1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου καθώς και τα συνημμένα στοιχεία σύμφωνα
με το υπόδειγμα. Στην αίτηση δηλώνεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη αν το κτίσμα, το
γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή
ή εντός νομίμως υφιστάμενου οικισμού και ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές
περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
2. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού| στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το
κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση
συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η
τεχνική έκθεση.
3. Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο η πιστοποιητικό
κτηματογραφούμενου| ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Σε
περίπτωση που δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με βάση τα στοιχεία της
διεύθυνσης και δεν είναι δυνατή η έκδοση των ως άνω στοιχείων του κτηματολογίου, τότε
υποβάλλεται αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της
άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της διαδικασίας εξαίρεσης ή αναστολής της
κατεδάφισης κατά τις κείμενες διατάξεις ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία.
4. Φωτογραφίες του ακινήτου.
5. Αντίγραφο της Οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμηση| του κτιρίου ή των κτισμάτων
που υφίστανται στο γήπεδο ή οικόπεδο, με την επιφύλαξη της περ. Α των ειδικών
περιπτώσεων.
6. βεβαίωση του μηχανικοί] ότι δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από
οπλισμένο σκυρόδεμα και ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν
υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και ότι δεν
απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την
τοποθέτησή της καθώς και ότι τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς
ακαλύπτου χοίρου,
7. δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και
ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
8. Στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής,
9. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη,
10. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης
εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία [ιε την υπό κλίμακα
σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων

