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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρώνουμ* -ΑΧ; εκϊίίουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η
ο·//,ή.

Άρθρο 1.
Σκαπτός.
.^κοπος του· παρόντος νόμο» <είναι ο καθορισμός έρων, περιο:Γ;.;^·/ /.α: προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε.
7 ;;:·/.;, - ; ε ν τ ό ς ή. εκτός των εγκεκριμένων σ-χεοίων πό;;·.·/ ή ο.:κ:σμών. ώ·στε να προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό
2'. πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς -και να εξυπηρετείται
^ ν.::νων;κό συμφέρον.

ΜΕΡΟΣ Α' .
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Άρ·»ρο 2.
Ορισμό^.
ϊιμ:·ΑΟ ίχεϊιο ή ιτολεο4ομ.[·Λή μελέτη είναι το 3ίάγρ»μ·/ τυχόν ε:5ικό χολεο?ομ.'.κΌ χανϊν(τμό ι ~ΟΊ> έχει εγκρι·

ΦΥΛΛΟΥ

210

3. Κοινωφελείς χώροι, είναι οι χώ·ροι του <3Ίκ;σμ.ο6 ποο, συμφωνά μ;ε το εγκ&κρ ιιμένο ,ρυμοτομι.κό σχέδιο, προορίζονται γ-!*
την ανέγερση κατασκευών· κοινής ωφέλειας.
4. Δρόμο: είναι οι κοινόχρηιστες εκτάσεις, -που εξυκηρετοόν κυρίως τις ανάγκ-ες κυκλοφορίας.
5. Πεζόδρομοι βίνοκ οι δρόμοι, ποίί κροοιρ·ίζοντο!! κυρίως
για την εξυπηρέτηση! των πεζών·.
6. Πλάτος δρόμου σ* %ά·&·ε σημείο· του άξονα του· είναι
το μεταξύ των ρυμο-τομι-κών γραμμών μήκος της καθέτου
στ>ν άξονα στο σημείο -αυτό.
7. Οικοδομικά τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κ ϊ^ε ίομήσιμηι «νιαί-α
έκταση., ~οο 8·ρί·σ/',εται μεσ» στο εγΓ6κρ·ΐ|. ένο ρ·ιιμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια; οικισμού κ·αι τρεριέάλλεται απόι κοινόχρηστου-ς χώ.ρ·ους.
.8. Όρια οικοδομικού τετραγώνου είν·αι οι θιρ!·α.κές γραμμές πο» το χωρίζουν α.™ τους κοινόχρηστους χώρους.
9. Ρυμοτομική γραμμή είναι ε/ίίνη ΤΛΟ ορίζετοβι αιπιό το
ρυμοτομι,κό σχέδιο και χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο ή γήίπε?·ο από κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.
10. Οικοδομική γραμμή; ή γραμμή δόμηρ-ίϊς είναι το ό'Ρ'ΐο
ο:κθίομ:/.οΰ τετραγώνου· που· ορίζεται από το ρυμοτομικό
σχέϊ:ο -,ρος την --.λβυιρά του κοινόχρηστου ·χώρου, έως το οποίο
επ'.·;ρ·έ-εται η δ'όμηρη.
11. Προκ,ήτηοί ή πρ-ασιά είναιι το τμήμ-α ταυ οικοδομί'Λού
τετραγώνου, ιτου βρίσκεται. ·ανάμεσα στη· ρυμοτομική γραμμή
κα: τη γραμμή δόμησης ή οικοδομική γραμμή.
12. Γήπεδο, είνα: η συνεχόμενη έκταση γης που· απΌ τελεί
α υ τ ο τ ε Λ ε ς ν.χ: ενιαίο ακίνητο κα; ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους ,κυιρίους εξ αιδ (.αιρετού.
13. Οΐ"Α·όπει3ο είναι ·κά·8·ε γήπεδο, που βρίσκεται μέσα <στο
•εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.
14. Όρια οικοπέδου ή γηπέδου είναι οιι γραμμές ίτο» το
χωρίζουν από τα όμορα ο'.-ΛΟπεδ·α και τους κοινόχρηστου ί χώρους. Τα όρια του οικόπεδο» με τους κοινόχρηστους χάρους
συμπίπτουν με τα: όρ.ια του οικοδομικού τετραγώνου.
Ιδ. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριο ίου ΐ-'ίος
τον κοινόχρηστο χώ^ρο.
16. 0·ρ:·στ;κή στάθμη θδάφίυς θ!"Αθ·πίί'ου ή γηπέδου είναι
η ;τιάθμη του εδάφους, όπως διαμορφώνεται οριστικά,

'

'·"·» '-.-'--ϊ -ΐμηττ;ς. τους κοινχρηττοΐίς και ομσιμους
7.ω::υς -/.χ; τ;ς ίζίτρε^όμενες χρήσεις σε κά·3ε τμήμα ή
·>ωνη του οικισμού.
^ ~· Κθ!νέχρ.ηστ;}! χώιροι είναι Οί κά·8·= είίους §ρ·ό·μο;, πλατείες.,
^ση κα: γενικά οι προοριζόμενοι για ν,σ-.νή χρήοηί ελεόίβρο:
Χώρο:. -0_> κ·α·8ορίζονται α-ό το· εγκεκριμένο ρυμοτομι-κό σχέτο;>
,',°
°'··Α!σμαύ ή έχουν τβΰ«ί σβ κ)7'νή χρήση μ®
«Αλο

ν
Χ/

ΑΡΙΘΜΟΣ

17.
τ';:·:ο- :.·-·-. ·; ·*·.·· -·.<-.· :·.ίνη, που αττοτελείτΌΊ Όπό τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται γι.α:
α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όιτως κ) κατοικία ν.α:
ο στάβλος.
β) την εκτέλεση εργασίας ή την άκπκησηι ειταγγέλμα-τος,
όπως το κατάστημα 'και το εργοστάσιο.
γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση αραγμάτων, όπως οι
αποθήκες, σ χώρος στάθιμΦυσης αυτο·Α!νή>ϋων, το σίλό, η §5«γρ'ών· κ«ί
,
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δ1) ·ττ,ν τοποθέτηση ή λειτουργία μ.τ/χχ.'ημάτων, όπως το
αντλιοστάσιο.
18. Κατασκευή είναι καφέ τεχνικό έργο·.
19. Εγκατάσταση είναι η ν.αταικευή που χρησιμοποιείται
για την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της
λειτουργικότητας τους, όπως τα στοιχεία ηλεκτρικής ενέργειας, -/,λιματισμ-ού, διανομής ύδατος, θέρμανσης, φωτα,ερίοο,
οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι καπναγωγοί, ο: επιγραφές, οι
κεραίες.
20. Φέρουσα κατασκευή κτιρίου είναι το τμήμα που μεταφέρει .άμεσα ή έμμεσα στο έδ·αφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα
φορτία του ν.τιρίου, κα-δώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές συμπλήρωσης
•είναι τα υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και
εξυπηρετούν τον προορισμό το-υ.
21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων κυρ ιός προορισμός δ·εν είναι η κατοικία και η διαμόρφωση τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση.
22. Κοινής χρήσης χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου
είναι οι χώροι, που προορίζονται για χρήση από όλους νους
ενοίκους του κτιρίου.
ι
23."Όροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου·, στα οποία διαχωρίζεται ·από διαδοχικά οάπεϊ'α κα&' ύψος.
24. Τπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η·
ορο·φή βρίσκεται έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική
στάθμη του εδάφους.
25. Κάλυψη του οικοπέδου είναι η· επιφάνει·α που περιβάλλεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των ΛΤΙρίων του οικοπέδου πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.
26. Ποσοστό κάλυψης του οι-κσπέδου είναι ο λόγος της
μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφ$ε·ί προς τη
•συνολική επιφάνεια του οικοπέδου·.
27. Συντελεστής δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος,
πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δ'ίνει τη
συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να κατασκευαστούν <ττο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
28. Συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλ7νευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο λόγος του όγκου του κτιρίου πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους προς τη συνολική επιφάνεια του
ο·!κοπέ.δου.
29. Υποχρεωτικός «κάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι
Ο χώρος που αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης που ισχύει
στην περιοχή.
30. 'Τψος κτιρίου σε ορισμένη ·3έση· του είναι η κατακόρυφη -απόσταση, από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία
μέτρησης, κατά τις διατάξεις του νόμου ·αυτού (στά«3μη του
πεζοδρομίου ή οριστική στά·3μη του εδάφους) έως τη· στάθμη
της τελικής επάνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου, στην

μενο υψος του κτιρίου.
^31. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου η μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περιοχής είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου
του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε ννν.·ι..·ι,
εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέποντα: ειδικά και περιοριστικά.
32. Η.;;, ι υπ αίθριος νώρος είναι ο στεγατμένος χώρος του
προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του
οικοπέδου και οι υπόλοιπες πλευρές ορίζονται από τοίχους
ή κατακόροφ-α φέροντα στοιχεία.
33. Τπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή, των κλειστών και
ημ ι υπ αίθριων χώρων του. .
34. Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή
τον κτιρίου^ του περιβάλλεται από όλες τις πλευρές τοχ> νκό
το ν.τίρ::· ή τα κτϊ·ρ·ια του σικ-οπΐδ-ον.

35. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του ν.τ-.ρίο^ ττου
βλέπουν σε κοινόχρηστο χώρο ή στους ακάλυπτους χώρς^:
το·υ ΟΊκοπέδοι».
ι
36. Κύρια όψη ή πρόσοψη είναι κά$ε όψη του κτίριο;» π'.υ
67.έπει σε κοινόχρηστο χώρο.
37. Αρχιτεκτον.κές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχ-;:*
είναι τα φέροντα ή μη σ-Οιχεία του κτιρίου, που σ/,οπό έχι^ν
την αρχιτεκτονική .διαμόρφωση των όψεων του.
38. Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκα: τ:Λ
δαπέδου ενός ορόφου, τ, οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρ^.
•ση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου -/.χι
χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.
39. Προστέγασμα είναι η σταί-ερή ή κινητή προεξν/ή
πέρα ·από τις επιφάνειες των όψ-ων του κτιρίου, η οπιία ΐ · ν
χρησιμοποιείται ως εξώστης.
40. Περίφραγμα είναι η κατασκευή, με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, κα£ώς κζι
οιχ.όπειδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.
41. Βό-δρος είναι χώρος ν,άτω από την οριστική ί-τάνν.<·(
του εδάφους, στον οποίο συγκεντρώνονται τα λύαατα του ν.::·
ρίου ή τα όμβρια ύδατα.
42. Παρόδ·ι·α στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό και
στεγασμένος ελεύτερος χώρος που κατασκευάζεται στην κύρια όψη του κτιρίου στη στά-3μη του πεζοίρομίο^υ και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.
43. Εσωτερική στοά είναι ο στεγασμένος ελεύτερος χώρος που συνδέει κοινόχρηστους χώρους του ο·ικισμού ή προκήπια μεταξύ τους ή κοινόχρηστους χώρους του οικισμού με
•ελεύτερους σε προσπέλαση ακάλυπτους χώρους τθ·υ οικοπέδου.

3.
Πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός έλεγχος.
/*$?*. Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση ελέγχεται ως προς τη
σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν γένει
ορατά τμήματα το·υ, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
αισθητικής, τόσο ως μεμονωμένο κτίριο ή εγκατάσταση, όσο
και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο και το περιβάλλον
του, οικιστικό και φ·υσικό.
Ο έλεγχος αυτός ενεργείται -από την αρμό'δ'ια πολεοδομική
υπηρεσία και στις κατηγορίες κτιρίων ή εγκαταστάσεων, πον·
ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3, από τις Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).
^9ί Στ·α ει>δ·ικά κτίρια ελέγχεται και η λειτουργικότητα
τους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τον αρμόδιο για κάί-ε
κατηγορία κτιρίων φορέα. Για τα κτίρια, για τα οποία δεν
υπάρχει αρμόδιος φορέας, ο παραπάνω έλεγχος ασκείται από
την αρμόδια πολεοδομ-ΐκή υπηρεσία. {"' '' '·"
3. Οι Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που έχουν συσταθεί κατά το άρθρο 80 παρ. 4 του ν.δ. 8/1973 (ΦΕΚ
124) μετονομάζονται σε Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ε7^έγχου (Ε.Π.Α.Ε.)· Με κοινή απόφαση των
Γπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ετωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συνιστώνται πρ-ωτοβάίμιες και δευτεροβάθμιες Ε.Π.Α.Ε. και να καταργούνται ή να συγχωνεύονται ο: υπάρχουσες. Με όμοια από·φαση καθορίζοντας ο:
ιδιότητες των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργία;
των Ε.Π.Α.Ε, ττις οποίες μετέχει και εκπρόσωπος "^
χ.ότερα οι .-κατηγορίες κτ'ρίων και εγκαταττάσεων. στα οποί*
κασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια. ~(4. Τα όργανα ελέγχου, όπως ο έλεγχος αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 1. στελεχώνονται από αρχιτέκτονες.
Άρθρο 4,*
Παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια.
Προστατία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
^\. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση το«
ργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων- Έργων
'ΐΐ της ν,αηά π-ερίπτώση
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ϊ,ΐ!" υπηρεσίας του- Υπου-ργείοι», γνώμη του αρμόδιου συμβουλίου χω,ροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος και γνώμη «Μ
Γ, ·/---'ο υ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορ-ί να χαρακτη,,'-'ονται οικισμοί η, τμήματα τους ως παρ-αδοσιακοί, με σκοπό
τ^,, προστασία, του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση
•χα: ανάδειξη τ°υ ι·δι.αίτερ·ου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού κα αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους κα:
ν ζ θεσπίζονται περιορισμοί δόμησης κα: χρήσεις -/ατά πα·='·/7.λ:ση από τ:ς διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε
'·,-,', τ "ενική ή ειδική δι.άταΐίη, επιφυλασσομένων των δια-·;-ε ·:·.··· τ;υ άρθρου 9 του π . 5 . 437/Ί985 «καθορισμός κ-αι
α· ζ·/αταν5υ.ή· αρμοδιοτήτων
των
-υπουργείων»
(Φ.Ε.Κ.
7Α

^
'· ' ,
, ,
,'
,, ,
·
Αν η γνώμη του δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου δεν πεί ΐ έ λ ν ε ι στην αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου· Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε διάστημα δύο·
αηνών α~ό τη λήψη του σχετικού εγγράφου, το διάταγμα εκϊίίίτζι κ3ίΐ χω?ί? τη γνωμοδότηση αυτή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας
•/.ν. Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογη.;.;·// έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας το«υ Υπουργείου και δηΓ
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια ή τμήματα τους"**^ διατηρητέα για
τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί
ίάμησης και χρήσης, κατά παρέκκλ'ση από τις διατάξεις του
νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
Η παραπάνω έκθεση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο για.
να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του, μέσα σε προθεσμία
ενός μήνα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημενδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται γι·α χρονικό ϊιάτττμα
εω: ένα έτος. σε .οικισυιουΰ η τμη·ιατα τους ή και σε ένα
ακίνητο, η έκδοση οικοδομικών αδειών, κά·9ε εργασία ανέγερσπϊ ν^ίόν κτ^ο'«·ν. κατεξάϋ'.σης. επισκευής. π:οσ··3ήκης. αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφιστάμενων κτιρίων και δ'.α·'όοφωτη; των κοινόχρ-ηιστων γώρων του οικισμού ή να επιβάλλοντζ· ·;·;',! -π.κ ττν εκτέλεττ· τΜν εργασιών αυτών, με σκοπό ν ΐ
συν-αχ^εί πολεο-δομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμηττς νι.β τγ;ν προστασία, τ-ης πολιτιττικήο ν-λι-^νοαιάί. Η
ανχστίλτ απο:ε·ί να παίατα·5ει νια Ινα ακόμη έτος, εφόσον
οι τ/ετικές μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά.
4. Αιτήσεις για κατεδαφίσεις, επισκευή ή προτθιτν.η. τε
κτίριο, που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπόρες ^2 γ25α./_ττ.ρ,3.τε; ω(. ξι^τηιρητέο, παραπέμπονται στην
«"/.Ε·.α Ε. Π.Α Ε.. Η παραπου.πή αυτή ε'ναι υποχρεωτική αν
τ: κτίριο βρ'τκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν τ ετ-ιτίοπτ 7.· -.τ κρίνε: ότι η ;π;~·/.ευή δεν ·8ίγει το κτίριο ή ότι δεν
5ν·"εγει λό-Ός να κινηθεί η διαδ'κασία ναΡακτηοιττί-ού του
'·"ΐ:ιου ω; διατηρητέου, νορηγείται η σχετ'κή άί·εια. Σε αντί'·>°-~·τι περίπτωση ο σγετικός φάκελος με αιτιολογ^υ.έντ: έκ'γ'Γ' ~Τ~, Ε·ΤΤ·Α·'Ε· απ^τέλλεται οτττ> αρ^ϊια υπτιετ^α του
;~"''"" ε '·^^ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηιμόσιων
Κ"·(ον.
— Τ Τ ν περίπτωση αυτή ·η άδεια γορη·ν?'·:7! -ότρτ; τ>ΐΛ*·η·'"^"'- στνν τΓ,λ·ίθ?ο·Λ!κ^ ·'πτ·βε·τ'ϊ ότι το κτίριο δεν ν,ρ'νε'"" :'7~'<'"'Γ~ϊο ή &> πα:ελ-3θ'υν έξι μήνες από την κατάθεση
- - '··> πϊ/.ε;5ο·αική υπτρεσίοτ του οακϊλίΰ γω* ; ; να εκίο·3·εί
ι--.-!-^ -χαρακτηρισμού του κτιρίου ος διατηρητέου.
Άρ·5?ο 5.
>
- ν }~'·"'^~ί^^'' '>ζ μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οι• -.τι·.·/. ζ;.;·3Γ
κτιρίοιι ή ρ.ίρους αυτού και οι ϊια• •·ζ.;ΐς τ·ω,; χώ'Ρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούμενη σχετ:'τα *" ί / 3Γ 7Ί":? αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, εφότον η αε-
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2, Η παράβαση της προηγούμενης παραγράφου συ
την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκ;υές. 3. Σ'* κά·9ε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου Γ
διακεκριμένης και αυτοτελούς ιδιοκτησίας επισυνάπτε-»! απο•χρεωτϊκά εκτός από το κυρωιμένο αντίγραφο της οικοδομ'κής
άδειας που προβλέπεται στο- άί-δρο 17 παρ. 12 του ν. 1337/
1^8,3' (ΦΕΚ'33) και υπεύθυνη δήλωση τα> ν.δ. 105·/19093
των δικαιοπρακτούντων για την τήρηση της παρ. 1 του παρόντος. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια, τω?
οποίων οι οικοδομικές άϊειες εκδίδονται μετά την έναρίτ,
ισχύος του παρόντος νόμου.
'Α?θ?β 6.
Αρτιότητα οικοπέδων.
1. Οικόπεδο· που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης μετά τκ) δηπ
μο-τίευση του νόμου αυτού θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο,
αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον·

πλευρά εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόμησης τη,ς πε2. Οικόπ&δο που· βρίσκεται μ'έτα σε ρυμοτομικό σχέδιο κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο:
α) όταν πρόκειται για οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί
πριν από τη, δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα
όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, που ισχύουν στην περιοχή.
6) όταν πρόκειται για οικόπεδο που δημιουργείται μετά
τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά τον κανόνα στην περιοχή
ή εκείνα που αναφέρει το ν. δ. 8/1973, αν αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορ;ί να εγγράφεται στο οικοδομή;σφ,ο τμήιμα του κάτοψη κτιρίου μ'ε ελάχιστη επιφάνεια 50
τ.μ. και ελάχιστη πλενρά 5 μ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 1337/1983.
3. Οικόπεδα που έχουν πρόσωπα σ-, δύο ή περισσότερους κο·ινόχρηστους χώρους για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ελά-χιστα όρια εμβαιδού και προσώπου θεωρούνται άρτια εφόσον
«χουν τα μικρότερα *πό αυτά.
4. Γωνιακά οικόπεδα άρτια και .οικΟ'δομήσιμα, που έχασαν
την αρτιότηιτά τους ως προς το εμβαίό λόγω- απότμη·σης κατά την επιβολή στοών, θεωρούνται άρτια και οΊκ'.ϊομήίΐμα.
Ά?-3?ο 7.
'Συντελεστής δόμησης.
1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο:
Α. ΠροσμετρούνταΊ:
α) οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες
τ:ς πλευρές χώρων του κτιρίου, οποιασδήποτε χρήσης, σε •όλους τους ορόφο-υς. κα-5·ώς και τα υπόγεια, με την επιφύλτ
-ξη της επόμενης περίπτωσης Ββ,
β) οι επιφάνειες των εξωστών κα: ημ:υπαί·3ριων χώ;ων
εκτός από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του άρ-5ρου

11,

γΊ οι ακάλυπτες επιφάνειες με διάστασ-ι μικρότερη ^πό
1,20 μ.
• Β. Δ»ν •χροτα.ετρούνται:
α) Σε ειδικά κτίρια, η επιφάνεια ορόφου ή τμήματος του
πο^ χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ή διέλευση· ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος κατασκευάζεται ύστερα α~ό γνώμη της Ε. Π.Α.Ε., εφόσον ο όροφος αντός ίεν
έ-/--ΐ ελεύθερο ύψος μεγαλύτε-ο από 2.20' μ., μετρούμενο μεταξύ του δαπέδου του και της οροφής ή από 1,90 μ. μετρούμενο μεταξύ του δαπέδου και κάθε φέροντος στοιχείου της
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β) Ένας υπόγειος όροφος επιφ'άνειας ίσης με εκε'ίνη που
καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος αποκλειστικά για βοη>δη>τικές χρήσεις, εφόσον η ορο·φή του σε κανένα σημείο δεν
ίυπερ'δα.ίνει το 1.50 μ. από την· οριστική στάθμη του εδάφους
ν,α,ι το ύψος του δ·εν υπερβαίνει τα 3,00 μ., μετρούμενο μεταξύ του δαπέδου *αι τη-ς οροφής, ©κτός αν έχει
καθοριστεί μεγαλύτερο ελάχ'στο όψο ς για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου -/.ατ' εφαρμογή του άρθρου 26. Εφόσον σε
κτίριο κατοικίας κατασκευάζονται καταστήματα και κάτω
ατό αυτά χ-ο-$ήκες στον υπόγειο όροφο, για την εξυπηρέτηση το·υς. επιτρέπεται η κατασκευή; δεύτερου υπόγειου επιφάνειας ίσης με την επιφάνεια· των αποθηκών. χωρ·ίς να προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης.
γ) Κοινόχρηστη αίθουσα για τις κοινωνικές λειτουργίες
των ενοίκων του κτιρίου ή των κτιρίων του ο'.κοπέιδου κατασν.ϊυαζόμενηι σε κτίρια με κύρια χρήση την κατοικία, τα οποία
έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 600 τ.μ. που αντιστοιχεί σε οκτώ τουλάχιστο·, διαμερίσματα, εφόσον η επιφάνεια
της αί-ίουσας αυτής αντιστοιχεί το πολύ στο 5%· της συνολικής επιφάνειας -ου προκύπτει από το συντελεστή δάμηττς
και. πάντως, ·δεν είναι μικρότερη από 25 τ.μ. ούτε (λεγαλύίτερη από 80 τ.μ.
δ) Κλίμακες κινδύνου, εφόσον κατασκευάζονται σύ'α,φων::
με τους όρους που -δεσπίζονται κατ' εφαρμογή· του άρ-δρου 26.
ε) Εξώστες και ημιυπαί$ριοι χώροι, όπως ορίζεται στο
άρ$ρο 11ί. .
στ) Οι· παρόδιες στοές, όπως προβλέπονται στο άρ&ρο1 15.
ζ) Όλες ο: κατασκευές που προβλέπονταιι στο άρ&ρο 16,
με τις ελάχιστες· απαιτούμενες διαστάσεις τους.
ηι) Οι στεγασμένοι χώρο: γ:·α τη στάθμευση, αυτοκινήτων.
·$·) Η επ'ΐφ-άνεια κύριων κλιμάκων, η πέρ·α από τις ελάχ·,στες διαστάσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξε·ς και έως το 50% των δΊαστ.ά'σεων αυτών.
ι Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φρέατα
ανελκυστήρων και τους διαδρόμους κοινής χρήσης.
ι) Ο1 ελ'εύ-δερος ημιυπ<αί·3>ρΊθς χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (Ρ1ΤιΟΤΤ8\
ιεφόσον έχει: 1) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50°έ της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, 2) στ,άνδμη δαπέδου
0,50 μ. πάνω ή κάτω (± 0,50 μ.) από την οριστική στάθμη
του περιβάλλοντος εδάφους σε κά-δε σημείο του και 3) ελεύθερο όψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο ν,ύριας χρήσης -/.α: έως 3,00 μ. ή και μεγαλύτερο ·αν το μεγαλύτ-οο τοιν 3
μέτρων κατασκευαστεί ύστερ* από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε..
Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετρούνται επίσης χώρο-ι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και εισόδων που βρίσκονται στο
χώρο αυτόν, επιφ-άνει-ας έως το 5% της: επιφάνειας που καλύπτει το ν.τίριο. Εάν η προκύπτουσα επιφάνεια ·είναι μικρότερηι των 30 μ2, τότε η επιφάνεια αυτή δύναται να φτάνει τα
30 μ 2 για κά·5·ε συγκρότημα κλιμακοστασίου.
;
ν.) Όλες οι ν.ατασ·κε υές που προβλέπονται στ.ο· άρ-^ρΌ 17.
2. Καΐί τη -Μσπιση ή μεταβολή όρων δόμησης, ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται αρι-δμητικά. Συντελεστές δόμητης, που προκύπτουν έαμεσα από διατάξεις προγενέστερες του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν έω;
ότου καθοριστούν αριθμητικά.
• 3. Ο συντελεστής δόμησης που εφαραόζε'αι. σε οικόπίί^
με πρίϊωπο σε περισσότερους κοινόχρηστου: χώρους. γ·α του:
οποίους ισχύουν ϊιαφορ-τικοί συντελεστές, είναι ο λόγος του
α-5'.ροίσιματΌς των γινομένων του μήκους ν.άίε προσώπου του
'^/.^~?-?εν ΐ'.'- :ον χ;τί3,ΌΊχώ α·>ντελεσ·τήι βόμη^ης »ρος τι
άθροισμα των μηκών των προσώπων.
Άρ#ρο 8.
Κάλυψη του οικοπΊδαυ.
1 . Μί·γ:στο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικόπεδο·;
ορίζεται το 70% τη:ς ίπιφ-άνειάς του*. Γενικές και ειδικές
::ατάξ(.ις που ν-ϊί-ορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοσ~ά κάλυψης, -/.ατά τον 'κανόνα ή κατά παρέκκλιση, παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμο»

αυτού. Τα· ήδη, εγκεκριμένα διαγράμματα κάλυψης ε-α-,'
λου-δούν να ισχύουν. Εφεξής,, κατά την έγκριση, επέ?τ7-'Τ
ή ανα-δεώρηση ρυμοτομικών σχεδίων μπορεί να οιίζετ·»· --'
σοστό ν.άλυψης μικρότ&ρο από 70% κ,αι να κα-δοίίίςν-α·
διαγράμματα κάλυψης.
2. Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικόπεδα 2 Γ τ .
νεται σε επαοτ, με ένα ή περισσότερα όρια του οΐ7.οπέδο^. ένέ·
διαστάσεις τουλάχιστον Δ (όπως ο.ρίζεται στο άρνρο 9. πά·.
1) κ,αι πρέπει ·να είναι προσπελάσιμος από τους χώ:ο·^; -/.ν·νής χρήσεως του κτιρίου.
Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος τοο ο·ικοπέδο·.> ·δεωϊε·τ?·
και η, επιφάνεια του πρ·ο·κηπίου κα-5ώς και η ε π ι; αν ε υ π ν,
προχύπτει από την τυχόν υποχώρηση; του κτιρίου από την ν.τΛδομι-κή γραμμή,, ανεξάρτητα από το βά-3ος της.
Ε-'ίσης -δεωρούνται σαν υποχρεωτιτ,οί ακάλυπτο; -/ω:·,:
τμήματα του ακάλυπτου χώ,ρου που εισέχουν στο κτίριο ?;·>.
Γον το πλάτος τους είναι τουλάχιστον Δ (όπως ορίζεται στο
άρ£ρθ' 9, παρ. 1). ανεξάρτητα από το 6ά·δος τους.
3. Εκτός του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, στην κάλυψη." το οικοπέδου ί ΐ ν προσμετρούνται και:
•α) εξώστες, προστεγάσματα και αρχιτεκτονικά στοιχεία
β) όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρ·δρο 17.
4. Σ'ε οικόπεδο με περισσότερια από ·ένα πρόσωπα σε κοινόχρηστους χώρους, όπου τυχόν ισχύουν διαφορετικά π&τοστά
;4αλυψης, εφαρμόζεται σαν ποσοστό κάλυψης το,υ όλου οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών κάλυψης.
Άιρ-δ'ρο· 9.
Τρόπος δόμησης - -δ'έιη· κτ!ρ·ίο·υ.
1. Το κτίριο τοπο··δ>ε·τείτ·α·! ·ελεύ-δ·ερα μέσα στο οικόπεδο.
Όπου το κτίριο >δ>εν εφάπτεται -με τα; πίσω %αι πλάγια όρια
του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση Δ = 3 + 0,1 Οι Η (ό-που Η
το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε π&ρίπτωση που
εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο επιτρεπόμενο, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός).
2. Κατεξαίρβση 1 από την προηγούμενη παράγραφο, κατά
την έγκ,ριση, επέκταση· ή ανα-δεώρηση σχεδίων πόλεων είναι
δυνατό να κ α-δ ορίζοντα ι περιορισμοί για τη -δέση του κτιρίου
σε σχέση με -τα ·όρι·α του· οικοπέδου, ·εφότον «".τιολογούνται απ;
την •αντίστοιχη1 μελέτη της περιοχής.
3. Σε περίπτωση που ύπαρχε·;, σε όμορο οικόπεδο κτίριο κατοικίας που είχε ανεγερ-δεί πριν από την ισχύ του νομού αυτού, σε υποχρεωτική απόστασηι από το κο·ινό όριο και όταν η
απόσταση αυτή είναι μικρότερη, από την απόσταση Δ τη;
παρ. 1 του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί, τότε αυτό
1
τοπο-δετείτα: σιε απόσταση του)^άχιστον 2.50 μ. από το κοινό
όριο 7,αι σε όσο τμήμα προβάλλεται στο κοινό όριο η απέχουσα όψη του κτιρίου που προϋφίσταται. Τα παραπάνω ισχύουν
υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλιίίετα·. στο -προς οικοδόμηση
οικόπεδο, κτίριο με δ'.άστασηι το·υλ5^ιστο.ν 8.00 μ., διαφορετικά ισχύει η παράγραφος 1 του άρ·δρου αυτού. Ο παραπάνω
ακάλυπτος χώρος :εν υπολογίζεται στην κ,άλυ>ψη, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του ά:<δ.ρου 8 και μ·ε τη·ν προϋπό·2·Εση ότι
συνέγ-ται με κοινόχρηστο χώρο ή τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
4. Όταν κατασκευάζονται πίρισσότερα από ένα 7.τ:::ο ~~''
•διό οικόπεδο, ηι ·από?τ·5;τη μεταξύ τους -/.α·δο·:ίζίτα: ατό "'
αχέτη Δ = 3 + 0.10 Η '(όπου Η το ύψος του υψηλότεροκτιρίου, όπως κα-δορίζετο". στην παρ, 1).
ο, 'Ά·:.: · ~·~"~ -*·'+·£·.:··;ε·± κκυ^νά,!^ 1 ίου υποχρεωτικών ~
κάλοπτου χώρου επιτρέπονται μόνο πρ&στεγάσματα και αρχιτεκτονικές προεξοχές κα: αρχιτεκτονικά στοιχεία, συμφ^'^
με το άρ·δρο 11. κα·δώς κα: κατασκευές που προβλέπονται .από το άρ'δρο 17.
6. Το κτίριο που μπορ'ε·. να .ανεγερ-δβ! στο· οικοπεοο π»?.-·
ρίζεται μέσα σε ιδεατό στερεό που καθορίζεται:
α) από την καταχόιρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ·ανώτατα σημεία ^?!<^'
νται σε ύψος 1.5 Π από τα αντίστοιχα σημεία το»
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του πεζοδρομίου (ότου Π το πλάτος του δρόμου, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 10).
β) από κεκλιμένη! επιφάνεια πόα περνά από τα ανώτατα
σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας ποι» ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με -αυτή οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1.5., Σε περίπτωση, ο>ικοπέδθυ ανηφορικού προς το
βάθος με κλίσηι τέτοια, ώστε η, εφαπτομένη της οξείας γωνίας που< σχηματίζει το έδαφος με την κατακόρυφη· να είναι
μικρότερη από 1:1.5, μπορεί ν* κατασκευαστεί κτίριο κατά
παρέκκλιση ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.
γ) από κατακόρυφες επιφάνειες π·ο·υ περνούν από τα όρια
του οικοπέδου.
7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε
συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή. δόμησης της περιοχής ως εξής:
για συντελεστή· δόμησης έως και 0.8 ύψος 15 μ.,
για συντελεστή δόμησης έως και 1,2 ύφος 18 μ.,
για συντελεστή δόμησης έως .καιΐ 1,6 ύφος 21 μ..
για συντελεστή δόμησης «ως και 2,0 ύφος 24 μ..
για συντελεστή δόμησης έως και 2.4 υφός 27 μ..
Για συντελεστή δόμησης ανώτερο από 2.4 το ύφος ορίζεται
στο 3 ω δεκαπλάσιο του συντελεστή δόμησης και πάντως δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3ί2 μ. Το μέγιστο ύφος του
κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεων του μετριέται από την οριστική στάθμη του εδάφους.
8. Γενικές και ειδικές διατάξεις πόα -Ξεσχίζουν μέγιστο
επιτρεπόμενο ύφος διαφορετικό .από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται, μ.ε την επιφύλαξη της παρ.
9. Εφεξής. κατά την έγκριση., επέκταση ή αναθεώρηση- σχεδίων πόλεων, είναι δυνατό να καθορίζονται ύφη κτιρίων μικρότερα από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
9. Ειδικές διατάξεις, σχετικά με τον τρόπο δόμησης για την
προστασία αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, έογων τέχνηις, μνημείων, διατηρητέων κτιρίων, τοπίων, αεροδρομίων ή παρόμο·ων θέσεων ή που καθορίζουν ύφος κτιρίων με απόλυτο υψόμετρο ή αριθμητικά ή με
ειδ':κά προσδιοριζόμενα επίπεδα ή ύφος κτιρίων που1 η σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής το επιβάλλει, κατισχύουν
των δ'ατάεεων του πα'όντος.
10. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευστο του οικοπέδου (σ.ο.) δίνεται από τη σχέση:
(τ.ο.) =4Χ(σ.ί.)
όπου" σ.δ. ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης κατά περίπτωση.
Γι* τον υπολογισμό του σ.ο. του οικοπέδου δεν προσαετοούνται ο ειλεύερος· χώρος του ισογείου· σε υποστυλώματα (ΡΙΙίΟΤΙ8) και ο όροφος των "ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 10.
Πλάτος δρόμου — Αφετηρία μέτρησης υφών.
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
πλάτος δρόμου σε ορισμένο σηαείο του προσώπου του οικοπέδου θεωίείται το υτ/κος της καθέτου στην οικοδομική γραμμή
στο σημείο αυτό έως την τομή της με την απέναντι εγκεκριμένη;
Οικοδομική γραμμή ταυ ίδιου δρόμου ή την προέκταση της. \ν
το οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στα όρ".α του εγκεκί'ΐίΐένου
ρυαοτοα'.κού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική
γραμμ για τον υκΛογ^αό του πλάτους του ϊιόμου λαμβάνεται υπιόψη η γ,ραιμμή αυτή αντί της οικοδομικής.
2. Σε περιπτώσεις πλατειών ή δι«υρύν·σε·ων
?Μν μ, ε ή. χωίίς α^ότ^ηση. ως ...Α'άτοΐ δ-ρ^-ΐου·
ομο του ύψους της πρόσοψης των κτιρ'ων στο
"ϊί στη δ·!<εύει>νση τ, ττ> πλα,τεία ·5'?(Λ5·είτα·ι
από τ*α -πλάτη των δρόμιον που συμβάλλουν,
τημείο της συμβολής.
Λι

λόγω -συμβολής
γία τον καθοριτμήμα ~» 6λ£το μΐ^αλύττρο
μετρούμενα στο

3. Τα ύφη στην πβο·σοψη:. ν ( Λ την τς-αρμογή της παρ. 6α
του αρ·8ροί). 9. μετρούνται ατή· κά·ίϊ>ε σημείο της ρυα^παική-ς
ΪΡ'αμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου π-ζοί-ο^ίου.
οτως βεβαιώνεται από τον οικείο ϊηιι/> ή την κοινότητα. Αν
ίεν οπάρχβι οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή
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ιοροκύπτει από την εγ/οεκρ:μένη: υψομετρική μελέτη της οϊού.
Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη ή η υπάρχουσα χρειάζετ»!
τροϊΡΟίτοίηση, ο ΟΊκείος δήμος ή κοινότητα έχε; υποχρέωση να
καταρτίσει σχετική μελέτη κατά μήκιος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση: αδυναμίας του δήμου ή
της κοινότητας, η μελέτη, συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό
και εγκρίνεται από το δήμο ή την κοινότητα..
Άρ·&ρο 11.
Εξώστες, -υπαίθριοι κ/αι ημ ι υπαίθριο·: χώροι του κτιρίου.
αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεί2.
προστεγάσματα.
1. Εξώστες με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρφα ν.αι
1
ίρ'.ζό'ντια αρχιτεκτονικά στο-.χεία %αι ημ ι υπαίθριο· , χώροι διατά-σοντα: ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη ν.αι όροφο του κτι;ίου.
2. Εξώστες κα>ι ημιυπαίθρΊΟΊ χώροι συνολικής επιφάνειας
έως 40% αυτής που επιτρέπεται να οομηί'-'ϊί συνολικά στο ο;κόττεϊο :εν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οιι ημ,!Κ?α?·&ρ·ιθί
[
χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. καιι 6ά·ΰ· νς
μικρότερο ή ίσο με το· πλάτος τους.
Οι διατάξεις της πα,ραγράφου αυτής εφαρμόζονται τόσο για
τα νέα κτίρια, όσο καιι για τις προσθήκες σε οφιστάμιενα κτίρια. Ειδικότερα, από τους εξώστες κα; ημιυπαίθριους χώρους
που κατασκευάζονται σε προσθήκη κτιρίου, στη συνολική επιφάνεια που προκύπτει α~ό το σ.δ. δ·εν υπολογίζεται επιφάνεια
τους έως 40% της επιφάνειας που αντιστοιχεί στην προσθήκη.
3. Οι εξώστες 'δεν .επιτρέπεται να προεξέχουν από· το ορι.αικό επίπ=·δο της οικοδομικής γρ-αμμής (κατακόρυφο ή κεκλιμένο), όπως αυτό ορίζεταϋ στο άρθρο 9, παρ. θα και 6ο,
πε,ρ-ισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους του δρόμου, όπως
ν,αθορ'ίζεπαι στο άρθρο 10 του παρόντος και μέχρι 2.00 μ.
το πολύ.
4. Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους
χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση, κατά το
άρθρο 12. πρέπει να βίίσκονται σε ύφος τουλάχιστον 3 μ. από
κάθε σημείο της στάθμης το*> πεζοδρομίου ή της οριστικής
στάθμης του παραχωρημένου χώρου.
5. Εξώστες που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους
χώρους σε ύφος μικρότερο από 5 μ. πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0.501 μ, μέσα από το άκρο του· κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.
6. Στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται αρχιτεκτονικέ" προ·εξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία μέγιστου πλάτου; 0.40 μ.
Πλάτος ιμεγαλύτεϊο από 0.40 μ, και έως το μέγιστο· επιτρεπόμενο πλάτος ε-ξώστη μπορεί να επιτια,-εί μόνο ύστεία »πό
γνώμη της Ε.Π.Α.Ε..
7. Αρχιτεκτονικές προεξοχές και στοιχεία που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρου: 7.x: χώρτυς παραχωρημένους σε κοινή χρήση κϊτά το ά:θ:ο 12 πρ-έπε; να
βρίσκονται σε ύιίος μεγαλύτεοο από 3.00 μ. από την οριστική
στάθμη του είάοους. Στο·ν πεϋορισαό αυτόν δ·:·ν περι7>ααβάνονται ο: υ-δρορροές του κ τι* ίου. εφόσον έχουν τις απαιτούμενες για τον πρ·οορ·ιτμό τους ·δ':αστάσεις.
8. Αρχιτεκτονικές προεξοχές και στοιχεία που κατασκευάζονται πόνο απ; κοινόχρηστου,: νώτου ς σε ύφος μικίότερο α-ό
ο· μ. πρέπει να βρίσκονται τ^υλάν·:στον 0.50 μ. μέσα α-ό το
άκ,ρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε ορ·ιζόντια προβολή.
0. Σ; καταστήματα κα: εισόδους κτιρίων πάνω ΰ·~ό κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσμαται χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, σύμφωνα με -τις
παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτοΰ. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρ<α ή από άλλο κτίριο του ?ΐ!θ->
οικοπέίοο τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρεπετα* να καΐΟ'σκειιάζονταιι με πλάτος μέχρι 0,10 της αποστάτης Α.
10. Κ'νητά προστεγάιτμ.ατα σε κάθε όροφο του κτιρίου κατα·σκ·ϊυάζο"λτα: ·τίμοωνα μ.; τους όρους που θεσπίζονται σε εφαρμογή τον άρθρου 26.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΙ ΠΡΩΤΟΝ)
Άρθρο 12.
Παραχώρηση σ-ε κοινή χρήσ^ ακάλυπτων χώρων.
1. ΟΙ -υποχρ-εω-τικοί ακάλυπτοι χώρο-ι των οικοπέδων ε ν ό ς
Ο'ΐκοδομικού τετραγώνου ενοποιούνται, τίθενται σε χρήση όλων
των ενοίκων του οι-ΛΟ-δομικού τετραγώνου και διαμορφώνονται
κατάλληλα γ:·α τη χρήστη ·αυτή χωρίς ν·α θίγονται τα δικαιώματα κυριότητα,ς.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται απόφοιτη της συνέλευσης των ιδιοκτητών των ακ'νττ(.ον που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο, με την οττ'-,ίζ
•καθορίζονται οι ειδικότερο: όροι και ο τρόπος ενοποίησης,
"δΊαμόρφωσ-ης και χρήσης των -ακάλυπτων χώρων. καθώς ·'„:?:
τα αναγκαία μέτρο:, ώστε ν« Εξασφαλίζεται η προσπέλαση
στο·υ·ς χώρους αυτού,ς.
3·. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μ-, πρόταση των Υπουργών Εΰνι/ής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ρυθμίζονται όλα
τα θέμ-ατα πο-υ σχετίζονται με τη σύγκληση τ -ης συνέλευσης
τω<ν ιδιοκτητών, την πρόισκλησΥ,ι τωΚ> μελών, τη λήψη κιαι γνω;
στοποίηση των α~ο·φ άσεων, τον τ ρόζο καθορισμού τον συνολικού
αριθμού των ψήφων και·'·καταινομής τ οο ς σ τα>υ·ς ιδιοκτήτες, η,
οποία γίνεται με βάση το εμβαδό της ιδιοκτησίας και το ποσοστό· συμμετοχής σε -αυτή, σ*. σχέση με το ολικό εμβαδό του οικΟ'δομι/,οό τετραγώνου, την «-αιτούμενη πλειοψηφία για τη
λήψη των αποφάσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από το 65% των ψήφων, τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης
της συνέλευσης και τον ορισμό ειδικού διαχειριστή, την παροχή κινήτρων, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και ©τ.ιδότηση από το Ειδικό Ταμ-ίο Εοαομογή',ς Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σγεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) γι« την εκτέλεση σχε•τικών έργων ή α-^άληψη από το Τααείο αυτό του· σύνολον ή
μβίους των τόκων για δάνειο» π;οι> συνάπτει ο «ιδικός διαχειριστής γία τα έργα αυτά, κα$ώς και κά·9ε σχετική λεπτομέρεια;.
4. Οι διαφορές μβταξύ των ιδιοκτητών «κινητών του οιν.οδομικού τετραγώνου ή μεταξύ αυτών και το>υ· ε!δ'·.κού διαχειριστή από την -εφαρμογή τω^' προηΓΓοίαιενων παίατίάτ'-Ίν Β:ν,άζονται από το μονομ-λές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία
των άρθρων 648 έως 657 του Κώδι,κα Πολιτικής Δικονομίας.
5. Κατά τηιν έγκοιση, επέκταση!, ανα·3εώρηιση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου -μποιρβί να προβλέπεται η υπογρεωτ·κή
•ενοποίηση των ακάλυπτων χώ·ρων των οικοπέδων κά·&« οιν.ο8ομ'.Γ/Λύ τετραγώνου %αι γ; ·3έση των χώρων αυτών στη νίήσ·<}
όλων των ενοίκων των κτιρίων του τετραγώνου αυτού. Στην
περίπτωση αυτή η «νοποίηση γίνεται σύμφων·α μ-ε τους όρους
•ποο ·θεσπίζον-χι με η ρυαοτομ'.κό σχέδιο και δεν έχει εφαρμογή η δΜτϊ'.-κχσία των παρ. 1 έω,ς 3.
6. Κατά την έγκριση, επέκταση, ανα-δεώρηση: ή τρο~οπο!ηση ρμο'τομί'/.ο-ύ τχ»ϊίο.υ- /ΐπορ·εί ν· 2 προβλέπεται η Βη-Ό.ϋυργία
δευτερεύοντος δικτύου ελεύτερων κοινόχρηστων χώρων Τ,ΤΛν.λί'.ττικά γΐ-α πεζούς. Το δίκτυο αυ-ό αποτελείται από ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων, πρόσφορους για προσπέλαση
ημ'.αΐαί-δριους χώρο-υς και υποχ?'ϊωτΐ7,.ές εσωτερικές στοές.
Στην περίπτωση αυτή γ:α -χ οικόπεϊ-α στα οποία πεί'.λχμβάνοντζ: ι; τταραπάνω χώρο;, αυξά-^εται η επιτρεπόμενη δομήα'.'ίτ, ΐπ-.φάνεια που αναλογεί στο εμβαδόν των χώρων του Ο:κθπέδο-ν που εντάσσονται στο δίν,τυο κατά το 50%, χωρίς πάντως
να "3!γοντα'. οι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώ,ροι.

Ενεργό Οικοδομικό τϊτ;ράγ
1. Οικοοαμίλ-ό τετράγωνο, δομημένο ή μη, μπορεί να χαρ.κκτηρίζεται ως ενεργό, μβ απόφ-αση τοο Τπουργού Π ε,ρ', πάλλοντος, Χωροταξίας και Δτπόσιων Έργων, είό^ον συντρ-έχε:
μια από τις εξής προϋποθέσεις:
α) έλλειψη του απαραίτητου τεχνικοί και κοινωνικού ·ςοκαι γενικά ΐΛτοέβίψ,ιιπ} της ποβότητας ζωής τωΛ» κα-

τοίκων του οικοδομικού τετραγώνου ή της πει?'·οχής,
δ) ε:δ:κές π;λε·5-δομ!·κέ,ς, Ο'.κιστ'.κές ή περιβαλλοντικές συν- ^
-κίς στο οικο-δ-ομικ τ ε τ ρ γ ω ν ο , που προκπτουν ιως απ την
!
όπαρ ξη ακάλυπτων μιη Οίκοδΐμήσ'.μοον οικοπέδων και
ρητέων κτιρίων.
2. Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού
αποβλέπει:
α) στην οργάνωση της δόμησης με β-άση ενιαία μελέτη,
ώττε νοτ επιτυγχά^^ετ^ι η αρμονική ένταξη του τετρ·αγώνί>υ
στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, η αιση
των δυσμενών επιπτώσεων που δημ'ουργεί η μεμονωμένη μΐλέ^
τη κάίδ-ε οικοπέδου, η αξιοποίηση του -ακάλυπτου χάρου
των οικοπέδων και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών
των κατοίκων του οικοδομικού τετραγώνο-υ
β) στ·τν ανάπλαση του οι-κοδοαικού τετιαγώνου. ιδίως με
την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων του, τη
διάνοιξη στο ισόγειο των κτιρίων προσβάσεων από το-υς κοινόγρ'η-·στους χώρους στον ενοπΟΎ,αενο ακάλυπτο χωίΟ του τετραγώνου, την κατασκευή αίθουσας κοινων-κών εκδηλώσεων,
τη δημ·ο-υογί-α χώρων και εγκαταστάσεων ποινής χρήσης γ'α
την εϊυπηιιέτηση των κατοίκων το>υ τετραγώνου, όπως κοινό
λεβητοστάσιο κεντρ-ικής -δ-έρμανισης και χώρο αποοοιατλάτων,
την αν·αμόρφωσ·η του δώματος ικαι των όψεων των κτιιϊίων -Λαι
γενικά με επεμβάσεις πο·υ συαβάλλουν στη βελτίωση των συν·δτ:κών δ'αβίωσης των κατοίκων και στην αντιμετώπ'ση· των
δυσμενών -επιδράσεων από τις συνθήκες πο>υ ^αφέρ^τα; στην
παρ. 1.
δ. Η ιδιαδικασία χαιρακτη,ρΐ'σμοΰ οικοδομικού τετραγώνουι
ως «νερ-'ού κινείται με πρωτοβουλία της αιμόδι.ας πολόοδομικής υπηρεσίας ή του οικείου δήμου ή κοινότητας, υοετά από
γνώμη της πολεοδι-Ίί.χή.ς επιτιοπής γειτονιάς του ά:·9ρου
,4θ το-υ ν. 13-37/1983 ή. της συνέλευσης των ιδιοκτηιτών του
Τΐτραγώνου γ ρ α, την οποία έχει ·αν>άλο<γη -ε-φ-αρμογή η παρ. 3
του άρθρου 12.
Με απιόφαση το» ΓπΟυρνού Π ε ο ι βάλλοντος. Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η διαδικασία του χαρα•Λτη,ρ:σΆου και ρυθμίζεται, 'λά'&ε σχετική λεπτομέρεια,.
4. Με την ποάξη γαοα·£τηο'.<7!;ού θ!-/ο·δομ..!·/.ού τετραγώνου
ως ενεογού επιτρέπεται ν·α θεσπίζονται όοοι δόμησης και περιοοισμοιί νρήση,ς κατά παρέκκλιση ·από κά·δ-ε γενική ή ειδι•κή διάταξη χω,ρ·ίς υπέρβαση όμως του συντελεστή δ'όαησης
ποο ισχύει για την περ-οχη και τθ·υ μέγιστου επιτρεπόμενου
ύψους των· κτι,ρίων, κα^ώς και να επιβάλλονται περιορισμοί,
νι-πΟ'χρ'εώσεις ικαι κά^'ε είδου,ς ρυθμίσεις για την αν-άπλαση
το-υ τετραγώνου, σύμφωνα με την παρ. 3, χωοίς ν·α ·δ!γον·:α!
δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι επιβαλλόμενο-ι όροι δόμησης αποσκοπούν ιδίως στην -ενιαία αντιμετώπιση του οικοδομικού τετρ-αγώνου ως προς το συντελεστή δόμησης, την κάλυψη, τη
·3έση και τη μορφή των ικτιρίων. Για τα οικόπεδα του ενεργού
οικοδομικού τετρ-αγώνου μπορεί ν>α γίνει μεταφορά του συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 880/1979
(ΦΕΚ 58).
Άρθρο 14.
Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια.
1. Χαμηλό κτίρ:ο είναι α,υτό του οποίου κύρια χρήση είν-αι
η κατοικία και το ο-οίο έχε: μέγιστο ύψος το πολύ 8,50
μ., μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, από την οριστική
στάθμη, του εδάφους -/.α: έχε· συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ.
Στο οικόπεδο είναι δυν-ατή η· χκΐνίδ'Λε·ΰή κερισσότδρω^ του
ενός χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική
έπιφά·/εια όλων των ·*τ&ρίων πον υπολογίζεται 3·το -ϊ.ί. δεν
υπερβαίνε! τα 400 τ.μ.
2. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόαησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζονται, εκ·;ός
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, και:
α) Εξώστες κα,ι ημιυπαίθ,ριοι χώροι, ανεξάρτηιτα ακ6 τ,ην

ΕΦΗΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ)
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6 ' Ανοιχτές κλίμακες κύριας ή βοηθητικής χρήσης.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικ
για τα Χαμηλά κτί.ρ>.·α ορίζεται σβ 80% της επιφάνειας του.
Στην κάλυψη του οικοπέδου 8«ν· υπολογίζονται ΟΙ επιφάνειες
των χώ·ρων που προβλέπονται στην παρ. 3α του άρθρου 8 και
στην περίπτωση β'
της προηγούμενης
παραγράφου. Όταν "/.ατά την έγκριση, 'επέκτχση ή αναθεώρηση ρυμοτομικού
σχεδ'ου καθορίζεται ποσοστό κάλυψης μικρότερο από 70%. τ3
ποσοστό αυτό για τα χαμηλά κτίρια αυξάνεται κατά 10%
του οικοπέδου, εκτός αν η αύξηση αυτή αποκλείεται ρητά
από τ:·υς όρους δόμησης της περιοχής.
4. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο
οικόπεδο. Ότχ> δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια
του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια
αυτά είναι Δ.=2.50 μ. Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, επιτρέπονται και εξώστες πλάτους μέχρι 0,40 μ. σε τμήματα, των
όψεων του κτιρίου.
5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8.50 μ. επιτρέποντα»,
οι κατασκευές της παραγράφου 1 του άρθρου 16, στέγες ύψους
το πολύ 2,00 μ. και στηθαία.
6. Σε χαμηλά κτ*^α, στα οποία δεν εξαντλείται ή δεν έχει
εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, επιτρέπεται η> εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 880/1979 (ΦΕΚ. 58) γι·α το ποσοστό
του συντελεστή που δεν χρησιμοποιήθηκε.
7. Κατά τα λοιπά η δόμησηι των χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις διατάξεις το>υ παρόντος νόμου.
Άρ·θρο 15.
Παρόδιες στοές.
1. Όταν από το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής προβλέπεται
παρόδια στοά, η κατασκευή της είναι υποχρεωτική και το πλάτος της πρέπε·ι να φθάνει έω>ς την ΟΊκοδομική γραμμή, ανεξάρτητα από τη θέση. στην οποία ανεγείρεται το κτίριο. Εφεξής.
κατά την έγκριση ή τρΌποπο'ίητη ρυμοτομικού σχεδίου, το πλάτος της στοάς ·ο.ρίζεται αριθμητικά,
2. Μεταξύ της στάθμης ο·ρο·φής της στοάς και της στάθμης του πεζοδρόμου καθώς και στο χώρο. της παρ. 5 απαγορεύεται κάθε προεξοχή και κατασκευή μόνιμη ή κινητή, εκτός
από τα υποστυλώματα ποι> κατασκευάζονται υποχρεωτικά στην
οικοδομική γραμμή. Η πλευρά των υποστυλωμάτων κάθετα
στην οικοδομική γραμμή δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη
από το 1/6 του πλάτους της στοάς. Η απόσταση μεταξύ των
υποστυλωμάτων δεν επιτρέπεται να εί'-'αι μικρότερη από 3.00 μ.
Οι στοές μπορούν να κατασκευάζονται και χωρίξ υποστυλώμα~7, ύττ-ρα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε..
3. Το ελ:ύ"8·ιε,ρο ύψος παρόδιας στοάς από τη στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι την κατώτερη επιφάνεια των στο·!χε:ων της
°?°?ής της δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το ΰψος
που ,τρ.οτ,υπτει από τη σχέση ύψους προς πλάτος 3:4 και πάντως δ<εν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 3.50 μ.
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Η παραπάνω απαγόρευση ίεν ισχύει για κτίρια που χαρα•Ατη,ρίζονται διατηρητέα ή έργα τέχνης ή ιστορικά μνημεί»
1
ή για κ τ , ρ ι α για τα οπ-οια απαιτούνται επισκευές λόγω· σεισμών.
'Αρδρο 16.
ίώ'τασκευές πάνω από το κτίριο.
1. Πάνω από το μέγιττο επιτρεπόμενο ύψος της πίί'.οχής
και μέσα στο :ϊεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του
ά:·5ρου 9. ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ι :
α) Καπνς:ό/οι, αγωγοί αερισμού, καπνο-συλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλ'.ακών συστημάτων, πύργοι ψύξης- και δοχεία διαστολής, θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες ·&ερμότητο.ς
που κατασκευάζονται κατά το άρ$ρο 26·.
β) Απολήξε'.ς κλιμακοστασίων και φρεάτων ανελκυστήρων
με τις; ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 2,20 μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια
του τελευταίου ο·ρόοου τ·ο·υ κτ:ρίου .μετά την εξάντληση του
σ.ί'. του οικοπέδου.
:
Πάνω στ .ς απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση
οποιασδήποτε ·Λατα7·/.5υής ή εγκατάστασης.
γ) Στέγες.
δ)Στη-&αία, ·Αΐγκλ'.ίώματα ασφάλειας και μόνιμες
στρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το άρ$ρο 26.
Ασκεπείς πισίνες.

γλά-

στ) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών (πέργκολες).
ζ) Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραιδιοφώνων που μπορεί να εξέχουν και πέρα από το ι>δεατό στερεό της παρ. 6 του· άρθρου 9.
Όλες οι κατασκευές αυτές πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο
αισ-δητικό σύνολο και μπορεί να συνδέονται με διάτρητα στοιχεία.
, 2. Πάνω από το ύψο,ς του κτιρίου και κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής μπορούν να γίνουν, μέσα στο κατά το άρ·8ρο 9 παρ. 6 ιδεατό στερεό, μόνο οι εξής
κατασκευές, οι οποίες διατάσσονται έτσι, ώστε μαζί μ·ε· .τα·
οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου να μη -3ίγουν αισθητικά το
κτίριο και το περιβάλλον:
α) Η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων που προβλέπεται στο
άρ"5ρο 7 παρ. ΙΒγ.
:
β) Επιγραφές ή διαφημίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1491/1984, όπως αυτός ισχύει.
γ) Μηχανοστάσια ανελκυστήρων και διαχωριστικά στοιχεία σύμφωνα με τους όρους που -3εσπίζονται σε εφαρμογή
του άρθρου 26.
3. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις κατισχύουν του παρόντος ά>ρ·&ρου.
Άρ·3ρο 17.
Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους.

6. Ο: πα,ρ. 2. 8, 4 και 5 ισχύουν, εφόσον 3'εν ορίζεται διαφορετικά χ-^ό τους όρους δόμησες τηις περιοχής.

1. Στους ακάλυπτους χώρους του ο-ικοπέδου επιτρέπεται η
μερική εκσκαφή ή επίχωση του· εδάφους γι·α την· προσαρμογή
του κτιρίου σε αυτό με την προϋπόθεση ότι σιε κ^/ένα σημείο
η ορ'ΐστική στάθμη, του εδάφους δεν $α βρίσκεται ψηλότερα ή
χαμηλότερα από 1,50 .μ. από τη φυσί'κή τοα στά·5·μηι. Μεγαλύτερη επέμβαση στο έδαφος επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε.. Επίσης, επιτρέπεται να κατασκευάζονται
έργα, όπως πεζούλια, βεράντε,ς. κε/,λιμένα επίπεδα (ράμπες),
σν-άλες κύριες ή βοηθητικές, τα οποία, λόγω της διαμόρφωση; του εδάφους, είναι αναγκαία γ;α την.· έπικοινων-ία με -,·.
'κτίριο.

'· Σε κτίρια, στα οποία δεν έχει διανοίγει στοά προ·βλεπόμε''τι 2πο το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, απαγορεύεται, πριν
~? 2 γματοποιη>θεί τ. 5!5^.0!,ξή τγ;ς; η, χ 0 ρήγη σ γ ) οιχο^ομίλή^
3":ε'·ας γ:α οποιαδήποτε προσθήκη είτε κα·8' ύψος είτε ν.ατ'
»~ε·Ατχση στο κτίριο και για οποιαδήποτε επισκευή ή διαρτ; στΐν όροφο, σττ^ οποίο προ&λέπδτοίί η σττ?ά.

2. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου επιτρέπονται
και ΟΙ εξή,ς κατασκευές:
α) Καπνοδόχοι και ασκεπείς πισίνες,
β) Εγκαταστάσεις για τη στήριξη, φυτών (πέργκολες),
γ) Στοιχεία προσωρ'νής παραμονής (π<ζγκοι} τραπέζια), ά·9··λ·γρτ}ς- ΊΟΟ
'

4. Το δάπεδο της στοάς κατασκευάζεται συνεχόμενο με το
2άπ?δ·ο τοο πεζοδρομίου και με εγκάρσια κλίση προς τον κοι"ίχρηστο χώρο έως δύο στα εκατό (2%).
^5. Κάτω από τη στοά σε ίσο πλάτος με αυτή ν.αι μέχρ;
-αθος 3,00 μ. από τη στάθμη του πεζοδρομίου επιτρέπονται
μονό εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα που εξυ^ηρετούν το κτίριο.·

