فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :صدور گواهی پایان کار ساختمان
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 13042652101 :
خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت:
صدور گواهی پایان کار ساختمان بر اساس نظارتهای مهندس ناظر در خصوص رعایت ضوابط و مقررات در ساخت بنا
مدارک مورد نیاز:
-1پنج مرحله گزارش مهندس ناظر -2گواهی اتمام عملیات ساختمانی -3فرم استعالم با گزارش کامل نماسازی و نصب صندوق
پستی و تأییدیه ناحیه مربوطه از لحاظ مازاد ساختمانی -4تأییدیه واحد درآمد  -5ارائه استاندارد آسانسور (در صورت داشتن
آسانسور)
متوسط مدت زمان ارایه

 7روز

خدمت:

ساعات ارائه خدمت:

 7:30صبح الی  2بعد از ظهر  ،روزهای شنبه تا چهارشنبه

جزییات خدمت

 7:30صبح الی  1بعد از ظهر  ،روزهای پنج شنبه
تعداد بار مراجعه

 3بار

حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه

هزینه صدور گواهی پایان کار

خدمت(ریال) به خدمت

ساختمانی بر اساس تعرفه عوارض

گیرندگان

مصوب ساالنه صدور گواهی پایان کار
ساختمانی

اینترنتی

نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:
تلفنخانه شهرداری منطقه یک 33337040 :
تلفنخانه شهرداری منطقه 33611011 : 2
تلفنخانه شهرداری منطقه 33732061-5: 3
تلفنخانه شهرداری منطقه 33475256 : 4
تلفنخانه شهرداری منطقه 33820313 : 5

نحوه دسترسی به خدمت  :مراجعه حضوری

شماره حساب (های) بانکی

تلفن همراه:

پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت
از دید متقاضی خدمت:

شروع

آیا خالفی وجود دارد
تکمیل فرم گزارش عملیات روند اجرای
ساختمان مبنی بر بالمان بودن صدور م وز
پایانکار توسط کارشناس شهرسازی

تکمیل فرم در خواست پایانکار
ساختمانی

ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد

اتخا تصمی در کمیسیون ماده 100
تصرف و ی ر البا،ی ر رودص 10،روزه به متقاضی
برای اعتراض به ر ی کمیسیون ماده صد

همکاری متقاضی جهت
رف خالفی

آیا متقاضی به ر ی
کمیسیون ماده  100اعتراض
دارد

ارجاع به کمیسیون ت دید نظر
ارجاع به واحد درآمد و
پرداخت عوارض مربوطه

صدور بر پایانکار ساختمانی و
تایید نقشه تفکیک اعیانی

پایان

اخ گواهی رف خالفی
توسط متقاضی جهت ارائه
به شهرسازی

ارائه مدارک مورد نیاز :
 ارائه فی پرداخت شده هزینه بازدید ارائه سند مالکیت رسمی ارائه نقشه تفکیک اعیانی ارائه مراحل اتمام کار نظام مهندسی وارائه مدارک استانداردهای الزم

تعیین زمان جهت بازدید توسط
کارشناس شهرسازی

بازدید کارشناس شهرداری از محل و
تنظی گزارش وض موجود

نمو دار خدمت صدور پایانکار
ساختمانی

