ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΤΔΟΜ
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 ςυμπλθρϊνονται από τον διαχειριςτι τθσ αίτθςθσ επιπλζον πεδία,
ανάλογα με το τι προβλζπεται για τθν ζκδοςθ τθσ εκάςτοτε πράξθσ. Ειδικότερα ζχουν
προςτεκεί οι εξισ πίνακεσ:





Προγενζςτερεσ διοικθτικζσ πράξεισ – ζντυπεσ (πράξεισ των οποίων θ αιτοφμενθ
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα, πχ. ζντυπθ οικ. άδεια θ οποία
ανακεωρείται/ενθμερϊνεται ι ζντυπθ Ζγκριςθ Δόμθςθσ εφόςον θ αίτθςθ αφορά
τθν ζκδοςθ τθσ ςυνεχόμενθσ οικ. αδείασ).
Εγκρίςεισ φορζων
τοιχεία δζςμευςθσ/εξαγοράσ κζςεων ςτάκμευςθσ

Πίνακεσ ςτουσ οποίουσ ο διαχειριςτισ δεν ζχει καταχωρίςει ςτοιχεία ενδζχεται να μθν
εμφανίηονται ςτο 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 προϋποθζςεισ που ιςχφουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οικοδομικισ αδείασ. Εκτόσ
από το είδοσ τθσ περιοχισ (εντόσ/εκτόσ ςχεδίου κλπ), επιλογι απαραίτθτθ ςε κάκε είδοσ
πράξθσ, οι επιλογζσ των προχποκζςεων αφοροφν ςε:





Επιφάνεια νζασ δόμθςθσ
Χριςθ
Είδοσ εργαςίασ
Άλλεσ προχποκζςεισ

Ο διαχειριςτισ τθσ αίτθςθσ, εφόςον γνωρίηει, επιλζγει τυχόν απαιτούμενεσ 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 απαιτούμενων 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.
Τποβάλλεται αποκλειςτικά ζνα αρχείο pdf με τουσ όρουσ δόμθςθσ, το οποίο μπορεί να

περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ ςελίδεσ.
Εάν οι επιλογζσ των προχποκζςεων ι των εγκρίςεων δεν είναι ορκζσ και πλιρεισ, θ αίτθςθ
επιςτρζφει ςτον διαχειριςτι με Παρατθριςεισ.
ε περίπτωςθ που οι επιλογζσ δεν οδθγοφν ςε οικ. άδεια κατθγορίασ 3, θ Τ.ΔΟΜ.
απορρίπτει τθν αίτθςθ.
Με δεδομζνο ότι δεν ορίηεται χρόνοσ ιςχφοσ για τθν Ζγγραφθ βεβαίωςθ όρων δόμθςθσαπαιτοφμενων εγκρίςεων, ωσ θμερομθνία λιξθσ εμφανίηεται θ 31θ/12/2099.
τθν ιςτοςελίδα του ΣΕΕ, ςτα Χρήςιμα Έντυπα ζχει αναρτθκεί το νζο ζντυπο (αρχείο .doc)
με τουσ όρουσ δόμθςθσ που πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τθν Τ.ΔΟΜ.
2.
ε περίπτωςθ αιτιματοσ για Προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ ο διαχειριςτισ
επιλζγει τισ απαιτούμενεσ εγκρίςεισ που προβλζπονται για τθν ζκδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
οικοδομικισ αδείασ. Η επιλογι των εγκρίςεων κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ προζγκριςθσ
αντικακιςτά τθ Διλωςθ επιφφλαξθσ Εγκρίςεων και 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, εκδίδει τθν Προζγκριςθ.

