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Βεβαίωση Μηχανικού
(Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017)

 
 
Την 01/10/2021, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησα στο ακίνητο "το με αρ. 31 διαμέρισμα του 3ου ορόφουπάνω από
το ισόγειο της με στοιχείο Β κεφαλαίο (Β)πολυκατοικίας (όπως αναφέρεται στο από 10.06.2019 συμβόλαιοτης
συμβ. Αχαρνών Ευστρατίας Χατζηδούκα του Παρασκευά)" επί της οδού Μπάμπη Άννινου 9, περιοχή Πατήσια, του
Δήμου Αθηναίων, ιδιοκτησίας  Γράψας Κωνσταντίνος και κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία όπως:

 
1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας 
2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια 
3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας 
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία  
6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι: 

Στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή
κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της
κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια

 
βεβαιώνω ότι:
 

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ), στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν
έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν
έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
 
Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν ελήφθησαν υπόψη:

αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου κτιρίου-κατασκευής ή της διακεκριμένης
αυτοτελούς οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας έως δύο τοις εκατό (2%), μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων
οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα – επενδύσεις), εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν
παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου πόλεως.
αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και χρήσης του ακινήτου ως ανοχές από επιμέρους
ειδικούς κανονισμούς καθώς και οι μη εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές.

 
Ημερομηνία αυτοψίας: [01/10/2021] (*)
 
ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2003]  
 
Υπογραφή

 
 
(*)Η βεβαίωση θεωρείται έγκυρη για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας.
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