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κατ' εφαρμογή των ιπαραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου, έτσι ώστε να μην
αλλοιώνεται ο χαρκτήρας του οικισμού».
Το παραπάνω μέσα σε <» α$ν(Κ 11 έχει τεθεί όπως τρ(«κ>ίπχχ.ήθηκε με την παροη-ρ. 6
της νη' α$ιθμ. 49977)3068)27)30.6.1989 (ΦΕΚ δ 3 5 Β ' ) απόφαση.
Άρίρ» 12.

Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία.
1. Στόχος.
Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους μέσα στα όρια της κατοικίας, του
τόπου εργασίας και διαμονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται από άλλους. Δηλαδή, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαμβάνοντας τα απαραίτητα
μέτρα κτιριακής ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας.
Οι παράμετροι και τα κριτήρια ακουστικής άνεσης, από όπου εξαρτάται η ηχομόνωση - ηχοπροστασία για κάθε είδους κτιρίου ή χώρου αυτού, και οι κατηγορίες ακουστικής άνεσης καθορίζονται οτις επόμενες παραγράφους. Σ ε ειδικά κτίρια είναι δυνατόν να εφαρμόζονται κανονισμοί με αυστηρότερα κριτήρια.
2. Παράμετροι ακουστικής άνεσης.
Η ακουστική^ άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητα του να προστατεύει τους
ενοίκους του οηκ> εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαμονή ή για διάφορες δραστηριότητες.
Η ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων, που οχ^ορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία του χώρου αυτού.
— τον αεροφερτρ ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.
— τον κτυποιγενή ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.
— τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται από κοινόχρηστες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου.
(Συνέχεια στη σελ. Α—93)
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- τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από εξωτερικές πηγές. Οι ορισμοί των παραμέτρων
ακουστικής άνεσης Β,», Β'ν, !_'„.„ ΙΑ^ >, ίρΑ φαίνονται στον πίνακα 1 της παραγρ. 8 του παρόντος
άρθρου.
3. Κατηγορίες ακουστικής άνεσης.

Ολα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την ισχύ του παρόντος υπάγονται σε μία από τις
πιο κάτω «κατηγορίες ακουστικής άνεσης»,
α. Κατηγορία Α. «υψηλή ακουστική άνεση».
Οταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 2 της παραγράφου 8.
6. Κατηγορία θ. «κανονική ακουστική άνεση».
Οταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3 της παραγράφου 8.
γ. Κατηγορία γ. «χαμηλή ακουστική άνεση».
Οταν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3.
4. Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροοτασίας

Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας είναι οι οριακές τιμές των παραμέτρων ακουστικής
άνεσης για κάθε είδος ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας και κάθε κατηγορία ακουστικής άνεσης.
Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη των κτιρίων εκφράζονται με εννέα συνολικά κριτήρια που
περιλαμβάνονται στους πίνακες 2 και 3.
Κατά τη σύνταξη μελετών, είναι δυνατόν να λαμβάνεται μεταξύ Η* & Β'* η σχέση που ορ [ζεται
στον πίνακα 4. Κατά την κατασκευή, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι
διαφορές μεταξύ Β,,&Β',,-που οφείλονται στις πλευρικές μεταδόσεις-ναμηνείναι μεγαλύτερες
από τις τιμές που προκύπτουν από τον πίνακα 4. Μέτρα μείωσης των πλευρικών μεταδόσεων
είναι, μεταξύ άλλων, η διακοπή συνέχειας των οικοδομικών στοιχείων μεταξύ των δύοχώρων καιη
2
αύξηση της επιφανειακής μάζας των πλευρικών στοιχείων (π.χ. άνω των 350 Κα/ιτι ). Αν
λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των πλευρικών μεταδόσεων, είναι δυνατόν να
γίνονται αποδεκτές μικρότερες τιμές για τη διαφορά αυτή.
4.1. Ηχομόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης και ηχομόνωση από χώρους
κοινής χρήσης του κτιρίου.
Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε:
- δύο διαμερίσματα του ίδιου κτιρίου (κατοικίες).
- χώρο κύριας χρήσης και γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης (όλα τα άλλα κτίρια
εκτός από κατοικίες).
- έναδιαμέρισμαήέναχώροκύριαςχρήσηςκαιτουςκοινήςχρήσηςχώρουςτου κτιρίου (εκτός
από μονοκατοικίες).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και τα
οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους Β'« σε ντεσιμπέλ (άο).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι
μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους !_'„_„, σε ντεσιμπέλ, (οίο).
4.2. Ηχομόνωση κατοικίας (διαμερίσματος) από άλλο χώρο κύριας χρήσης. Αφορά όλα τα
οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε:
- ένα διαμέρισμα και χώρους κτιρίου,που προορίζονται για άλλη κύριαχρήση εκτός κατοικίας.
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και οριζόντια
χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους Β'», σε ντεσιμπέλ (ά&).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι
μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους 1/ηΛ» σε ντεσιμπέλ (άο).
4.3. Ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους. Αφορά τον εξωτερικό θόρυβο περιβάλλοντος
(κυκλοφριακό, αστικό) που μεταδίδεται μέσα από όλα τα εξωτερικά οριζόντια και κατακόρυφα
χωρίσματα για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.
Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι μέγιστες τιμές της ωριαίας ισοδύναμης Α - ηχοστάθμης
1-Αβο. π σε ντεσιμπέλ - Α (αΐ>(Α)).
4.4. Ηχοπροστασία από εγκαταστάσεις.
Αφορά το θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που
μεταδίδεται μέσα από όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα και από όλες τις άλλες
ηχητικές διαδρομές για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.
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Το κριτήριο ηχοπροστασιας είναι οι μέγιστες τιμές της Α - ηχοστάθμης ίρΑ σε ντεσιμπέλ - Α
(αο(Α)) μέσα στους χώρους κύριας χρήσης.
Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου είναι η υδραυλική, η
ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρική θέρμανσης - ψύξης - αερισμού, οι ανελκυστήρες, οιαντλίες
και τα κάθε είδους μηχανήματα που εξυπηρετούν από κοινού τα διαμερίσματα και τους άλλους
χώρους.
Ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις ανάλογες μετις κοινόχρηστες που εξυπηρετούν
αποκλειστικά μια κατοικία ή ένα άλλο χώρο.
4.5. Ηχομόνωση ανάμεσα στους χώρους της ίδιας κατοικίας. Αφοράτα εσωτερικά κατακόρυφα
και οριζόντια χωρίσματα της ίδιας κατοικίας.
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και οριζόντια
χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους Η'» σε ντεσιμπέλ (άο).
4.6. Ηχομόνωση χώρου κύριας χρήσης από χώρους εγκαταστάσεων.
Αφοράτα κατακόρυφα και οριζόντιαχωρίσματα ανάμεσα σε χώρους κύριαςχρήσης καιχώρους
εγκαταστάσεων για όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων εκτός από τα κτίρια κατοικίας.
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και τα
οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους Η'» σε ντεσιμπέλ (άο).
Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι
μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθου !.'„. „ σε ντεσιμπέλ (αο).

,ξ

5. Ελάχιστες απαιτήσεις ακουστικής άνεσης.

Ολα ανεξαιρέτως τα νέα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της
κατηγορίας ακουστικής άνεσης Β.
β. Μέτρηση και πιστοποίηση.

.
%

Για την αντιμετώπιση των αναγκών σε μετρήσεις - πιστοποιήσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται εργαστήρια μετρήσεων κτιριακής
ηχοπροστασίας. Αυτά λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη εξειδικευμένου διπλωματούχου
μηχανικού και διαθέτουν εξοπλισμό για τις εργαστηριακές και επιτόπιες μετρήσεις σύμφωνα με
τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
7. Ελεγχος.
Ο έλεγχος των εργασιών ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες
πολεοδομικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις ελέγχου που απαιτούν ειδικές συσκευές και
.εξειδίκευση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια μετρήσεων της προηγουμένης
παραγράφου 6.
β. Οι πίνακες 1.2 και3που ακολουθούν προσδιορίζουν τις παραμέτρους ακουστικής άνεσης Β'»
Β'η,« Ι-Λβα Λ Ι-ΡΑ καθώς και τις τιμές των κριτηρίων ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας για τις
κατηγορίες (Α) και (Β). Ο πίνακας 4 προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ Ην/ και ΒΛΛΛ

Α.—94
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Παράμετροι ακουστικής άνεσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια ηχομόνωσης - ηκστφοσταχπβς. Κατηγορία Α «υψηλή ακουστική άνβημ.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΕΙΙ:
1.. Οι τιμές σε περενθίσεις αποτελούν μόνο οδηγό για σχεδιασμό θεάτρων, κινηματογράφων, αιβ. συγκεντρώσεων, αιβ. μουσικής, χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξημένη ηχοπροστασία αποτελεί προϋττοβεση για τη διαμόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.
. Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιμέρους τμήματα διαφορετικών κύριων χρήσεων, η επιλογή των τιμών των κριτηρίων γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία κάβε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιμές των χώρων με περισσότερο αυξημένες απαιτήσεις, ίτβι
ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χώρων.
3. Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας

Κατηγορία Β «κανονική ακουστική άνεση».
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.

2.

3.

Οι τιμές σε παρενθέσεις αποτελούν μόνο οδηγό γιο: σχεδιασμό Θεάτρων, κινηματογράφων, αιθ. συγκεντρώσεων, αιθ. μουσικής χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξημένη ηχοπροστασία αποτελεί προϋπόβεση για τη διαμόρφωση της εσωτερικής, ακουστικής τους.
Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιμέρους τμήματα διαφορετικών κυρίων χρήσεων, η επιλογή των τιμών των κριτηρίων γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τιμές των χώρων με περισσότερο αυξημένες απαιτήσεις, έτσι
ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χώρων.
Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων.
ΠΙΝΛΚ ΑΣ 4.
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9. Οι στκοδεκτές κατασκευαστικές λύσεις είναι αυτές που αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές οδηγίες. Σε περίπτωση κατασκευαστικών λύσεων που
δεν περιλαμβάνονται σε τεχνικές οδηγίες, απαιτούνται εργαστηριακές μετρήσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρβρο 13.

Κλίμακες.
«1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται
(αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία ατόμων και η μεταφορά αντικειμένων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς και η ασφαλής διαφυγή των ατόμων σε περίπτωση κινδύνου.
2. Για την κυκλοφορία ατόμων και μεταφορά αντικειμένων μεταξύ διαδοχικών
ορόφων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, απαιτείται σε κάθ'ε κτίριο μία τουλάχιστον κλίμακα ελεύθερου πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ.
Κατ* εξαίρεση, το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να: είναι 0,90 μ. σε κτίρια με
χρήση κατοικίας με τρεις ή λιγότερους ορόφους (όπου προσμετράται και τυχόν
ΡΙΙ.ΟΤΙ5), εκτός τυχόν υπογείου. Το ελεύθερο πλάτος της αρκεί να είναι 0,60 μ.
όταν είναι εσωτερυκή κλίμακα μιας ενιαίας κατοικίας.
Τα αναφερόμενα ελεύθερα πλάτη είναι πλάτη ελεύθερα: από κάθε εμπόδιο, εκτός από κουπαστές που δεν προεξέχουν περισσότερο από 0,10 μ. και εκτός από
προεξοχές δοκών σε τοίχους που δεν προεξέχουν περισσότερο από 0,05 μ. (Βλβπε
Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται και σε περίπτωση κινδύνου και συνυπολογίζεται στο σύνολο των κλιμάκων που απαιτούνται για την ασφαλή διαφυγή ατόμων
σε περίπτωση κινδύνου.
Τυχόν μικρότερο; ελεύθερα .πλάτη που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται σε αυτή την κλίμακα
του κτιρίου.
3. Για την ασφαλή διαφυγή των ατόμων σε περίπτωση κινδύνου, ο-ι κλίμακες
κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή, θέση και πλάτος) όπως προκύπτει ατπό τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων που καλύπτει και τις απαιτήσεις διαφυγής σε
περίπτωση σεισμού.
4. Όλες οι κλίμακες πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να ανήκουν σε
ένα από τους παρακάτω τύπους Ι , I I και I I I , με τα χαρακτηριστικά στοιχεία
που καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Λ—98'
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4
Τύττος 1 1 1

Τύπος Ι

Τύπος Ι !

Ελάχιστο πλάτος ελεύθερο από κάθε εμπόδιο
εκτός από κουπαστές
που δεν προεξέχουν περιοΌΌτεοο από 0,10 μ.
και εκτός από προεξοχές δοκών σε τοίχους
που δεν προεξέχουν περισσότερο από 0,05 μ.

1,20 μ.

0,90 μ.

Ύψος βαθμίδας

Μέγιστο 0,18 μ. Μέγιστο 0,20 μ. Μέγιστο 0,18 μ.
Ελάχιστο 0,13 μ. Ελάχιστο 0,13 μ. Ελάχιστο 0,13 μ.
Ελάχιστο 0,28 μ. Ελάχιστο 0,25 μ. Ελάχιστο 0,25 μ.

Πλάτος βαθμίδας

μετρούμενο
στο
μέσο της βαθμίδας σε οριζόντια
προβολή σαν απόσταση των ακμών
δύο
διαδοχικών
βαθμίδων.

μετρούμενο
στο
μέσο της βαθμίδας σε οριζόντια
προβολή σαν απόσταση των ακμών
δύο
διαδοχικών
βαθμίδων.

μετρούμενο σε απόσταση 0,60 μ.
από την εσωτερική περίμετρο σκάλας.

Λοξές βαθμίδες

Επιτρέπονται μόνο σε καμπύλες
σκάλες που η_ ακτίνα καμπυλότητας
εσωτερικής
πλευράς δεν είναι
πουθενά μικρότερη από
7,5 μέτρα.

Επιτρέπονται μόνο σε καμπύλες
σκάλες που η_ ακτίνα καμπυλότητας εσωτερικής
πλευράς δεν είναι
πουθενά μικρότερη από
7,5 μέτρα.

Επιτρέπονται εφόσον εξασφαλίζονται τα ανωτέρω και ελάχιστο
πλάτος βαθμίδας
στην
εσωτερική
βαίθμιδοφόρο
0,07 μ.

2,20 μ.

2,20 μ.

2,20 μ.

3,60 μ.

3,60 μ.

3,60 μ.

Ελάχιστο
ψος

ελεύθερο ύ-

Μέγιστη διαφορά στάθμης μεταξύ διαδοχικών πλατύσκαλων

1,20 μ.

Άθροισμα 2 φορές ΰψος 4· 1 <£ορά πλάτος
βαθμίδας (όπου το πλάτος βαθμίδας μετριέται
στο μέσο της βαθμίδας
σε ορυζόντια προδολή
σαν απόσταση των ακμών δύο διαδοχικών βαθμίδων)

μικρότερο ' Οχι μικρότερο
* Οχι
μικρότερο Όχι
από 0,60 -μ. και από 0,60 μ._ και ' από 0,60 μ. και
μεγαλύτερο
όχι μεγαλύτερο όχι μεγαλύτερο όχι
από 0,66 μ.
από 0,66 μ.
από 0,66 μ.

Ελάχιστη
διάσταση
πλατύσκαλου κατά την
προέκταση άξονα κλάδου

1,20 μ.

0,90 μ.

Πόρτες που ανοίγουν
κατευθείαν πάνω στον
κλάδο με τις βαθμίδες
(χωρίς να υπάρχει πλατύσκαλο)

Δεν επιτρέπονται

Δεν επιτρέπονται Δεν επιτρέπονται

ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΝΓΤΙΤΟΤΤΟΝ

1,20 μ
μετρούμενη
επί
της καμπύλης που
διέρχεται από τα
μέσα των βαθμίδων

(Σε αντικατάσταση σελ. Α—99)
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4.1. Στα κτίρια ή τμήματα τους για την εξυπηρέτηση χώρων κατοικίας (κατηγορία Λ) οι κλίμακες τους επιτρέπεται να είναι οποιουδήποτε τύπου Ι , I I , I I I .
4.2. Στα κτίρια ή τμήματα τους με χρήση προσρρινής διαμονής (κατηγορία
Β), σωφρονισμού (κατηγορία Ζ), εμπορίου (κατηγορία Η), γραφείων ^κατηγορία
θ), βιομηχανίας - βιοτεχνίας (κατηγορία Ι), αποθήκευσης (κατηγορία Κ) και
στάθμευσης αυτοκινήτων (κατηγορία Λ) οι κλίμακες τους επιτρέπεται να είναι τύπου 1 , I I .
4.3. Στα κτίρια με χρήση υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (κατηγορία Ε), οι
κλίμακες τους πρέπει να είναι τύπου Ι.
Κατ* εξαίρεση στα κτίρια αυτά επιτρέπονται σκάλες τύπου Ι ! ή I I I , όταν
οι θέσεις τους είναι τέτουες, ώστε να μη ^χρησιμοποιούνται ούτε σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας ούτε σε περίπτωση κίνδυνου από ασθενείς ή από άτομα -μειωμένης
πνευματικής ή σωματυκής ικανότητας ή από περυθαλπτόμενα ηλικιωμένα άτομα ή
παυδιά ηλικίας μικρότερης των έξι ετών.
4.4. Στα κτίρια με χρήση εκπαίδευσης (κατηγορία Δ) και στα κτίρια και στους
χώρους συνάθροισης κοινού (κατηγορία Γ), οι κλίμακες πρέπει να «ιναι τύπου Ι.
Κατ* εξαίρεση επιτρέπονται κλίμακες τύπου I I 'και III στα κτίρια με χρήση
εκπαίδευσης και τύπου 1 1 στα κτίρια και στους χώρους συνάθροισης κοινού, όταν
οι θέσεις τους είναι τέτοιες, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν
για διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου απ» περισσότερα από 20 άτθ(αα.
4.5. Κλίμακες που εξυπηρετούν αποκλειστικά βοηθητικούς χώρους σε κτίρια
με χρήση βιομηχανίας - βιοτεχνίας ή αποκλειστικά αποθηχευτυκούς χώρους σε
κτίρια με χρήση εμπορίου η αποθήκευσης, επιτρέπεται, κατ" εξαίρεση των απαιτήσεων του πίνακα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και των απαιτήσεων
ελεύθερου πλάτους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να έχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, αν ο κανονισμός πυροπροστασίας
κτιρίων δεν ορίζει διαφορετικά:
α. ελάχιστο πλάτος κλίμακας 0,60 μ.
β. μέγιστο ύψος βαθμίδας 0,23 μ.
γ. ελάχιστο πλάτος βαθμίδας 0,23 μ.
δ. λοξές βαθμίδες χωρίς περιορισμό στην ακτίνα καμπυλότητας,
ε. δεν υπάρχει περιορισμός στο άθροισμα 2 φορές υψος συν 1 φορά πλάτος
βαθμίδας.
4.6. Οι βαθμίδες και τα πλατύσκαλα σε όλες τις κλίμακες πρέπει να έχουν
τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Πατήματα βαθμίδων με πλάτος μικρότερο από 0,26 μ. πρέπει να έχουν
προεξοχή 0,02 μέχρι 0,03 μ. ως προς τη βάση του ριχτιού.
β. Όταν το υλικό των πατημάτων των βαθμίδων και των πλατύσκαλων είναι
τέτοιο, που να δημιουργεί κινδύνους γλιστρήματος, πρέπει να τοποθετείται κοντά
στην ακμή αντιολισθηρό υλικό σε «μήκος ίσο τουλάχιστο προς τα τρία τέταρτα του
μή,κους της βαθμίδας και σε πλάτος τουλάχιστο ίσο προς το ένα όγδοο του πλάτους της βαθμίδας.
γ. Βαθμίδες που ανήκουν στον ίδιο κλάδο δεν πρέπει να έχουν διαφορά στο ύψος μεγαλύτερη, από 0,005 μ. και στο πλάτος μεγαλύτερη απτό 0,01 μ.·
ο. Η επιφάνεια των πατημάτων των βαθμίδων, των πλατύσκαλων και των δαπέδων, σε περιοχές όπου καταλήγουν σκάλες και σε απόσταση 1,10 μ. από την
ακμ^ή της ακραίας βαθμίδας κατά την προέκταση της σκάλας, πρέπει να είναι οριζόντια, επίπεδη και συνεχής.
4.7. Στα κτίρια με χρήση βιομηχανίας - βιοτεχνίας επιτρέπονται ανεμόσκαλες,
εφόσον εξυπηρετούν αποκλειστικά στάθμες μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου δεν
απασχολούνται περισσότερα από τρία άτομα. Οι ανεμόσκαλες αυτές πρέπει να εκπληρώνουν τις εξής απαιτήσεις:
α) Πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής, σταθερά αγκυρωμένες στο κτίριο κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 3 μ.
β) "Οπου οι ανεμόσκαλες εξυπηρετούν στέγες, ταράτσες ή υπερυψωμένα δάπεδα (εξέδρες), πρέπει οι βαθμιδοφόροι τους να επεκτείνονται κατά 0,90 μ. πάνω
από τη στάθμη του δαπέδου που εξυπηρετούν και, αν παρεμβάλλεται στηθαίο, πρέπει οι βαθμιδοφόροι τους να το υπερβαίνουν κατά 0,90 μ.
γ._ Οι ανεμόσκαλες πρέπει να τοποθετούνται με τις βαθμίδες παράλληλες προς
τον τοίχο και καμία βαθμίδα δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από 0,16 μ. από
τον τοίχο (δλέπε σχήμα 2) .
5. Σε κτίρια που εξυπηρετούνται στο σύνολο τους με μία μ^όνο κλίμακα, η
κλίμακα αυτή προσμετράται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο.
Α— ΙΟΟ'
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Σ ε κτίρια που εξυπηρετούνται σε όλη την επιφάνεια τους με δύο ή περισσότερες κλίμακες, προσμετρώνται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που
πραγματοποιείται στο οικόπεδο μία κλίμακα ανά 500 τετραγωνικά μέτρα κάλυψης του οικοπέδου. Δηλαδή προσμετρώνται μία κλίμακα για κάλυψη μέχρι 500
τετραγωνικά μέτρα, δυο κλίμακες για κάλυψη μέχρι 1.000 τετρατ/. μέτρα, τρεις
| κλίκαμες για κάλυψη μέχρι 1.500 τετραγωνικά μέτρα και ούτω καθ' εξής.
Ι
Οι υπόλοιπες κλίμακες του κτιρίου εφόσον εξυπηρετούν το αυτό τμήμ_α που
! εξυπηρετούν οι παραπάνω κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης
που πραγματοποιείται στο οικόπεδο, θεωρούμενες κλίμακες .κινδύνου, πρόσθετες
στις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
Όταν οι κλίμακες αυτές έχουν διαφορετικά ελεύθερα πλάτη, οι προσμετρούμενες στο συντελεστή δόμησης είναι αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα πλάτη.
6.1. Σε κτίρια που η άδεια τους έχει εκδοθεί πριν από την ισχύ του κανονιομοΰ πυροπροστασίας, ο οποίος αφορά τη χρήση τους, εφόσον από τον κανονισμό
αυτό προκύπτει ότι για τις υφιστάμενες χρήσεις των κτιρίων αυτών απαιτείται η
προσθήκη νέων κλιμάκων οι κλίμακες αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή
δόμησης.
6.2. Οι κλίμακες κινδύνου της παραγρ. 3γ του άρθρου 8 του Ν. 1577/85 όπως ισχύει μπορεί να τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου και σε απόσταση τουλάχιστον 1.00 μ. από
τα όρια του οικοπέδου, εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τους σε άλλη θέση.
6'3 Οι κλίμακες των υποπαραγράφων 6.1 και 6.2 δεν είναι υποχρεωτικό να
ανήκουν σε έναν από τους τύπους Ι, I I και I I I .
7. Σ τα πρρκήπια πέρα από τις κατασκευές του άρθρου 17 του Ν. 1577/85
επιτρέπονται υπαίθριες σκάλες, όταν τηρούνται συγχρόνως τα ακόλουθα:
α) Εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την
οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο από 1,80 μέτρα.
β) Δεν προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πλάτους του προκηπιου.
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έρ(ουν υποχρεωτική εφαρμογή στη καθ'
ύψος προσθήκες κτιρίων που έχουν ανεγερθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, .οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές».
Το παραπάνω μέσα. σε <» ά§θρ. 13 έχει τεθεί όπως τροποποι-ήθηκε με τη^ παραγρ. 7
ττκ να' αοιθμ. «977)3068)27)30.6.1989 (ΦΕΚ 535 Β') απόφασης.

Άρβρο 14.

Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίες πεζών (ράμπες).
1. Στις θέσεις που από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του ΓΟΚ
δεν επιβάλλονται μικρότερες κλίσεις για τις ράμπες πεζών, οι μέγιστες επιτρεπόμενες κλίσεις είναι:
α) Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 10% στα κτίρια με χρήση υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας (κατηγορία Ε) .
β) Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 12,5% (1:8) σε όλα τα αλλά κτίρια.
2. Οι ράμπες πρέπει να είναι ευθύγραμμες. Οι αλλαγές κατεύθυνσης επιτρέπεται να γίνονται μόνο με παρεμβολή οριζόντιου τμήματος.
Όταν η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη από 6% πρέπει να παρεμδάλονται οριζόντια τμήματα μήκους 1,50 μ.
α) Σε τέτοια θέση, ώστε κλάδος ράμπας να μην έχει υψομετρική διαφορά
μεταξύ αρχής και τέλους μεγαλύτερη από 1,80 μ.
β) Μεταξύ οποιασδήποτε πόρτας και της αρχής ή του τέλους της ράμπας.
3. Κατ' εξαίρεση, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται οι ράμπες
των πεζών (τα πεζοδρόμια) να ακολουθούν την οποιαδήποτε μορφή και κλίση που
έχουν οι αντίστοιχες ράμπες αυτοκινήτων.
4. Η κλίση για κάθε κλάδο ράμπας μεταξύ διαδοχικών οριζόντιων τμημάτων
πρέπει να είναι σταθερή.
5. ΟΙ ράμπες και τα συνεχόμενα οριζόντια τμήματα πρέπει να έχουν επιφάνεια επίπεδη ομαλή συνεχή και μη ολισθηρή.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν είναι υποχρεωτικές για ράμπες ειδικών κτιρίων που εξυπηρετούν αποκλειστικά κτίρια αποθήκευσης (κατη.γρρία Κ)
ή βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες (κατηγορία Ι), εφόσον δεν έχουν υπολογιστεί για τη διαφυγή ατόμων σε περίπτωση κινδύνου.
7. Στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του
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ΓΟΚ επιβάλλεται η κατασκευή ράμπας για τη σύνδεση _της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του ανελκυστήρα, επιβάλλεται για μήκος ράμπας πάνω από 10
μ. και η ύπαρξη οριζόντιου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,60 μ.

Άρβρο 15.

Στηθαία.
1. Οι εξώστες, οι ημιϋπαίθριοι χώροι, οι κλίμακες, τα βατά δώματα και όλα
"α βατά δάπεδα που η στάθμη τους βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 1,00 μέτρο από τον περιβάλλοντα γειτονικό χώρο, πρέπει να περιβάλλονται από στηθαία
κατάλληλα για προφύλαξη των ατόμων από πτώση. Τα στηθαία μπορεί να είναι
συμπαγή ή μη συμπαγή ή συνδυασμός των δύο αυτών μορφών.
2. Το ύψος των στηθαίων ποέπει να είναι τουλάχιστο 1,00 μέτρο και μετριέται
σε κάβε σημείο του από την αντίστοιχη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου. Στις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την
ακμή της βαθμίδας.
3. Το ύψος των συμπαγών στηθαίων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από
1,20 μ. Στα στηθαία που δεν είναι αποκλειστικά συμπαγή, η επιφάνεια από το δαττεδο μέχρι το απαιτούμενο ύψος πρέπει να εφοδιάζεται με ενδιάμεσα^ στοιχεία; όπως ράβδους, πλέγματα, άθραυστα πετάσματα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:
α) Να μην προκύπτουν διάκενα κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου του 0,25
του μέτρου, εκτός αν το οριζόντιο μήκος τους είναι μικρότερο του 0,15 του μέτρου,
οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο κατακόρυφο ύψος των διάκενων.
β) Να μην προκύπτουν διάκενα οριζόντιου μήκους μεγαλύτερου του 0,15 του
μέτρου, εκτός αν το κατακόουφο ύψος τους είναι μικρότερο του 0,25 του μέτρου,
οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο οριζόντιο μήκος των διάκενων.
3.2. Στα ειδικά κτίρια όπου συχνάζουν παιδιά (σχολεία, μουσεία κ.λπ.), επίβάλλονται οι πιο κάτω περιορισμοί:
Απαγορεύεται το στηθαίο να κατασκευάζεται με οριζόντια στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν κλίμακα ανόδου και η κατακόρυφη διάσταση του διάκενου
δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 0,15 του μέτρου.
4. Όπου κρίνεται σκόπιμο για λόγους ασφάλειας, επιτρέπεται η κατασκευή
στηθαίων ύψους μεγαλύτερου του 1,20 μ., αλλά το τμήμα που βοίσκεται πάνω από
ύψος 1,20 μ. πρέπει να κατασκευάζεται αποκλειστικά από κιγκλίδωμα.
5. Τα στηθαία πρέπει να είναι ικανά να αναλάβουν οριζόντια φόρτιση 75 Κρ
ανά τρέχον μέτρο.
Το ύψος, όπου εφαρμόζεται το φορίτο κατά τον υπολογισμό, είναι το ύψος του
στηθαίου αν αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 μ.
Σ ε τυχόν ψηλότερα στηθαία, το σημείο εφαρμογής της οριζόντιας φόρτισης θεωρείται ότι είναι το 1,10 μ.
6. Όταν σε στηθαίο στηρίζεται κουπαστή, πρέπει το στηθαίο να αναλαμβάνει
το φορτίο, που απαιτείται να αναλάβει η κουπαστή. Το φορτίο αυτό δεν προστίθεται στο φορτίο της παραγράφου 5.
_
7. Οι διατάξεις του πρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε υφιστάμενα κτίρια,
όταν και όπου η πολεοδομική αρχή κρίνει ότι λόγοι ασφάλειας από πτώση το επιβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή, η πολεοδσμυκή αρχή θέτει με έγγραφο εύλογη προθεσμία στους ιδιοκτήτες για συμμόρφωση.
8. Επιτρέπεται η κατοοσκευή κατακόρυφης εξοχής (κρέμασης) κάτω από το
άκρο των εξωστών, ημιϋπαίθριων χώρων και προστεγασμάτων.
Όπου από άλλες διατάξεις ορίζεται ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος κάτω από
τα στοιχεία αυτά, το ύψος αυτό μετριέται μέχρι το κατώτατο σημείο της κατακόρυφης εξοχής.
Άρβρο 16.

Χειρολισθήρες (κουπαστές) .
1. Στα κτίρια και στις δομικές κατασκευές πρέπει να τοποθετείται χειρρλισθήρας τουλάχιστον στη μία πλευρά κάθε κλίμακας και κάθε ράμπας που έχει
κλίση μεγαλύτερη από 6%. Σε κλίμακες με ελεύθερο πλάτος μεγαλύτερο από 1,20
του μέτρου, πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες και στις δυο πλευρές τους.
Ο χειρολυσθήρας πρέπει να είναι συνεχής σε όλο το μήκος κάθε κλάδου σκάλας και ράμπας.
Τα πλατύσκαλα δεν είναι υποχρεωτικά να έχουν χειρολισθήρες.
Α— 102'
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2. Οι χειρολισθήρες τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 0,75 του μέτρου και
όχι σε ύψος μεγαλύτερο από 1,00 μέτρο.
Σ τις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημα των βαθμίδων κοπακόρυφα οοπό την ακμή της βαθμίδας.
3. Οι χειρολισθήρες πρέπει να έχουν μορφή που να επιτρέπει συνεχές κλί
στρημα του χεριού πόνο σε αυτούς. Προς την εξωτερική πλευρά κάβε χειρόλισθήρα και σε όλο το μήκος του πρέπει να υπάρχει ελεύθερο διάστημα μεταξύ αυτού
και οποιασδήποτε κατασκευής τουλάχιστον «0,05» ("') του μέτρου (βλέπε σχήμα 3}.
4. Οι χειρολισθήρες και τα στηρίγματα τους πρέπει να υπολογίζονται έτσι,
ώστε να αντέχουν σε συγκεντρωμένο φορτίο 90 Κρ εφαρμοζόμενο σε οποιοδήποτε
σημείο τους οριζόντια ή κατακόρυφα.
Άρθρο 17.

Κινητά προστεγάσματα.
1. Κινητά προστεγάσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παραγράψους 3
και 5 του άρθρου 11 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ).
2. Επιτρέπεται η κατασκευή προστεγασμάτων στα πρακήπια με την ε-πιφύλαξη: των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 17 του ΓΟΚ και της παραγράφου 3 του
άρθρου 23 του κανονισμού αυτού για τη φύτεοη των οικοπέδων.
3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες οπιοστάσεις του κτιρίου απτό τα όρια του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο του
ίδιου οικοπέδου επιτρέπεται η κατασκευή κινητών προστεγασμάτων με πλάτος προεξοχής το πολύ ένα τρίτο της απόστασης αυτής και όχι περισσότερο από 1, 5 μ.
(σχετικό σχή·μ«4).
4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων στους εξώστες και τις
εσοχές που προκύπτουν από υποχώρηση οροφών του κτιρίου
(βλέπε σχήιμα 5).
:
5. Σ ε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρη μενους σε κοινή χρήοη κατά το άρθρο 12 του ν. 1577/85 Γ.Ο,ιΚ. απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμα
και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον
τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμα τους (σχετικό σχήιμα 6).
Οι διαστάσεις των στηριγμάτων πρέπει να είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες για
την ασφάλεια της κατασκευής.
6. 'Ολα τα κινητά προστεγάσμοπα ενός κτιρίου πρέπει να κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά.
"Αρβρ· 13.

Απομάκρυνση ομβρίων από εξώστες και δώματα.
Απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή των ομβρίων από τα δώματα ημιϋπαίθριους χώρους και τους εξώστες. Πρέπει τα όμβρια ύδατα να εγκιβωτϊζονται με περιμετρικές κατασκευές ύψους τουλάχιστο 0,05 του μέτρου και να αποχετεύονται με
αγωγούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του κανονισμού αυτού.
"Αρβρβ

19.

Εσωτερικές στοές.
1. Εσωτερικές στοές διαμορφώνονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Υποχρεωτικά διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Νόμου 1577/
1985 «ΓΟΚ».
2. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε κλάδος εσωτερικής στοάς να είναι αδιέξοδος.
Πρέπει δηλαδή από οποιοδήποτε σημείο εσωτερικής στοάς να 'μπορεί κανείς κινούμενος προς δύο αντίθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις να φθάνει σε κοινόχρηστους
χώρους του οικισμού ή σε προκήπια ή σε ελεύθερους σε προσπέλαση ακάλυπτους
χώρους του οικοπέδου (βλέπε σχήμα 7).
3. Αποτ/ορεύεται να φράζεται με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης
και της πόρτας) οποιοδήποτε άκρο εσωτερικής στοάς και τυχόν ακάλυπτος χώρος
του οικοπέδου στον οποίο καταλήγει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Απαγορεύε(') Ο αριθμός 0,05 έχει τεθιεί όπως ο αρχικός 0,04 ΐφ(»τχΒΉΗΤ|βη>ί« μβ ι,ιγν παριανό. ,8
της ΜΪ' αοιβμ. 49977)3068)27)30.6,1989 (ΦΕΚ 5»5Β') απόφασης.
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ται να χρησιμοποιηθεί κλάδος εσωτερικής στοάς καθώς και. όλοι οι χώροι που έχουν πρόσβαση μέσα από. αυτόν, πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του σε όλο το μήκος του.
4. Το πλάτος εσωτερικής στοάς, μετρούμενο κάθετα στον άξονα της, πρέπει
να είναι τόσο, ώστε να εκπληρώνονται συγχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να είναι τουλάχιστο 4 μέτρα.
β. Το πλάτος της να είναι τουλάχιστο ίσο προς το 1/10 του μήκους της, χωρίς όμως να απαιτείται πλάτος μεγαλύτερο των 8 μέτρων, εκτός αν απαιτείται αϊτό την επόμενη προϋπόθεση.
γ. Να αντιστοιχεί τουλάχιστο πλάτος 0,55 του μέτρου ανά πληθυσμό 100 ατόμων.
Για την εφ/χρμογή της προϋπόθεσης 6, λαμβάνεται το συνολικό μήκος της στοάς και σε περίπτωση που έχει κλάδο λαμβάνεται το μεγαλύτερο μήκος της από άκρο σε άκρο.
Τα μήκη μετριούνται στους άξονες της στοάς και των κλάδων της.
Για την εφαρμογή της προϋπόθεσης γ, λαμβάνεται ο πληθυσμός όλων των
τμημάτων των κτιρίων που έχουν μία τουλάχιστο πρόσβαση μέσα από τη στοά. Ο
πληθυσμός στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη ακέραιη εκατοντάδα.
5. Όταν εσωτερική στοά καταλήγει σε ελεύθερο σε προσπέλαση ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου, πρέπει ο χώρος αυτός σε όλο το μήκος του από τη στοά μέχρι κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, να έχει ελεύθερο πλάτος τουλάχιστο ίσο προς
το απαιτούμενο πλάτος της εσωτερικής στοάς.
6. Τοπική διαπλάτυνση εσωτερικής στοάς επιτρέπεται μόνον όταν η διαπλάτυνση αυτή, μετρούμενη κάθετα προς τον άξονα της στοάς, δεν υπερβαίνει το μισό
του μήκους της, μετρούμενο παράλληλα προς τον άξονα της στοάς (σχετικό το
σχήμα 8).
7. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος εσωτερικής στοάς, μετρούμενο από την τελική
στάθμη του δαπέδου της μέχρι την κατώτερη επιφάνεια οποιουδήποτε στοιχείου (δομικου, διαφημιστικού, διακοσμητικού κ,λπ.) που βρίσκεται κάτω οατό την οροφή «η
ψευδοροφή δεν πρέπει να υπολείπεται» (') των 4 μ. και ταυτόχρονα των % του ελάχιστου επιτρεπόμενου πλάτους της. Πάντως σε καμμία περίπτωση δεν απαιτείται
ελεύθερο ύψος μεγαλύτερο των 6 μέτρων.
8. Σ ε περίπτωση επέκτασης ή δημιουργίας νέων κλάδων εσωτερικής στοάς,
που υπάρχει κατά την έκδοση, του παρόντος κανονισμού για τον υπολογισμό του
απαιτούμενου ελάχιστου πλάτους της επέκτασης και των νέων κλάδων αυτής, λαμβάνεται το μεγαλύτερο μήκος της από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένων της
υπάρχουσας, της επέκτασης και των νέων κλάδων.
Το πλάτος και ελεύθερο ύψος υφισταμένης εσωτερικής στοάς που έχει κοττασκευασθεί με προϊσχύουσες του παρόντος διατάξεις δε θίγονται, έστω και αν είναι
μικρότερα από τα απαιτούμενα κατά το παρόν άρθρο, όταν ούτε το μήκος της επέκτασης της στοάς ούτε του μεγαλύτερου τυχόν νέου κλάδου της δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο του μήκους της υφιστάμενης στοάς (σχετικό σχήμα 9) .
9. Οι χώροι που έχουν όψη μόνο προς την εσωτερική στοά πρέπει να αέρι
ζονται δια μέσου αυτής με ανοίγματα προς αυτές τις όψεις εκτός αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.2 του άρθρου 11 του κανονισμού "αυτού. Τα
ανοίγματα σε αυτές τις όψεις πρέπει να έχουν εμβαδό τουλάχιστο διπλάσιο απόαυτό που_ απαιτείται για τέτοιους χώρους σε εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου.
Μελέτη αερισμού απαιτείται για κάθε στοά που το μήκος της υπερβαίνει τα
80 μέτρα. Σ·ε περίπτωση· στοάς που έχει κλάδους, μελέτη αερισμού απαιτείται όταν
το συνολικό μήκος της συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου υπερβαίνει τα 80 μ.
10. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η διαμόρφωση λειτουργικών και διακοσμητικών κατασκευών _(όπως π.χ. φερόντων στοιχείων, κλιμάκων, ανελκυστήρων, διαφημιστικών πετασμάτων, γλυπτών) μέσα σε εσωτερική στοά, όταν το απαιτούμενο πλάτος της εξασφαλίζεται σε κάθε θέση της, αφού αφαιρεθεί το πλάτος αυτών
των κατασκευών και εφόσον τηρούνται συγχρόνως τα ακόλουθα:
α) Εξασφαλίζεται καθ' όλο το μήκος της στοάς τουλάχιστο μια συνεχής πορεία με ελεύθερο πλάτος τουλάχιστο 4 μέτρα
β) Σε περίπτωση στοάς με απαιτούμενο πλάτος μεγαλύτερο των 4 μέτρων επιτρέπεται η τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών εφόσον εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος τουλάχιστο 4 μ. και 2,20 μ. εκατέρωθεν αυτών (σχετικό σχήμα 10).
γ) ΣΕ όλο το μήκος της στοάς που προκύπτει κατά τα α και β της παρούσας
0) Τα ενπώς «> έχ<χυν προστεθεί με την ιοαοαγβ. 9 της νπ,' αριθμ. 49987)3068)27)
30.6.1989 (ΦΕΚ 535 Β') απόφασης.
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•παραγράφου, πρέπει να εξασφαλίζεται το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος για αυτή
τη στοά.
11. Η παράγρααρος 5β του άρθρου 29 του Ν. 1577/85 «ΓΟΚ» για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κοινόχρηστους χώρους ισχύει και για τις εσωτερικές στοές και για τυχόν πρσκήπια και ελεύθερος σε προσπέλαση ακάλυπτους
χώρους του οικοπέδου που συνδέουν τις εσωτερικές στοές με κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.
12. Χώρος ο οποίος χαρακτηρίζεται «υψηλού βαθμού κινδύνου από τα περιεχόμενα» απαγορεύεται να έχει κούφωμα ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα προς το εσωτερικό της στοάς.
13. Καμμία πόρτα προς εσωτερική στοά δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από 60 μέτρα από το πλησιέστερο σε αυτήν άκρο της εσωτερικής στοάς.
14. Κάθε ένας από τους ακόλουθους χώρους, όταν έχει πόρτα προς εσωτερική στοά, πρέπει να έχει και άλλη έξοδο που να καταλήγει εκτός εσωτερικής
οτοάς:
— Χώρος με χρήση προσωρινής διαμονής (κατηγορία Β).
— Χώρος με χρήση συνάθροισης κοινού (κατηγορία Γ) με πληθυσμό μεγαλύτερο των 300 ατόμων.
— Χώρος με χρήση σωφρονισμού (κατηγορία Ζ) .
— Χώρος με χρήση εμπορίου (κατηγορία Η) που είτε έχει συνολικό μεικτό εμβαδό ορόφων μεγοίλύτερο των 3.000 τετραγωνικών μέτρων είτε αποτελείται αιτ.ρ'
τέασερεις ή περισσότερους ορόφους που περιέχουν χώρους πωλήσεων.
— Χώρος με χρήοη βιομηχανίας - βιοτεχνίας (κατηγορία Ι) με εμβαδό μεγαλύτερο των 50 τετραγωνικών μέτρων.
Άρθρο 20.

Πλάτη παροδίων στοών όπου δεν ορίζονται αριθμητικά
σε υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια.
1. 'Οπου σε ρυμοτομικά σχέδια δεν έχουν οριστεί αριθμητικά τα πλάτη παρόδιων στοών, αυτά καθορίζονται ως εξής:
α) Για πλάτος δρόμου μέχρι 7,3Ο μέτρα, πλάτος οτοάς 2,50 μέτρα.
β), Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 7,30 μέτρα και μέχρι 10,30 μέτρα,
πλάτος στοάς 3,00 μέτρα.
V.) Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 10,30 μέτρα και μέχρι 14,30 μέτρα πλάτος στοάς 3,50 μέτρα.
δ) Για πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 14,30 μέτρα και μέχρι 19,30 μέτρα πλάτος στοάς 4,00 μέτρα.
ε) Για; πλάτος δρόμου μεγαλύτερο από 19,30 μέτρα, πλάτος στοάς 4,50 μέτρα.
2. Πλάτος δρόμου για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεωρείται
η απόν
σταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών.
έε περίπτωση δρόμου που δεν έχει σταθερό πλάτος λαμβάνεται υπόψη το μέσο πλάτος του μεταξύ δύο διαδοχικών δρόμων που τέμνουν και τις δύο απέναντι
ττλευρές του ή μεταξύ τέτοιου δρόμου και πλατείας.
Αν στο τμήμα αυτό του δρόμου παρουσιάζεται τοπική διεύρυνση ή πρόβλεψη,
προκήπιου σε μήκος μικρότερο του ενός τρίτου αυτού του τμήματος, μετρούμενο
στον άξονα του δρόμου, αυτό το πρόσθετο πλάτος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τυχόν αποτμήσεις στις γωνίες συνάντησης δρόμων δε λαμβάνονται υπόψη.
Σ τους αδιέξοδους δρόμους δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαπλατύνσεις οτο αδιέξοδο άκρο τους.
3. Τα πλάτη στοάς της πραγράφου 1 ισχύουν μέχρι να καθοριστούν νέα.
Άρβρβ 21.

Προσπέλαση προς εισόδους - εξόδους κτιρίων.
1. 'Οπου η είσοδος ή η έξοδος κτιρίου ή δομικού έργου βρίσκεται σε αίθρια
ή απέχει από την πλησιέστερη σε αυτή είσοδο του οικοπέδου περισσότερο από 30
μ., μετρούμενα κατά μήκος φυσικής όδευσης, απαιτείται δίοδος προσπέλαοης πεζών και τροχοφόρων προς αυτή την είσοδο ή έξοδο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α. Ελεύθερο πλάτος στη στενότερη θέση της τουλάχιστο 3,5 μ.
β. Ελεύθερο ύψος κάτω από οποιοδήποτε στοιχείο τουλάχιστο 3,0 μ.
γ. "Οπου δεν είναι ευθύγραμμα, ακτίνα καμπυλότητας της εξωτερικής περιμέτρου της τουλάχιστο 3,5 μ.
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δ. Μέγιστη κλίση προς το οριζόντιο επίπεδο 7% σε τμήμα μήκους 5 μ. οπό
ιην είσοδο στο οικόπεδο και 17% για το υπόλοιπο τμήμα της.
2. Οι διατάξεις της παραγρ. 1: εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του όρθρου 14
του κανονισμού αυτού.
'Λρθρ·

3.

Κατασκευές και εγκαταστάσεις κάτω από την
επιφάνεια των προκηπίων.
«1. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων δεν επιτρέπονται κατασκευές και
εγκαταστάσεις, με εξαίρεση τις ακόλουθες:
α) Διαπλατύνσεις των θεμελίων, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου
4. 3, 2 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.
β) Δεξαμενές νερού και δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου.
γ) Βόθροι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού.
6) Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την παραγρ.
6 του άρθρου 17 του Ν. 1577/85 «ΓΟΚ».
ε) Υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζονται από τη ΔΕΗ σε
απόοταοη 2.00 α. από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1.00 μ. τουλάχιστον κάτω οίπό τη στάθμη της οδού και του πέριξ εδάφους.
2. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων οικοπέδων που βλέπουν στο βασικό οδικό δίκτυο, εφόσον αυτό έχει κοόθοριστεί, επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές
των παραπάνω περιπτώσεων α, δ και ε, καθώς και η διέλευση των δικτύων για την
εξυπηρέτηση του κτιρίου».
Το παφοοιάνω μεσχι σε «» ά<?θο. 22 έχει τεθεί όπως ·κ}απ»;ΐοιτ|θ·τριε με Την παραγρ.
10 ιτ)ς υη' α«*θα. 49977)3008)27)30.6.1989 (ΦΕΚ 535 Β') απόφασης.

&-···
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Άρβρο 23.

Φύτευση οικοπέδων.
1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα %
του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί.
2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ' επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 τετραγωνικών μέτρων, πρέπει να φυτεύονται δένδρα
ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά
200 τετραγωνικά μέτρα οικοπέδου. Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100
τετρ. μέτρα και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο.
3. Όταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν,
κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ν. 1577/85 ΓΟΚ, πρέπει να είναι τόσα,
ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα προκηπίου. Όταν μένει
υπόλοιπο εμβαδο προκηπίου πάνω από 12 τετραγωνικά μέτρα, προστίθετοοι ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αρι6μού των δένδρων που επιβάλλεται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα .και
ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών
κατασκευών.
(Συνέχεια στη σελ. Α—107)
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5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέργεση οικοδομής, οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.
Άρθρο 24
Πεζοδρόμια
1. Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια
κυκλοφορία των πεζών σε όλη τη επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.
2. Υπόχρεοι
2.1. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών
έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι
ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται.
2.2. Σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή τον οικείο
(Ο.Τ.Α.) Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης των πεζοδρομίων που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια, στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή αναδιαρρύθμιοης των οδών και πλατειών, ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η δαπάνη αποκατάστασης, επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες.
2.3. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων
από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση, επισκευή ή ανακατασκευή του
είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του.
2.4. Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων, μπορεί να γίνεται από τον
οικείο Ο.Τ.Α., σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων είτε
φορέων εκτέλεσης έργων εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόμα ή δεν
έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους.
3. Τρόπος κατασκευής
3.1. Προδιαγραφές:
Σε κάθε περίπτωση στις προδιαγραφές των πεζοδρομίων καθορίζονται οι διαστάσεις, το
είδος κατασκευής και το είδος των υλικών των κρασπέδων, των ρείθρων, του υποστρώματος και
της επίστρωσης ή της επικάλυψης τους. Επίσης καθορίζονται το είδος της φυτείας, οι διαστάσεις και τα άλλα στοιχεία των τμημάτων των πεζοδρομίων που διατίθενται για φύτευση τους.
3.1.1. Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Σε οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί, η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται με
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
3.1.2. Σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους και εφόσον τα πεζοδρόμια αποτελούν σημαντικό στοιχείο διαμόρφωσης των πολεοδομικών ή κυκλοφοριακών συνθηκών οδού,
πλατείας ή περιοχής οι προδιαγραφές κατασκευής στο σύνολο ή σε μέρος τους καθορίζονται με
απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη που εκδίδεται με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 Ν.Δ.
17.7.23.
3.1.3. Σε οικισμούς στους οποίους δεν έχουν καθορισθεί οι πιο πάνω προδιαγραφές τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας που περιλαμβάνονται στην άδεια της παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου.
3.2. Σε κάθε περίπτωση οι επιφάνειες των πεζοδρομίων έχουν αντιολισθηρή διαμόρφωση και
είναι προσπελάσιμες από τις αναπηρικές πολυθρόνες, με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) πλάτους
τουλάχιστον 0,80 του μέτρου που κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.
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3.3. Η κλίση κατά μήκος των πεζοδρομίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 12%. Πα την
αποφυγή μεγαλύτερης κλίσης κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις βαθμίδες σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου μεγίστου ύψους 0,15 μ.
3.4. Βαθμίδες εξυπηρέτησης των κτιρίων.
3.4.1. Έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται βαθμίδες για την
εξυπηρέτηση των κτιρίων. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους, ύστερα από άδεια του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας των πεζών και των αναπηρικών πολυθρόνων στην επιφάνεια που απομένει.
Σε καμμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στα πεζοδρόμια η κατασκευή σκαλοπατιών που
κατέρχονται προς το κτίριο για εξυπηρέτηση του, αλλά επιβάλλεται τα σκαλοπάτια αυτά να αρχίζουν ένα (1) μέτρο μέσα από τη ρυμοτομική γραμμή ή από την οικοδομική γραμμή σε περίπτωση
ύπαρξης προκηπίου που είναι σε συνέχεια του πεζοδρομίου και χρησιμοποιείται από το κοινό.
3.4.2. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και σε υφιστάμενες κλίμακες
ή βαθμίδες κλιμάκων.
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Κλίμακες ή βαθμίδες κλιμάκων που αντίκεινται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι
επικίνδυνες από άποψη κυκλοφορίας η δε άρση του κινδύνου γίνεται με εφαρμογή των διατάξεων «περί επικινδύνων οικοδομών» από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
3.5. Φύτευση δένδρων, θάμνων κ.λπ.
3.5.1. Κατά τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων για τη φύτευση δένδρων, θάμνων κ.λπ., οπωσδήποτε αφήνεται ελεύθερη δίοδος, πλάτους τουλάχιστον 0,60 του μέτρου για τη διέλευση των
πεζών.
Ειδικά σε πεζοδρόμιο πλάτους μεγαλυτέρου ή ίσου των 1,50 μ. η ελεύθερη δίοδος πρέπει να
έχει πλάτος 0,80 του μέτρου.

(
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Ο κορμός των δένδρων τοποθετείται τουλάχιστον 0,50 του μέτρου εσώτερα από την ακμή
του κράσπεδου.
3.5.2. Όπου η ρυμοτομική γραμμή συμπτίπτει με την οικοδομική ανάλογα με το ριζικό σύστημα των δένδρων πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης των κτιρίων και δομικών κατασκευών.
3.6. Κάτω από τα πεζοδρόμια απαγορεύεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση δεξαμενών για
οποιοδήποτε σκοπό (αποθήκευση, συγκέντρωση υγρών κ.λπ.).
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση εγκαταστάσεων των αρμόδιων φορέων για τη
σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφώνου, αερίου
πόλης, καθώς και σωληνώσεων απορροής στους κοινόχρηστους χώρους των βρόχινων νερών
των κτιρίων.
4. Διαδικασίες - Αναλογισμός δαπανών
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4.1. Για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των πεζοδρομίων απαιτείται άδεια του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, στην οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή αν δεν υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες.
4.2. Οι δαπάνες κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των πεζοδρομίων
που γίνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή το Δημόσιο, εισπράττονται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ή
τους φορείς εκτέλεσης εργασιών, που είναι υπόχρεοι ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων.
4.3. Στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε παρόδιο
ακίνητο υπολογίζεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή το Δημόσιο με βάση το μήκος του προσώπου που
έχει στη ρυμοτομική γραμμή και την τιμή του τρέχοντος μέτρου που έχει η σχετική δαπάνη.
4.4. Τυχόν ενστάσεις ενάντια στις καταλογιστικές πράξεις υποβάλλονται στην αρχή που τις
έκδοσε, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση τους στους υπόχρεους ιδιοκτήτες.
Στις ενστάσεις αυτές αποφασίζει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ύστερα από
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων
(ΤΎΔΚ) του Νομού αν δεν υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία.
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