγοφν ςε οικ. άδεια κατθγορίασ 3, εξετάηεται θ
πλθρότθτα των επιλεγμζνων απαιτοφμενων εγκρίςεων. Η Τ.ΔΟΜ. ελζγχει τθν ορκότθτα και
τθν πλθρότθτα τθσ επιλογισ τουσ και, εφόςον δεν διαπιςτϊςει παραλιψεισ ι λάκθ,
επιςυνάπτει αρχείο τφπου pdf με τουσ όρουσ δόμθςθσ ςτο πεδίο «ΤΔΟΜ ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΡΩΝ
ΔΟΜΗΗ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΕΩΝ» και εκδίδει τθν πράξθ.
Εάν οι επιλογζσ των προχποκζςεων ι των εγκρίςεων δεν είναι ορκζσ και πλιρεισ, θ αίτθςθ
επιςτρζφει για επανυποβολι ςτον διαχειριςτι με Παρατθριςεισ.
ε περίπτωςθ που οι επιλογζσ δεν οδθγοφν ςε οικ. άδεια κατθγορίασ 3, θ Τ.ΔΟΜ.
απορρίπτει τθν αίτθςθ.
2.
ε περίπτωςθ αιτιματοσ για Προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ ο διαχειριςτισ
επιλζγει τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ που προβλζπονται για τθν ζκδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
οικοδομικισ αδείασ. Η επιλογι των εγκρίςεων ςτθ φάςθ αυτι δεν απαιτεί τθν επιςφναψι
τουσ για τθν ζκδοςθ τθσ Προζγκριςθσ αλλά δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ υποβολισ τουσ για
τθν ζκδοςθ τθσ μεταγενζςτερθσ οικοδομικισ άδειασ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ αυτισ.
Κάκε επιλογι ζγκριςθσ εμφανίηεται ςτθν Τ.ΔΟΜ. ωσ ξεχωριςτόσ ζλεγχοσ. Η Τ.ΔΟΜ. ελζγχει
τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα τθσ επιλογισ τουσ και, εφόςον δεν διαπιςτϊςει
παραλιψεισ ι λάκθ, μετά τθν αποδοχι και των υπόλοιπων προβλεπόμενων ελζγχων,
εκδίδει τθν Προζγκριςθ.

