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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ 

 
Ζ δήισζε απηή γίλεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηεο Δληνιήο 2/2020, εκεξνκελίαο…….2020. 
 

1. Γενικά ζηοιτεία ηης αίηηζης: 
Σν παξόλ έληππν θαηαηίζεηαη δεδνκέλνπ όηη ε αλάπηπμε εκπίπηεη ζε κία από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο 

(ζεκεηώζηε √ όπνπ ηζρύεη): 

 
α. Ζ αίηεζε αθνξά αλέγεξζε θαηνηθίαο ή 2 κνλάδσλ θαηνηθίαο ζε εγγεγξακκέλν νηθόπεδν ή ππό 
δεκηνπξγία νηθόπεδν, ζε Οηθηζηηθή ή Τνπξηζηηθή Εώλε ή Εώλε Καηνηθίαο θαη Γξαθείσλ ησλ 
Τνπηθώλ Σρεδίσλ ή ησλ Σρεδίσλ Πεξηνρήο, ή ζε Οηθηζηηθή ή Τνπξηζηηθή Εώλε* ηεο Γήισζεο 
Πνιηηηθήο. 
 
β. Ζ αίηεζε αθνξά πξνζζήθεο/ κεηαηξνπέο ζε θαηνηθία ή ζε 2 κνλάδεο θαηνηθίαο, ζε εγγεγξακκέλν 
νηθόπεδν ή ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν, ζε Οηθηζηηθή ή Τνπξηζηηθή Εώλε ή Εώλε Καηνηθίαο θαη 
Γξαθείσλ ησλ Τνπηθώλ Σρεδίσλ ή ησλ Σρεδίσλ Πεξηνρήο, ή ζε Οηθηζηηθή ή Τνπξηζηηθή Εώλε* ηεο 
Γήισζεο Πνιηηηθήο. 
 
*Σηηο Τνπξηζηηθέο Εώλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Εώλεο Παξαζεξηζηηθήο Καηνηθίαο. 
 

2. Γιακριηική Δστέρεια: 
(ζεκεηώζηε √ όπνπ ηζρύεη) 

α. Ζ αίηεζε αθνξά αλάπηπμε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη λα εμαζθεζεί δηαθξηηηθή επρέξεηα από      
ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή. 
 
β. Ζ άζθεζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο από ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή αθνξά: 
 
 Υπέξβαζε ζηνλ αξηζκό νξόθσλ 
 Υπέξβαζε ζην επηηξεπόκελν ύςνο 
 Υπέξβαζε ζην ύςνο ησλ πεξηηνηρηζκάησλ 
 Μεησκέλεο απνζηάζεηο από ηα ζύλνξα 
 Άιιε………………………………………… 
 ………………………………………………. 
 (ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο αηηνύκελεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο) 
 
εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά αλάπηπμε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη λα εμαζθεζεί δηαθξηηηθή 
επρέξεηα από ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, ηόηε ε Πνιενδνκηθή Αξρή δελ δεζκεύεηαη από ηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ Εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κε αξ. 1/2020, ζε όηη αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο. 

 
3. Ιδιαιηερόηηηες/ Περιοριζμοί: 

 
α. Ζ αλάπηπμε δεν αθνξά αλάπηπμε πνπ ε πξόζβαζή ηεο είλαη από ππεξαζηηθή νδό 

ή από δξόκν πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. 
β. Σηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο δεν θαηαγξάθεηαη όηη ην νηθόπεδν επεξεάδεηαη από δηθαίσκα 
πξνο όθεινο ηξίησλ ή δνπιεία από θαιώδηα, ζσιήλεο, θιπ. 
γ. Τν νηθόπεδν δεν επεξεάδεηαη από δηάλνημε ή θαη δηεύξπλζε νδηθνύ δηθηύνπ. 

 
δ. Τν νηθόπεδν/ ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη εληόο ηεο Νεθξήο Εώλεο.  
 
ε. Τν νηθόπεδν/ ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη εληόο Πεξηνρήο NATURA 2000. 
 
εκείσζε: ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε αλάπηπμε εκπίπηεη εληόο ησλ πεξηνρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο δ θαη ε, ε Πνιενδνκηθή Αξρή δελ δεζκεύεηαη από ηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ Εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κε αξ. 1/2020, ζε όηη αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, δεδνκέλνπ όηη 
γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε δηελέξγεηα δηαβνπιεύζεσλ. 
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4. Πολεοδομικά Υαρακηηριζηικά οικοπέδοσ/ σπό δημιοσργία οικοπέδοσ: 

 

α. Τν εκβαδόλ ηνπ νηθνπέδνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο είλαη:…………η.κ. 

β. Τν εκβαδόλ ηνπ ππό δεκηνπξγία νηθνπέδνπ αξ:……………….Φ/Σρ.:………………… 

Πνιενδνκηθή άδεηα κε αξ. ……………………..εκεξ.:…………………………………… 

γ. Τν νηθόπεδν/ ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ:…………….... 

        /ηνπ Σρεδίνπ Πεξηνρήο:……………. 

......../ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο:................ 

δ. Τν ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθεηαη ζηελ Πνιενδνκηθή Εώλε:……………. 

εκείσζε: Δηεπθξηλίδεηαη όηη νη ζρεηηθέο άδεηεο δηαίξεζεο γηα ην ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν βξίζθνληαη ζε ηζρύ. 
ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα δηαίξεζεο έρεη ιήμεη, αιιά νη θαηαζθεπέο έρνπλ ζπκπιεξσζεί κε βάζε ηελ άδεηα θαη 
βξίζθνληαη ζην ηειηθό ζηάδην θαηαζθεπήο (έρεη ηνπιάρηζηνλ ηνπνζεηεζεί ε ιίληα), κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε 
λννπκέλνπ όηη ηα πην πάλσ επηβεβαηώλνληαη κε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ δηνξηζκέλνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ. 

 
5. σνηελεζηές δόμηζης, ποζοζηό κάλσυης, αριθμός ορόθφν και ύυος: 

 
Όπσο ζεκεηώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρσξνηαμηθό δηάγξακκα. 
 
εκείσζε: Όπνπ ππάξρνπλ πθηζηάκελεο νηθνδνκέο ζα πξέπεη ζηελ αίηεζε λα επηζπλάπηνληαη νη εγθξηκέλεο 
θαηόςεηο ηνπο θαη ε εκβαδνκέηξεζή ηνπο. ηηο πθηζηάκελεο νηθνδνκέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα αλαγξάθεηαη ν 
αξηζκόο ηεο άδεηαο (λα ππνβάιινληαη ηα εγθξηκέλα ζρέδηα), ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ππνβάιινληαη θαη 
ζρέδηα πθηζηάκελσλ νηθνδνκώλ ζηα νπνία ζεκεηώλνληαη επθξηλώο ηα πθηζηάκελα κε αδεηνύρα ππνζηαηηθά γηα 
ρνξήγεζε λέαο άδεηαο, όπσο θαη νη λέεο πξνηεηλόκελεο επεθηάζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο.  

 
6. Αποζηάζεις: 

Όπσο ζεκεηώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρσξνηαμηθό δηάγξακκα. 
 

εκείσζε: Θα ηεξνύληαη νη επηηξεπόκελεο απνζηάζεηο νηθνδνκώλ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα 
Παξαξηήκαηα ησλ Σνπηθώλ ρεδίσλ θαη ζηηο ζρεηηθέο Εληνιέο ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ, θαη ζην 
Κεθάιαην 3 (Γεληθέο Πξόλνηεο Πνιηηηθήο) ηεο Δήισζεο Πνιηηηθήο. 

 
7. Υώροι ζηάθμεσζης: 

Όπσο ζεκεηώλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρσξνηαμηθό δηάγξακκα. 
 

εκείσζε 1: Απαηηείηαη ε ππόδεημε ελόο ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηνπιάρηζηνλ, γηα θάζε κνλάδα θαηνηθίαο. 
εκείσζε 2 (γηα πεξηνρέο Σνπηθώλ ρεδίσλ/ ρεδίσλ Πεξηνρήο κόλν): ε πεξίπησζε νηθηζηηθήο 
κνλάδαο κε σθέιηκν εκβαδόλ πέξαλ ησλ 150ηκ., ε νπνία ρσξνζεηείηαη εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ αζηηθνύ 
θέληξνπ, ησλ ηζηνξηθώλ ππξήλσλ, ή άιισλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ όπνπ επηθξαηεί ην ζπλερέο 
ζύζηεκα δόκεζεο, ζα απαηηείηαη πξόζζεηα έλαο επηπιένλ ρώξνο ζηάζκεπζεο αλά κνλάδα θαηνηθίαο. 
Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηδησηηθνύ ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ζε ππαίζξην ή θιεηζηό ρώξν ζα είλαη 
4,80Υ2,40κ. 

 
8. Άλλες βοηθηηικές οικοδομές: 

 

α) Τν κήθνο επαθήο ηεο βνεζεηηθήο νηθνδνκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζόγεηνπ 
ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο) κε ην θνηλό ζύλνξν κε άιιν ηεκάρην είλαη ίζν ή κηθξόηεξν  
ηνπ 35% ηνπ κήθνπο ηνπ ζπλόξνπ ηεο πξνο αλάπηπμεο ηδηνθηεζίαο. 
 
β) Τν κέγηζην ύςνο νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο βνεζεηηθήο νηθνδνκήο είλαη:  
  

εκείσζε: Όια ηα κέξε ηεο βνεζεηηθήο νηθνδνκήο έρνπλ ύςνο ίζν ή κηθξόηεξν 
ησλ 3.50κ. από ην ζπλερόκελν έδαθνο. ε πεξηπηώζεηο δηελέξγεηαο εθζθαθώλ 
 ζε παξαθείκελν νηθόπεδν, σο ζπλερόκελν έδαθνο ζα ζεσξείηαη απηό ηνπ ππό 
 αλάπηπμε ηεκαρίνπ. 

 
γ) Τν κέγηζην πνζνζηό θάιπςεο ηεο βνεζεηηθήο νηθνδνκήο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν 
ηνπ 10% ηνπ θαζαξνύ εκβαδνύ ηνπ ηεκαρίνπ ηεο αλάπηπμεο. 
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δ) Τν εκβαδόλ ηεο βνεζεηηθήο νηθνδνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρόλ ηζόγεηνπ 
ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, είλαη ίζν ή κηθξόηεξν ηνπ 25% ηνπ εκβαδνύ ηεο αληίζηνηρεο 
θύξηαο νηθνδνκήο. 
 
ε) Ζ ειάρηζηε απόζηαζε ηεο βνεζεηηθήο νηθνδνκήο από ηελ θύξηα είλαη: .…………κ. 

 
εκείσζε: Η βνεζεηηθή νηθνδνκή, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε δηακπεξώλ ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, δελ πξέπεη λα απέρεη ιηγόηεξν από 1,50κ. από ηελ θύξηα νηθνδνκή. 

 
δ) -Γηα πεξηνρέο Τνπηθώλ Σρεδίσλ/ Σρεδίσλ Πεξηνρήο: Τν ζπλνιηθό κήθνο επαθήο βνεζεηηθώλ 
νηθνδνκώλ ζε δύν όκνξεο ηδηνθηεζίεο (πάλσ ζην θνηλό ηνπο ζύλνξν) δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηνπ κήθνπο ηνπ θνηλνύ ζπλόξνπ.  
   -Γηα πεξηνρέο ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο: Τν ζπλνιηθό κήθνο επαθήο βνεζεηηθώλ νηθνδνκώλ ζε 
δύν όκνξεο ηδηνθηεζίεο (πάλσ ζην θνηλό ηνπο ζύλνξν) δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ κήθνπο ηνπ  
θνηλνύ ζπλόξνπ. 
 

9. Άλλες καηαζκεσές, περιηοιτίζμαηα και σπαίθριες βεράνηες: 
 

α) Ζ ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ/ ιεβεηνζηαζίνπ/ θνύξλνπ/ ςεζηαξηάο 
από ηα κε νδηθά ζύλνξα ηνπ ηεκαρίνπ είλαη:…………..κ. 

 
εκείσζε: Σν κεραλνζηάζην/ ιεβεηνζηάζην/ θνύξλνο/ ςεζηαξηά δελ πξέπεη λα απέρεη ιηγόηεξν από 
1,80κ. από ηα ζύλνξα ηνπ ηεκαρίνπ. Τπόγεην κεραλνζηάζην θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, ππόγεηα 
δεμακελή λεξνύ θαη ππόγεην αληιηνζηάζην λεξνύ είλαη δπλαηό λα εθάπηνληαη ζηα ζύλνξα ηνπ ηεκαρίνπ, 
εμαηξνπκέλνπ ηνπ νδηθνύ. 
 

β) Οη ζέζεηο ησλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (δεμακελή λεξνύ, ειηαθά πιαίζηα,  
ζπκπηεζηέο, θ.α.) ππνδεηθλύνληαη ζηα ζρέδηα. 
 
γ) Τν ύςνο ηνπ πεξηηνηρίζκαηνο, από ην ζπλερόκελν θπζηθό έδαθνο, θαηά κήθνο ησλ ζπλόξσλ ηνπ 
ηεκαρίνπ κε νδό, πεδόδξνκν, ρώξν πξαζίλνπ θαη κέρξη απόζηαζεο 3,00κ. από απηά, είλαη:………κ. 

 
εκείσζε: Σν πξνηεηλόκελν πεξηηνίρηζκα θαηά κήθνο ησλ ζπλόξσλ ηνπ νηθνπέδνπ κε νδό, πεδόδξνκν, 
ρώξν πξαζίλνπ θαη κέρξη απόζηαζεο 3,00κ. από απηά, πξέπεη λα έρεη ύςνο ίζν ή κηθξόηεξν ησλ 
1,20κ. από ην ζπλερόκελν έδαθνο. 

 
δ) Τν ύςνο ηνπ πεξηηνηρίζκαηνο από ην ζπλερόκελν θπζηθό έδαθνο, θαηά κήθνο ησλ ππόινηπσλ 
ζπλόξσλ ηνπ νηθνπέδνπ, είλαη:………..κ. 

 
εκείσζε: Σν πξνηεηλόκελν πεξηηνίρηζκα θαηά κήθνο ησλ ππόινηπσλ ζπλόξσλ ηνπ νηθνπέδνπ πξέπεη 
λα έρεη ύςνο ίζν ή κηθξόηεξν ησλ 2,10κ. από ην ζπλερόκελν έδαθνο. 
 

ε) Τν κέγηζην ύςνο, από ην ζπλερόκελν έδαθνο, ηνπ δαπέδνπ ηεο ππαίζξηαο βεξάληαο ή απιήο πνπ 
βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 3,00κ. από ηα ζύλνξα ηνπ νηθνπέδνπ είλαη:……….κ. 
 
 

10. Τπόγειο (σμπληρώνεηαι αν σπάρτει σπόγειο): 
 

α) Τν ύςνο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ππνγείνπ θάησ από ην επίπεδν ηνπ ζπλερόκελνπ θπζηθνύ 
Δδάθνπο είλαη:………..κ. 

 
εκείσζε:Σν δάπεδν ηνπ ππνγείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,20κ. θάησ από ην επίπεδν ηνπ 
ζπλερόκελνπ θπζηθνύ εδάθνπο. 
 

β) Τν ύςνο ηεο πιάθαο ηεο νξνθήο ηνπ ππνγείνπ πάλσ από ην επίπεδν ηνπ ζπλερόκελνπ 
θπζηθνύ εδάθνπο είλαη:………..κ. 

 
εκείσζε:Η πιάθα ηεο νξνθήο ηνπ ππνγείνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,50κ. πάλσ από ην 
επίπεδν ηνπ ζπλερόκελνπ θπζηθνύ εδάθνπο. 
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γ) Τν ππόγεην απέρεη από ηνλ δεκόζην δξόκν:…………..κ. 
 
εκείσζε:Σν ππόγεην πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 3,00κ. από ηνλ δεκόζην δξόκν. 

 
11. οθίηα (σμπληρώνεηαι αν σπάρτει ζοθίηα): 

 
εκείσζε: νθίηα ζεκαίλεη θιεηζηό ρώξν πεξηνξηζκέλνπ εκβαδνύ, πνπ βξίζθεηαη ζην αλώηαην κέξνο 
ηεο νηθνδνκήο πνπ θαιύπηεηαη από θεθιηκέλε ζηέγε, θαη έρεη σο δάπεδν θαη ζηέγε ην ςειόηεξν 
νξηδόληην επίπεδν θαη ςειόηεξε ζηέγε ηεο νηθνδνκήο αληίζηνηρα. 

 
α) Τν κέζν εζσηεξηθό ύςνο ηεο ζνθίηαο είλαη:………...κ. 

 
εκείσζε 1- Γηα πεξηνρέο Σνπηθώλ ρεδίσλ/ ρεδίσλ Πεξηνρήο: Δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ ζπληειεζηή 
δόκεζεο ην εκβαδόλ ρώξνπ ζνθίηαο κέζνπ ύςνπο 2,40κ., εθόζνλ ε ρξήζε ηεο είλαη βνεζεηηθή ηεο 
θύξηαο ρξήζεο θαη ην εκβαδόλ απηό δελ είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ην εκβαδόλ ηεο θύξηαο ρξήζεο 
ηεο νηθνδνκήο. 
 
εκείσζε 2- Γηα πεξηνρέο ηεο Δήισζεο Πνιηηηθήο: Δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ ζπληειεζηή δόκεζεο ην 
εκβαδόλ ρώξνπ ζνθίηαο κέζνπ ύςνπο 1,85κ. θαη κέγηζηνπ ύςνπο 2,40κ., εθόζνλ ε ρξήζε ηεο είλαη 
βνεζεηηθή ηεο θύξηαο ρξήζεο θαη ην εκβαδόλ απηό δελ είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ην εκβαδόλ ηεο 
θύξηαο ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο. 
 

β) Τν ύςνο ζην αλώηαην εζσηεξηθό ζεκείν ηεο ζνθίηαο είλαη:……….κ. 
 
εκείσζε 1- Γηα πεξηνρέο Σνπηθώλ ρεδίσλ θαη ρεδίσλ Πεξηνρήο: ε πεξίπησζε πνπ ζην κέξνο ηνπ 
ρώξνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα 2,40κ. δεκηνπξγνύληαη θαηνηθήζηκα δσκάηηα, ην εκβαδόλ νιόθιεξνπ ηνπ 
ρώξνπ ζα ινγίδεηαη ζηνλ ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ν ρώξνο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ζε όηη αθνξά ην 
ύςνο θαη ηνλ αξηζκό νξόθσλ ηεο νηθνδνκήο. 
 
εκείσζε 2- Γηα πεξηνρέο ηεο Δήισζεο Πνιηηηθήο: ε πεξίπησζε πνπ ζην κέξνο ηνπ ρώξνπ πνπ 
ππεξβαίλεη ηα 1,85κ. δεκηνπξγνύληαη θαηνηθήζηκα δσκάηηα, ην εκβαδόλ νιόθιεξνπ ηνπ ρώξνπ ζα 
ινγίδεηαη ζηνλ ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ν ρώξνο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ζε όηη αθνξά ην ύςνο θαη ηνλ 
αξηζκό νξόθσλ ηεο νηθνδνκήο. 

 
γ) Ζ ζνθίηα δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν θπζηθό αεξηζκό θαη θσηηζκό κε θεγγίηεο κόλν, 
εληάζζεηαη αξκνληθά ζηελ νηθνδνκή θαη ε ρξήζε ηεο είλαη βνεζεηηθή ηεο θύξηαο 
ρξήζεο. 
 
 

 
Επηζήκαλζε: Οη πξόλνηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Εληνιή θαη αθνξνύλ θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο (απνζηάζεηο, δηαζηάζεηο, θιπ), πξνέξρνληαη από ηηο ηζρύνπζεο, θαηά ηνλ ρξόλν έθδνζεο ηεο 
Εληνιήο, πξόλνηεο ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ Σνπηθώλ ρεδίσλ, ησλ ζρεηηθώλ Εληνιώλ ηνπ Τπνπξγνύ 
Εζσηεξηθώλ θαη ηεο Δήισζεο Πνιηηηθήο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ πην πάλσ πξνλνηώλ, ζα 
ηζρύνπλ νη λέεο πξόλνηεο όπσο απηέο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη. Ο κειεηεηήο έρεη ηελ επζύλε ειέγρνπ 
ησλ ηζρπνπζώλ, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, πξνλνηώλ ηόζν ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο, όζν 
θαη ησλ ζρεηηθώλ Εληνιώλ ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ. 
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12. Τπεύθσνη Γήλφζη: 

 
Γειώλσ ππεύζπλα, ελ γλώζεη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ Νόκνπ, όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην 
παξόλ έληππν θαη ζην ζπλεκκέλν Φσξνηαμηθό Γηάγξακκα Γόκεζεο, είλαη αιεζή θαη νξζά θαη 
αληηιακβάλνκαη όηη: 
 
α) Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη έρνπλ πεξηιεθζεί ιαλζαζκέλα/ αλαθξηβή ζηνηρεία, ηα νπνία 
αθνξνύλ νπζηώδε ζέκαηα (π.ρ. ζπληειεζηήο δόκεζεο, πνζνζηό θάιπςεο, ύςνο θύξηαο θαη 
βνεζεηηθήο νηθνδνκήο, απνζηάζεηο από ζύλνξα, επηρσκαηώζεηο, θιπ), ε αίηεζε ζα απνξξίπηεηαη, 
ρσξίο θακία εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζε ηνπ αηηεηή/ κειεηεηή. 
 
 
β) Σε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ρνξήγεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο δηαπηζησζεί όηη έρνπλ δεισζεί 
ιαλζαζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ νπζηώδε ζέκαηα (όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ), ε ηζρύο ηεο 
πνιενδνκηθήο άδεηαο ζα ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα θαη ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο. Σε 
πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ από ηνλ ίδην κειεηεηή, ζα ελεκεξώλεηαη ην ΔΤΔΚ γηα 
επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ, κε βάζε ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία, θαη ζύκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα 
βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, πνηλώλ. Κακία αίηεζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο Πνιενδνκηθήο 
Βεβαηόηεηαο δελ ζα παξαιακβάλεηαη από κειεηεηή, ν νπνίνο δηαπηζηώζεθε όηη είρε δειώζεη 
ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ζε πέξαλ ησλ δύν αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία απηή, σο 
αλαθέξεηαη πην πάλσ. 
 
γ) Ο κειεηεηήο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε νξζόηεηαο ησλ ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ην 
ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, δειαδή ζηνηρεία θαη ππνγξαθέο ηδηνθηεηώλ, 
έιεγρνο εκπξάγκαησλ βαξώλ (ζε πεξίπησζε πνπ ε ηδηνθηεζία είλαη ππνζεθεπκέλε, ππνβάιιεηαη 
δήισζε ηνπ ελππόζεθνπ δαλεηζηή όηη δελ θέξεη έλζηαζε ζηελ αηηνύκελε αλάπηπμε), θιπ. 
 
δ) Τν παξόλ έληππν δελ πεξηνξίδεη ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο Νόκνπ, 
Καλνληζκώλ θαη Σρεδίσλ Αλάπηπμεο. 
 
 
Ολνκαηεπώλπκν Μειεηεηή:……………………………………………………….. 
 
 
Αξηζκόο Μεηξώνπ ΔΤΔΚ:           Αξηζκόο «Δμνπζηνδόηεζεο Δληνιέα» * πξνο Μειεηεηή:………… 
 
Αζθάιεηα Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο: Αξηζκόο ………………. Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία:……………… 
 
 
 
Υπνγξαθή: ………………………Ζκεξνκελία: ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Καλνληζκόο 4(2) ησλ πεξί Δενληνινγίαο ησλ Μειώλ ηνπ ΕΣΕΚ Καλνληζκώλ 
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Για επίζημη τρήζη: 

 
σνοπηική αναθορά και ζσζηάζεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπνγξαθή Τερληθνύ:…………………….Ζκεξνκελία:………………… 
 
Παξαηεξήζεηο ππεύζπλνπ Λεηηνπξγνύ θαη ζπζηάζεηο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπνγξαθή Λεηηνπξγνύ:…………………..Ζκεξνκελία:………………… 
 
 
Απόθαζη Πολεοδομικής Αρτής: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπνγξαθή: ……………………………Ζκεξνκελία: ………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

Απαιηούμενα Τποβαλλόμενα έγγραθα και ζτέδια: 
 
Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 3(2) ησλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Φσξνηαμίαο (Αηηήζεηο θαη Ηεξαξρηθέο 
Πξνζθπγέο) Καλνληζκώλ, κε ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο ζα ζπλππνβάιινληαη 
ηα αθόινπζα: 
 
(α) Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηεο πξνο αλάπηπμε ηδηνθηεζίαο πνπ λα απνηππώλεη ην 
πξαγκαηηθό θαζεζηώο θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε είλαη 
ππνζεθεπκέλε, δήισζε ηνπ ελππόζεθνπ δαλεηζηή όηη δελ ελίζηαηαη ζηελ αηηνύκελε αλάπηπμε.  
Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρέο όπνπ Πνιενδνκηθή Αξρή είλαη ν νηθείνο Επαξρηαθόο Λεηηνπξγόο 
ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο αθίλεηεο 
ηδηνθηεζίαο. 
 
(β) πξόζθαην επίζεκν θηεκαηηθό ζρέδην ηεο πξνο αλάπηπμε ηδηνθηεζίαο πνπ λα απνηππώλεη ην 
πξαγκαηηθό θαζεζηώο θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηε κεγαιύηεξε δηαζέζηκε θιίκαθα θαη 
ην νπνίν δείρλεη ηε ρσξνζέηεζε ηεο αηηνύκελεο αλάπηπμεο.  
Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρέο όπνπ Πνιενδνκηθή Αξρή είλαη ν νηθείνο Επαξρηαθόο Λεηηνπξγόο 
ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκνπ θηεκαηηθνύ ζρεδίνπ, αιιά 
αλεπίζεκνπ θηεκαηηθνύ ζρεδίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα εθηππσζεί από ηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Σκήκαηνο 
Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο. 
 
Ννείηαη όηη, πξόζζεηα ζηνηρεία δπλαηό λα απαηηεζνύλ από ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή θαηά ην ζηάδην 
ηεο κειέηεο ηεο αίηεζεο. 
 
Δπηπξόζζεηα ησλ πην πάλσ, γηα αηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο 
Δληνιήο, ζα ππνβάιινληαη ζηηο Πνιενδνκηθέο Αξρέο ππνρξεσηηθά θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
 
(α) Υπεύζπλε Γήισζε- Έληππν Πνιενδνκηθήο Βεβαηόηεηαο, ππνγξακκέλν από ηνλ Μειεηεηή, ζην 
νπνία θαηαγξάθνληαη κε αθξίβεηα όια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δεδνκέλα ηεο αίηεζεο.  
 
(β) Βεβαίσζε ηνπ ΔΤΔΚ γηα Αζθάιηζε Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο ηνπ κειεηεηή ηνπ έξγνπ, γηα 
δηαζθάιηζε ηεο αλάιεςεο επζύλεο ησλ ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ. 
 
(γ) Φσξνηαμηθό Γηάγξακκα Γόκεζεο (θιίκαθα 1:200 ή θαη κηθξόηεξε), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 ρσξνηαμηθό ζρέδην- θάηνςε ηζνγείνπ, ζην νπνίν λα ζεκεηώλνληαη νη απνζηάζεηο ησλ 
νηθνδνκώλ κεηαμύ ηνπο θαη από ηα ζύλνξα ηνπ ππό αλάπηπμε ηεκαρίνπ, λα ππνδεηθλύνληαη 
νη απαηηνύκελνη ρώξνη ζηάζκεπζεο, θαζώο επίζεο θαη ην εκβαδόλ ησλ αληίζηνηρσλ 
ηκεκάησλ γεο γηα θάζε κνλάδα (γηα πέξαλ ηεο κίαο θαηνηθίαο). Δπίζεο λα ζεκεηώλνληαη 
πςόκεηξα ηνπ πθηζηάκελνπ/ πξνηεηλόκελνπ εδάθνπο, ηόζν ηνπ ππό αλάπηπμε ηεκαρίνπ όζν 
θαη ησλ παξαθείκελσλ ηδηνθηεζηώλ θαη δξόκσλ. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ 
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ίζεο ή κεγαιύηεξεο ησλ δύν κέηξσλ εληόο ηνπ ηεκαρίνπ αλάπηπμεο, 
ζα ππνβάιιεηαη ηνπνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή απνηύπσζε, 

 θαηόςεηο, όςεηο,  

 2 αληηπξνζσπεπηηθέο ηνκέο όπνπ ζα δείρλεηαη ε γξακκή ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο θαη ηα 
πςόκεηξα ησλ δξόκσλ,  

 εκβαδνγξάκκαηα γηα θάζε επίπεδν ηεο νηθνδνκήο, κε δηαθξηηό θαζνξηζκό ησλ επηθαλεηώλ 
νη νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη ή εμαηξνύληαη ηνπ εκβαδνύ πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ηζρύνληα 
ζπληειεζηή δόκεζεο θαη ην πνζνζηό θάιπςεο,  

 εκβαδνκέηξεζε γηα ην ππό δεκηνπξγία νηθόπεδν, 

 θσηνγξαθίεο ηνπ ππό αλάπηπμε ηεκαρίνπ ζηηο νπνίεο θαίλνληαη θαη νη γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο. 
 

εκείσζε: Σα πην πάλσ ζα ππνβάιινληαη ζε κέγεζνο ραξηηνύ Α3 (ζε έλα θύιιν ην ρσξνηαμηθό 
ζρέδην- θάηνςε ηζνγείνπ, θαηόςεηο, εκβαδνγξάκκαηα, θαη ζε άιιν/α θύιιν/α νη όςεηο, ηνκέο, 
θσηνγξαθίεο). Παξάδεηγκα επηζπλάπηεηαη σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. 

Τα ζρέδηα θαη έγγξαθα ηεο αίηεζεο ζα ππνβάιινληαη θαηαρσξεκέλα ζε εηδηθό θάθειν πνπ ζα 
δηαηίζεηαη δσξεάλ πξνο ηνπο Μειεηεηέο από ην Δπηζηεκνληθό Τερληθό Δπηκειεηήξην Κύπξνπ ή ηελ 
Πνιενδνκηθή Αξρή. 
20.7 


