Σύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λόκνπ 4014/11:
4. Σε θάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή πνπ ζπληάζζεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο θαη έρεη
σο αληηθείκελν ηε κεηαβίβαζε ή ηε ζύζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο ζε αθίλεην, εθηόο
από ηα επηζπλαπηόκελα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1337/1983,
επηζπλάπηεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε κεραληθνύ, κε ηηο νπνίεο
δειώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη αληίζηνηρα όηη ζην αθίλεην δελ έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ επηθάλεηα θαη ην ύςνο ηεο ηδηνθηεζίαο, ηε δόκεζε, ηελ
θάιπςε θαη ην ύςνο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ρξήζεηο ρσξίο άδεηα ή όηη νη
εθηειεζκέλεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή νη εγθαηεζηεκέλεο απζαίξεηεο ρξήζεηο εκπίπηνπλ ζε
κία από ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζώο θαη όηη δελ έρεη εθηειεζηεί άιιε απζαίξεηε
θαηαζθεπή ή δελ έρεη εγθαηαζηαζεί άιιε απζαίξεηε ρξήζε, ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα
πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη δελ ππάγνληαη ζε θακία από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3. Με
θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη
Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ην
εηδηθόηεξν πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θαη ηεο βεβαίσζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ θαη
κπνξεί λα πξνβιέπεηαη όηη ε παξαπάλσ ππεύζπλε δήισζε θαη βεβαίσζε κεραληθνύ
αληηθαζίζηαληαη κε ηελ «Ταπηόηεηα Κηηξίνπ» θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3843/2010 (Α΄62) κεηά ηελ έλαξμε ηήξεζήο ηεο θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ.
5. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβόιαηα, νη δηθαηνπξαθηνύληεο, νη κεζίηεο πνπ
κεζνιαβνύλ, νη δηθεγόξνη πνπ παξίζηαληαη ζηε ζύληαμε ζπκβνιαίσλ, νη ππνζεθνθύιαθεο ή
νη πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθώλ γξαθείσλ πνπ κεηαγξάθνπλ απηά, εθόζνλ δελ έρεη
επηζπλαθζεί ε δήισζε θαη ε βεβαίσζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη νη
κεραληθνί πνπ ρνξήγεζαλ αλαθξηβή βεβαίσζε, ηηκσξνύληαη κε πνηλή θπιάθηζεο
ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή από 30.000 κέρξη 100.000 επξώ, αλάινγα κε ηελ
αμία ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο.
6. Σηνπο κεραληθνύο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, αλεμάξηεηα από ηελ πνηληθή ηνπο
δίσμε, επηβάιιεηαη πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγόξεπζε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο από ηα
αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα ηνπ θνξέα πνπ είλαη κέιε, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο
παξάβαζεο. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ, ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο
δηνηθεηηθήο πνηλήο θαη θάζε αλαγθαίν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο

