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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Επιβλέποντα Μηχανικού

Ως επιβλέπων μηχανικός της οικοδομικής ιδιοκτησίας
που ευρίσκεται επί της οδού

δηλώνω ότι:

Ναι

Όχι

1

Έχουν αποπερατωθεί οι οικοδομικές εργασίες, σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές
διατάξεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.

☐

☐

2

Έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι Γενικές και Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την στατική μελέτη.

☐

☐

3

Έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι Γενικές και Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την μελέτη
υδραυλικών εγκαταστάσεων

☐

☐

4

Έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα προβλεπόμενα στις Γενικές και Πολεοδομικές διατάξεις για τις λοιπές
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία του κτιρίου (όπου βέβαια απαιτούνται) ήτοι:

☐

☐

Α

Θέρμανση

☐

☐

Β

Κλιματισμός- αερισμός

☐

☐

Γ

Πυροπροστασία

☐

☐

Δ

Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες-κυλιόμενες σκάλες κ.λπ.)

☐

☐

Ε

Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως

☐

☐

ΣΤ

Αερίων καυσίμων

☐

☐

5

Έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα προβλεπόμενα στις Γενικές και Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά
τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται

☐

☐

6

Έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις για τη θερμομόνωση (σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί τμήμα
της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, τμήμα συγκροτήματος κτιρίων κ.λπ.,
οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιβλεπόντων μηχανικών, θα αφορούν το ως άνω τμήμα. Στην ίδια
δήλωση πρέπει να περιγράφεται το στάδιο των εργασιών που βρίσκεται η υπόλοιπη οικοδομή και
ότι έχουν εφαρμοστεί όλα τα αναφερόμενα στις παρ.1,2,3,4,5,6 που αφορούν βέβαια το
συγκεκριμένο στάδιο εργασιών)

☐

☐

7

Δεν εκκρεμεί καταγγελία ούτε διακοπή εργασιών από την Υπηρεσία Δόμησης μας.

☐

☐

συνέχεια….
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Επιβλέποντα Μηχανικού

δηλώνω ότι:
Στην οικοδομή δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις πέραν των αναφερομένων:
Οι χώροι επιφανείας Ε=
τ.μ που βρίσκονται στον
όροφο
έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν.3775/2009
i
Α/Α δήλωσης
( έχει περαιωθεί η διαδικασία )

Α
8

Β

Ναι

Όχι

☐

☐

☐

☐

[να προσκομίζεται αντίγραφο της Αίτησης του Ν.3775-2009]
Οι χώροι επιφανείας Ε=
τ.μ που βρίσκονται στον
όροφο
έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν.3843/2010
iii
☐
☐
(έχει περαιωθεί η διαδικασία ή έχει πληρωθεί η Α’
Α/Α δήλωσης
δόση)
[να προσκομίζεται αντίγραφο της Αίτησης του Ν.3843/2010]
Οι χώροι επιφανείας Ε=
τ.μ που βρίσκονται στον
όροφο
έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν.4014/2011
iii
☐
☐
(έχει περαιωθεί η διαδικασία ή έχει πληρωθεί η Α’
Α/Α δήλωσης
δόση)
[να προσκομίζεται αντίγραφο της Αίτησης του Ν.4014/2011]
Στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί αυθαίρετοι χώροι ή χρήσεις με τον Ν. 4014/2011 πρέπει να
προσκομισθεί:
1

Βεβαίωση του ΤΕΕ με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης
σε κλίμακα 1:100 στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν.4014/2011

☐

☐

2

Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

☐

☐

Στην οικοδομή δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις και δεν έχει γίνει καμία δήλωση για ρύθμιση αυθαιρέτων με τους νόμους Ν.3775/2009,
Ν.3843/2010 & Ν.4014/2011

☐

☐

O/ H ΔΗΛ_____________________

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, …….../…….../20…….
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