
 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά:  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:  
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ∆ΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: ∆ιονύσου & Μυρσίνης 2 
Ταχ. Κώδικας: 145 62 
Πληροφορίες: κ. Σωκράτης Τσιγάρας 
Τηλέφωνο: 213-2007170 
FAX: 213-2007161 
 

ΠΡΟΣ:  
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ. 

Αρµόδια ∆ιεύθυνση: Υπηρεσία ∆όµησης – Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης. 

Εµπλεκόµενα Τµήµατα: Γενικό Πρωτόκολλο, ∆ήµαρχος. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Αίτηση ιδιοκτήτη µε αριθµό πρωτοκόλλου ή αίτηση εξουσιοδοτηµένου µε αριθµό 

πρωτοκόλλου συνοδευόµενη µε εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη µε γνήσιο υπογραφής. 

2) ∆ύο κατόψεις της υφιστάµενης κατάστασης µε υπογραφή µηχανικού στις οποίες 

αποτυπώνεται πλήρως ολόκληρο το κτίριο: διαστάσεις, περιγραφή χώρων, εµβαδόν κάθε 

ορόφου ξεχωριστά,εµπεριεχοµένων των εξωτερικών τοίχων. Σε αυτές το κτίριο ή το 

µέρος αυτού, που είναι προ του έτους 1955, θα επισηµαίνεται ευδιάκριτα µε κοίλο ή 

κυρτό κλειστό πολύγωνο µε τις κορυφές του χαρακτηρισµένες και µε ακριβή υπολογισµό 

του εµβαδού του το οποίο και θα µνηµονεύεται απαραίτητα στην Τεχνική Έκθεση του 

µηχανικού. 

3) ∆ύο πρόσφατα τοπογραφικά διαγράµµατα βάσει Ν. 4030/2011, εµπεριεχοµένου του 

αποσπάσµατος ρυµοτοµικού, το οποίο θα µνηµονεύεται στην Τεχνική Έκθεση του 

µηχανικού. 

4) Πρόσφατες φωτογραφίες του κτίσµατος µε υπογραφή του µηχανικού και ηµεροµηνία 

λήψης, οι οποίες θα µνηµονεύονται στην Τεχνική Έκθεση του µηχανικού. 

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) στην 

οποία θα αναγράφεται ότι «το υφιστάµενο (ισόγειου ή ορόφου) κτίριο εµβαδού 

……………… µ2 επί της οδού……………………… µε αριθµό……………….. επί τους 

Ο.Τ. ……….. της Πολεοδοµικής Ενότητας……………………. βρίσκεται εντός της 

ιδιοκτησίας µου, αποτυπώνεται στο από του µηνός ………………… του 



 2 

έτους…………….. σχέδιο του µηχανικού …………………………………… το οποίο 

και επισυνάπτω είναι κατασκευασµένο προ του έτους 1955, και η οποία θα 

µνηµονεύεται στην Τεχνική Έκθεση του µηχανικού. 

6) Παλαιούς τίτλους ιδιοκτησίας όσο πλησιέστερα γίνεται στο έτος 1955, στους 

οποίους να αναφέρεται το κτίσµα ή οποιαδήποτε άλλο νόµιµο αποδεικτικό παλαιότητας, 

όπως ρευµοτοδότηση, σχέδια κατόψεων προ του έτους 1955 εφ’ όσον το κτίσµα φαίνεται 

καθαρά κ.λπ. οι οποίοι θα µνηµονεύονται στην Τεχνική Έκθεση. 

7) Φωτοερµηνεία αεροφωτογραφίας προ του έτους 1955 του µηχανικού βάσει του Ν. 

4067/9-4-2012, η οποία θα µνηµονεύεται στην Τεχνική Έκθεση του µηχανικού. 

8) Τεχνική Έκθεση ιδιώτη µηχανικού µε σύντοµο ιστορικό και αναλυτική περιγραφή 

του εν λόγω κτίσµατος και του περιβάλλοντος χώρου µε αναφορά σε όλα τα 

προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 περίπτωση δ’ του Ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 20 παρ. 25 του Ν. 4258/2013 (ΦΕΚ 94Α’/14-4-2014), όλα τα κτίρια που 

προϋφίστανται του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 9-8-1955 (ΦΕΚ 266Α’/30-9-1955) 

θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα. 

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
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Πολιτικός Μηχανικός  

 


