
Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην εκδήλωση με θέμα ''Αντιμετώπιση 

αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013 – Ταυτότητα κτηρίου''. Στη δύσκολη συγκυρία που 

ζούμε ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσπαθεί να εντείνει την εξωστρέφεια του συλλόγου, να ενημερώσει τους 

νέους μηχανικούς και να εμψυχώσει τους παλιότερους. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες 

κείμενο της παρουσίασης από τη διεύθυνση https://www.facebook.com/groups/domisi/  .   Επίσης, στη 

διεύθυνση http://www.civiltech.gr/webcast έχει αναρτηθεί μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση με τη 

διαδικασία λήψης δηλώσεων από το πληροφοριακό σύστημα του Ν.4014/11 και υποβολής στο 

πληροφοριακό σύστημα του Ν.4178/13.

Η νέα εφαρμογή Building Αυθαίρετη Δόμηση αναλαμβάνει την υποβολή και τη διαχείριση αιτημάτων 

υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και τη σύνταξη βεβαιώσεων νομιμότητας κατασκευών και 

ακινήτων, σύμφωνα με το Ν. 4178/2013. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης στο Βόλο ισχύει ειδική τιμή 

αγοράς της εφαρμογής Building Αυθαίρετη Δόμηση, στα 140 € + ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι στα 

πλαίσια της συνεργασίας, με κάθε αγορά από τη Civiltech, ενισχύεται ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με ποσό 

ισάξιο της ετήσιας συνδρομής σας. Μετά από κάθε  αγορά , ενημερώστε τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – 

ΠΕΑ ( τηλ.: 2103215146 – 7, email: sadas  -  pea  @  tee  .  gr   , site: www  .  sadas  -  pea  .  gr   ) προκειμένου να λάβετε 

αποδεικτικό της εγγραφής της  ετήσιας  συνδρομής  σας.

Oι κυριότερες δυνατότητες της εφαρμογής Building Αυθαίρετη Δόμηση είναι:

• Λήψη δηλώσεων από το πληροφοριακό σύστημα του Ν.4014/11, εφόσον βρίσκονται σε φάση 

επεξεργασίας ή αρχικής υποβολής και για τις οποίες δεν έχει πληρωθεί παράβολο, με δυνατότητα 

συμπλήρωσης και υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα του Ν.4178/13. 

• Αυτόματη υποβολή και λήψη των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για τον 

Ν.4178/13. 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση προσώπων (μηχανικών, ιδιοκτητών, εκπροσώπων κ.ά.) και 

αυτοματοποιημένη σύνταξη όλων των δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων κλπ.

• Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών σύμφωνα με το Παράρτημα Β του Ν.4178/13.

• Συμπλήρωση φύλλων καταγραφής με έξυπνους αυτοματισμούς και ελέγχους.

• Οργάνωση και διαχείριση του φωτογραφικού υλικού. 

• Σύνταξη τεχνικής περιγραφής, τεχνικής έκθεσης Η/Μ εγκαταστάσεων κ.ά.
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• ΝΕΟ! Συμπλήρωση του δελτίου δομικής τρωτότητας αυθαιρέτου σύμφωνα με την τεχνική οδηγία – 

Βαθμολόγηση και κατάταξη του κτηρίου.

Αλλά και πολλές ακόμη δυνατότητες των συνεργαζόμενων εφαρμογών:

• Υπολογισμός νόμιμων αμοιβών και εισφορών μηχανικών (Building Άδεια Δόμησης).

• Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού (Building Άδεια Δόμησης).

• Εύρεση τιμής ζώνης εντός και εκτός σχεδίου (Building Αντικειμενικές Αξίες). 

• Σύνταξη διαγράμματος κάλυψης/κατόψεων/τομών με διαχείριση σκαναρισμένων σχεδίων για τις 

ανάγκες του Ν.4178/13 (Building Διάγραμμα Κάλυψης Ν.4178/13).

• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α. για τις 

ανάγκες των Ν.4178/13 & Ν.4067/2012. (Building Τοπογραφικό Διάγραμμα).

• Σύνταξη διαγράμματος δόμησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α για τις ανάγκες των 

Ν.4178/13 & Ν.4067/2012. (Building Διάγραμμα Δόμησης).

Ειδικές προσφορές 
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης στο Βόλο, ισχύουν ειδικές προσφορές ως τις 31/10.Για τηλεφωνικές 

παραγγελίες καλέστε στο 2106003034.

• Αυθαίρετη Δόμηση, στα 140 € από 190 € 

• Energy Certificate + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 280 € από 580 €

• Building Lt + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 240 € από 370 €

• Building Plus + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 360 € από 840 €

• Building Pro + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 720 € από 1390 € 

• Αναβάθμιση σε Building Std + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 290 €

• Αναβάθμιση σε Building Plus + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 400 €

• Αναβάθμιση σε Building Pro + Αυθαίρετη Δόμηση, στα 600 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Στις παραπάνω τιμές,  περιλαμβάνεται το νέο υποσύστημα 

για τη συμπλήρωση του ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ με τη νέα τεχνική οδηγία. 

Εκπτωτικό κουπόνι 
Για να αγοράσετε ηλεκτρονικά τις εφαρμογές της Civiltech στην ειδική τιμή προσφοράς, ακολουθήστε τα 

παρακάτω βήματα:



• Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.civiltech.gr/shop 

• Από το μενού Κατηγορίες προϊόντων επιλέξτε Αυθαίρετη Δόμηση.

• Επιλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε  και την εντολή Ολοκλήρωση παραγγελίας. 

• Εάν δεν έχετε ποτέ εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Civiltech, κάντε κλικ στην 

εντολή Εγγραφή. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Επιλέξτε την εντολή Ολοκλήρωση παραγγελίας.

• Εισάγετε τον κωδικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ στη θέση Κουπόνι και ζητήστε Εφαρμογή έκπτωσης. Η έκπτωση 

του κουπονιού εικονίζεται αυτόματα.

• Τέλος, επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής (με πιστωτική κάρτα με άτοκες δόσεις ή με αντικαταβολή ή με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).
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