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Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκτασης
ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους

Δημοτικούς χώρους

 αρ. πρωτ. …………………………….. 

Ημερομηνία   …….………………………

Κοιν.: Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία,
Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων,
Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας.

Τίτλος Εργασίας:
(*)

Θέση έργου:

Δήμος: Περιοχή: 

Οδός: Ο.Τ.:

Τ.Κ.: Α.Τ.:

ΚΑΕΚ

Κύριος έργου:
(**)

Ονοματεπώνυμο: Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Α.Δ.Τ.

Είδος/ποσοστό 
δικαιώματος

Ονοματεπώνυμο: Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Α.Δ.Τ.

Είδος/ποσοστό 
δικαιώματος

Αντίκλητος:

Ονοματεπώνυμο: Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Α.Δ.Τ.

Λοιπά στοιχεία Αιτούντος:

Διεύθυνση: Αριθμός: 

Περιοχή: Τ.Κ.: 

Πόλη Α.Τ.:

Τηλέφωνο: Mail:

Μηχανικός:
Ονοματεπώνυμο / ειδικότητα:   

Αριθμός Μητρώου:  

Έχοντας υπ όψη:
1. τις διατάξεις του Α΄ κεφαλαίου του Ν. 4030/11 ΦΕΚ 249Α «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,
2. Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230_07.12.2016 τεύχος Α’) και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα_ Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις.
3. τις διατάξεις του Ν.4876/2021(ΦΕΚ Α/251/23-12-2021) άρθρο 159 (Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκτασης ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους
χώρους - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 21 & παρ. 7 στο άρθρο 20 του  Ν.4067/9-04-2012 (ΦΕΚ Α/79/9-04-2012),
4. την υπ’ αριθμ. 101195/17/9/2021 (ΦΕΚ Β/4654/8-10-2021) Υπουργική Απόφαση (Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων),
5. τις διατάξεις του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ 60364 για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα του επιπέδου ασφάλειας,
6. την με αριθμ. Πρωτ. ……………. αίτηση του έχοντος νόμιμο δικαίωμα για το έργο- εργασίες (εταιρική επωνυμία/ ονοματεπώνυμο) , 
7. τον έλεγχο των συνημμένων στην αίτηση στοιχείων, δικαιολογητικών και διαγραμμάτων από την υπηρεσία. 

 Χορηγείται η Έγκριση Εργασιών .................................……………..
…………………………………………………………………………...
 Με Διάρκεια Ισχύος Είκοσι Τέσσερεις (24) Μήνες
 Ημερομηνία Υπογραφής ................................................…………...
 Οι Ελεγκτές:

Εμμανουήλ Μάμμος, 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., με Α΄ Βαθμό

Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ 
Εγκαταστάσεων

Βασίλειος Μπλάτσιος, 
Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ Βαθμό

 Θεωρείται
 Η Χορήγηση Έγκρισης Εργασιών .................................……………..
………………………………………………………………………...
 Με Διάρκεια Ισχύος Είκοσι Τέσσερεις (24) Μήνες
 Ημερομηνία Υπογραφής ................................................…………...

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, με Α΄ Βαθμό
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗΣ ΕΜΒΑΔΟΝ

Έγκριση Δόμησης

Άδεια Δόμησης

Αριθμός ΟΑ /έτος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση Εργασιών, διάγραμμα (με τεχνικά στοιχεία)
με αποτύπωση της όδευσης και διέλευσης του ηλεκτρικού 
αγωγού επέκτασης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της 
επιχείρησης. ( από Μηχανικό)
Άδεια κοινοχρήστου χώρου Δήμου Θεσσαλονίκης

Σχέδιο κάτοψης όπου αποτυπώνεται ο κοινόχρηστος χώρος
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 
Υ.Δ.Ε. ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (οριστικοποιημένης) 
κατατεθειμένη με όλα τα πρωτόκολλα, στο « Ενιαίο Μητρώο
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Ν. 
3982/2011 (ΦΕΚ Α/143/2011)
Έγκριση Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ ηλεκτροδότησης

Λοιπά  σχέδια  η  τεύχη  που  τυχόν  προβλέπονται  για  τις
εργασίες (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση)
Δασική Υπηρεσία
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
(***)

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι τα ατομικά που στοιχεία είναι αληθή και ότι το ακίνητο μου είναι: (****)

Α. ΕΝΤΟΣ Σχεδίου δεν είναι στατικά επικίνδυνο και επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών και 
επέκτασης ηλεκτρικής εγκατάστασης με έκδοση άδειας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. ΕΚΤΟΣ Σχεδίου και δεν βρίσκεται σε δάσος, σε αναδασωτέα έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο
αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας ή εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος της πόλης ή του οικισμού.

Γ. ΔΗΛΩΣΗ Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης. Ενημέρωση στο link: 
www  .  thessaloniki  .  gr  /  gdpr  /   και επικοινωνία στο Email: dpo  @  thessaloniki  .  gr   .   (******) 

Ο/Η  Δηλών/ούσα(*****)

(*)     Αναγράφεται ο τίτλος των εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω και στο άλλο πεδίο συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός.
(**).   Σε περίπτωση περισσοτέρων κυρίων έργου μπορούν να προστεθούν και επιπλέον κελιά και γραμμές.
(***)   Συμπληρώνονται οι υπόλοιποι φορείς και οι αριθμοί των εγκρίσεων τους που απαιτούνται για κάθε εργασία
(****)  Επιλέγεται το αντίστοιχο.
(*****) Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται σε κοινόχρηστο χώρο κτιρίου, οικοπέδου ή γηπέδου συνημμένα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση
συναίνεσης των υπολοίπων συνιδιοκτητών.
(******) Ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www  .  thessaloniki  .  gr   )
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