Βεβαίωση Μηχανικού
(Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του
Ν. 4030/2011)

Την 01/12/2011, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "Δοκιμή Βεβαίωσης 2" επί της οδού Δοκιμή
Βεβαίωσης 2, περιοχή Δοκιμή Βεβαίωσης 2, του Δήμου Αθηναίων, ιδιοκτησίας του/των ΕΠΩΝΥΝΟ ΟΝΟΜΑ και κατά την
οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
Τίτλοι ιδιοκτησίας
Νομιμοποιητικά στοιχεία
Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι :
Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), δεν υφίσταται αυθαίρετη
κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, πέραν αυτών που υπάγονται στις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου
23 του Ν. 4014/2011 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της §3. του άρθρου 23 του Ν.4014/2011.

βεβαιώνω ότι:
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου
o Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, όλες οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες
χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 και δεν υπάγονται σε καμία
από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. του άρθρου 23 του Ν.4014/2011.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις κτλ), στο μεταβιβαζόμενο
ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) :
o Δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του
μεταβιβαζομένου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας)
o Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν υπολογίστηκαν τα πάχη
επιχρισμάτων και των τυχόν επενδύσεων.
Επίσης, για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν ελήφθησαν υπόψη οι
εξής αποκλίσεις :
o Μέχρι ποσοστού 2% (με μέγιστο τα 20 εκατοστά) των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς
ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας)
o Μέχρι ποσοστού 2% της μικτής επιφανείας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζοντίου
ή καθέτου ιδιοκτησίας) (με μέγιστο τα 8.0 τμ).
o Οι αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και της χρήσης του ακινήτου ως "ανοχές" από επί
μέρους ειδικούς κανονισμούς.
Ημερομηνία αυτοψίας: [01/12/2011] (*)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/Κ[1983]
Υπογραφή

(*)Η βεβαίωση θεωρείται έγκυρη για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας.
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Μοναδικός Αριθμός Ακινήτου:
https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx
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