ΔΓΚΡΙΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ηδ) εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ,
ηε) θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ,
ηζ) ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ή παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο,
θ) ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζηεγψλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ,
θα) απιή πεξηηνίρηζε απφ ιηζνδνκή κέρξη χςνπο ελφο (1,00) κέηξνπ ή πεξίθξαμε απφ ειαθξχ πιηθφ γεπέδσλ ζε εθηφο
ζρεδίνπ πεξηνρέο θαη ζε νηθηζκνχο πνπ ζηεξνχληαη ζρέδην πφιεο. Γηα γήπεδα φπνπ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία θέληξσλ
θξάηεζεο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ δελ απαηηείηαη ε έγθξηζε εξγαζηψλ, έζησ θαη αλ ε πεξίθξαμε γίλεηαη κε ρξήζε
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη ζελάδ,
θβ) πεξίθξαμε κε πξφρεηξε θαηαζθεπή, φπσο ζπξκαηφπιεγκα, ζε νηθφπεδα κε ξπκνηνκνχκελα ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο,
θγ) θαηαζθεπή κίαο θαη κφλν ιηζφθηηζηεο απνζήθεο αλά θαιιηεξγνχκελν αγξφθηεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ Αξζ-6 ηνπ
ΠΓ/24-5-85, κε επηθάλεηα κέρξη δεθαπέληε (15) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζπλνιηθφ χςνο κε ηε ζηέγε έσο θαη ηξία (3,00) κέηξα,
εθφζνλ δελ γίλεηαη ρξήζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ νξνθή ηεο θαη θαηαζθεπάδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ππάξρνπζα
θχξηα νηθνδνκή, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ πην
πάλσ δηάηαμε ηνπ ΠΓ/24-5-85 ,

Σθάλμα! Δεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ.
θάλμα! Γεν έτει οριζηεί
ζελιδοδείκηης.ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ
ΣΜΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΩΝ ΓΟΜΖΖ

θζη) αλαθαηαζθεπή ζηέγεο, κε ππνβνιή δήισζεο ζηαηηθήο επάξθεηαο αξκφδηνπ κεραληθνχ,

Θέζη έργοσ:

Κύριος έργοσ:
(**)

Γήκνο:
Οδφο:
Σ.Κ.:
ΚΑΔΚ
Όλνκαηεπψλπκν:

Όλνκαηεπψλπκν:

Ανηίκληηος:

θζ) ηνπνζέηεζε θεξαηψλ, πιελ θεξαηψλ ιήςεο ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο, θαζψο θαη θεξαηψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο θαη θηλεηήο
ηειεθσλίαο,

Λοιπά ζηοιτεία Αιηούνηος:

ιβ) επεκβάζεηο ζηηο φςεηο θηηξίσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε δηάλνημε λέσλ αλνηγκάησλ, εθφζνλ δελ ζίγεηαη ν θέξσλ
νξγαληζκφο θαη νη επεκβάζεηο δελ αληίθεηληαη ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.
ιγ) πξφρεηξεο μχιηλεο θαηαζθεπέο βνεζεηηθήο ρξήζεο έσο 8 ηκ θαη κεγίζηνπ χςνπο 2,50 κέηξσλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ
αθάιππην ρψξν,
ιδ) Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θ/β ζπζηεκάησλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο,
ιε) Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Γηα εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’,γ’, δ’, ε’, ζη, δ, ε, ηζ θαη ι, ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, δελ ηζρχεη ην φξην
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξψ θαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη έγθξηζε εξγαζηψλ
δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηηο εξγαζίεο ησλ ππφινηπσλ πεξηπηψζεσλ νη νπνίεο
εθηεινχληαη είηε ζπλδπαζηηθά είηε κεκνλσκέλα θαη εθφζνλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε
ρηιηάδεο επξψ (25.000) ππνινγηδφκελνο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β ηνπ Ν-4495/17, αλά νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία
απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζ’ ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο απαηηείηαη θαη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, αλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο.

Α.Φ.Μ.
Γ.Ο.Τ.
Α.Γ.Σ.
Α.Φ.Μ.
Γ.Ο.Τ.
Α.Γ.Σ.
Δίδνο/πνζνζηφ δηθαηψκαηνο

θε) πξνζζήθε επηθάλεηαο εκβαδνχ έσο πέληε (5) ηκ, απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη ρξήζεο, ζε θηίξηα πξνυθηζηάκελα
ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ 1983, ζε ζηάζηκνπο νηθηζκνχο θαη ζε νηθηζκνχο πξν ηνπ 1923 θαη θάησ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000)
θαηνίθσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη ζηνηρεία λνκηκφηεηαο θηηξίνπ,

ια) ζηέγαζηξα θαη πξνζηεγάζκαηα ησλ παξ.72 θαη παξ.79 ηνπ Αξζ-2 ηνπ Ν-4067/12", ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξ.6.ηζη ηνπ
Αξζ-11 ηνπ Ν-4067/12",

Πεξηνρή:
Ο.Σ.:
Α.Σ.:

Δίδνο/πνζνζηφ δηθαηψκαηνο

θδ) ιεηηνπξγηθή ζπλέλσζε ρψξσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ Αξζ-23 ηνπ Ν-4067/12,

ι) εγθαηάζηαζε απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο,

Ζκεξνκελία …..….………………

Σίηλος Δργαζίας: (*)

θδ) θαηαζθεπή εζηηψλ θαη θνχξλσλ κε ηηο θαπλνδφρνπο ηνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, εθφζνλ κε ηερληθή
έθζεζε κεραληθνχ ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ επεξεάδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ (*),
θε) θαηαζθεπή ηδαθηψλ κε ηηο θαπλνδφρνπο ηνπο ζε νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο κε ρξήζε θαηνηθίαο, εθφζνλ κε ηερληθή έθζεζε
κεραληθνχ ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ επεξεάδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ,

Αξηζ. πξση. ……..………………..

Όλνκαηεπψλπκν:

Α.Φ.Μ.
Γ.Ο.Τ.
Α.Γ.Σ.

Γηεχζπλζε:
Πεξηνρή:
Πφιε
Σειέθσλν:

Μητανικός:

Αξηζκφο:
Σ.Κ.:
Α.Σ.:
Mail:
Όλνκαηεπψλπκν / εηδηθφηεηα:
ΑξηζκφοΜεηξψνπ:

Έρνληαο ππ φςε:

1. ηιρ διαηάξειρ ηος ημήμαηορ Β ηος Α΄ κεθαλαίος ηος Ν. 4495/17 ΦΔΚ 167Α «Πλαίζιο Γόμηζηρ - Γιαδικαζία Έκδοζηρ
και Δλέγσος Οικοδομικών Αδειών – Καηηγοπίερ Αδειών»,
2. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 4 ηος Ν.4067/12 ΦΔΚ 79Α «Νέορ Οικοδομικόρ Κανονιζμόρ» όπωρ ιζσύει ,
3. ηην ςπ’ απιθμ. 1/16.11.2017 εγκύκλιο ΥΠΔΝ «Γιεςκπινιζηικέρ οδηγίερ για ηην εθαπμογή μεηαβαηικών διαηάξεων ηος
ν.4495/2017 »
5. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 34 ηος Ν.4546/18 ΦΔΚ 101Α’ «Τποποποιήζειρ ηος Ν. 4495/2017»
6. ηην ανωηέπω αίηηζη ηος έσονηορ νόμιμο δικαίωμα για ηο έπγο,
7.ηον έλεγσο ηων ζςνημμένων ζηην αίηηζη ζηοισείων, δικαιολογηηικών και διαγπαμμάηων

ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ....................................

ΑΝΑΘΔΩΡΔΗΣΑΗ Ζ ΔΓΚΡΗΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

……………………………………………………………………..

ΜΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΔΞΗ (6) ΜΖΝΔ

ΜΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΜΖΝΔ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ππνγξαθήο ......................................................
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ππνγξαθήο ...................................................
Ο ΔΛΔΓΚΣΖ ..........................................................................

Ο ΔΛΔΓΚΣΖ.............................................................................

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΚΣΙΜΑΣΟ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ

Οι επγαζίερ Μικπήρ Κλίμακαρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 29 παπ. 2 ηος Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167Α) όπωρ
ζςμπληπώθηκε με ηην παπ.17 ηος άπθπος 34 ηος Ν.4546/18 ΦΕΚ 101 Α και ιζσύει, καθοπίζονηαι οι εξήρ:

ΔΜΒΑΓΟΝ

Έγθξηζε Γφκεζεο

α) δνθηκαζηηθέο ηνκέο ηνπ εδάθνπο θαη εθζθαθή χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο.
Ζ έγθξηζε δελ απαηηείηαη φηαλ νη δνθηκαζηηθέο πεξηνρέο ηνπ εδάθνπο δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,

Άδεηα Γφκεζεο
Αξηζκφο ΟΑ /έηνο

β) ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηνηθηψλ, φπνπ απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ζηεγαζηηθψλ
αλαγθψλ κεηνλεθηηθψλ θαη εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ ή πξνβιέπεηαη γηα απηνζηέγαζε παιηλλνζηνχλησλ,

λ. 3843/10
λ. 4014/11
λ. 4178/13

γ) αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θηίζκαηα κε ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην Αξζ-3
ηνπ ΠΓ/24-5-85, εθφζνλ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ
επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ππνζηπισκάησλ,

ΤΝΗΜΜΔΝΑ
Πξνυπνινγηζκφο

δ) θαηαζθεπή ππφγεησλ εγθαηαζηάζεσλ λεθξνηαθείσλ, φπσο ρσλεπηήξη, βπζηδφκελσλ θάδσλ θαη δεμακελή λεξνχ, κέγηζηεο
επηθάλεηαο είθνζη πέληε (25,00) ηκ θαη βάζνπο έσο ηέζζεξα (4,00) κ., πνπ εμππεξεηνχληαη κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα
κεραλνζηαζίνπ ζπκπαγνχο ηχπνπ (compact), αλ απαηηείηαη, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην χςνο ησλ θαηαζθεπψλ ζε θαλέλα
ζεκείν δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1,00) κ. απφ ηελ νξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο.
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απαηηείηαη δήισζε αξκφδηνπ κεραληθνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο ζηαηηθήο θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθήο αζθάιεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ,

Σερληθή Έθζεζε
Βεβαίσζε/αληίγξαθν θηεκαηνινγίνπ
Σνπνγξαθηθφ
Λνηπά ζρέδηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο εξγαζίεο
ΔΓΚΡΙΔΙ (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση))
Γαζηθή Τπεξεζία
πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο
Κεληξηθφπκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο
Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ
Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ
Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ
ΚεληξηθφΑξραηνινγηθφ πκβνχιην
Σνπηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην
Κεληξηθφπκβνχιην ΝεσηέξσλΜλεκείσλ
(***)

€

ε) εγθαηάζηαζε πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ ηεο παξ.74 ηνπ Αξζ-2 ηνπ Ν-4067/12, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο
επάξθεηαο,
ζη) ε θαηαζθεπή αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ Αξζ-27 ηνπ Ν-4067/12, πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ ζε πθηζηάκελα θηίξηα ή ζε θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ αλειθπζηήξα κε εζσηεξηθέο
δηαζηάζεηο ζαιάκνπ εθηφο πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ ΔΝ 81-70 ή ζε θηίξηα φπνπ πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ
αλειθπζηήξα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ άηνκα κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελα άηνκα,
δ) θνπή δέλδξσλ κέζα ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ή ζε ΕΟΔ, θαζψο θαη ζε νηθηζκνχο πξνυθηζηάκελνπο ηνπ ΝΓ/17-723 (ΦΔΚ-223/Α/23) θαη νηθηζκνχο νξηνζεηεκέλνπο κε ην ΠΓ/24-5-85 . Δηδηθά, γηα ηελ θνπή δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν
πφιεο ή νηθηζκνχ, Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ Σερληθή
Έθζεζε ηνπ αξκφδηνπ γεσηερληθνχ επηζηήκνλα θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο,
ε) ππφγεηνη ζηαζκνί δηαλνκήο ή κέηξεζεο θαη ξχζκηζεο θπζηθνχ αεξίνπ,
ζ) ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάζεζε ζρεδίνπ θαη θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ
έξγνπ κε νξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ ζπληνληζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ-305/96 (ΦΔΚ-305/Α/96) θαη δήισζε αλάιεςεο
ηεο επζχλεο απφ κεραληθφ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ,
η) ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθψλ νηθίζθσλ,
ηα) εθζθαθέο θαλαιηψλ νδεχζεσο θαισδίσλ εληφο ησλ γεπέδσλ ή νηθνπέδσλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνψλ - εθξνψλ,

Με αηνκηθή κνπ επζχλε δειψλσ φηη ηα αηνκηθά πνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη φηη ην αθίλεην κνπ είλαη: (****)

Α. ΔΝΣΟ ρεδίνπ δελ είλαη ζηαηηθά επηθίλδπλν θαη επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε έθδνζε
εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Β. ΔΚΣΟ ρεδίνπ θαη δελ βξίζθεηαη ζε δάζνο, ζε αλαδαζσηέα έθηαζε, ζε ξέκα, ζηνλ αηγηαιφ ή ηελ
παξαιία, ζε θαζνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζε πεξηνρή απνιχηνπ πξνζηαζίαο ή εγθεθξηκέλνο
θνηλφρξεζηνο ρψξνο ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ.
Ο/Η Γηλών/ούζα(*****)

(*) Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζην άιιν πεδίν ζπκπιεξψλεηαη ν
αληίζηνηρνο αξηζκφο.
(**). ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ θπξίσλ έξγνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ θειηά θαη γξακκέο.
(***) πκπιεξψλνληαη νη ππφινηπνη θνξείο θαη νη αξηζκνί ησλ εγθξίζεσλ ηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε εξγαζία
(****) Δπηιέγεηαη ην αληίζηνηρν.
(*****) ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ζπλεκκέλα
ππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ζπλαίλεζεο ησλ ππνινίπσλ ζπληδηνθηεηψλ.

ηβ) εξγαζίεο εμσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ ή αληηθαηάζηαζε θηγθιηδσκάησλ ή επηζθεπή επηρξηζκάησλ ή επηζθεπή φςεσλ κε ρξήζε
ηθξησκάησλ,
ηγ) επέλδπζε φςεσλ θαη αληηθαηάζηαζε παινπεηαζκάησλ κε ρξήζε ηθξησκάησλ,
ηδ) θαηαζθεπή πέξγθνιαο επηθάλεηαο άλσ ησλ πελήληα (50) ηκ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, πξνθήπηα, βεξάληεο ηζνγείσλ.
ε δψκαηα, ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη αλνηρηνχο εμψζηεο επηβάιιεηαη ε έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο
αλεμαξηήησο επηθάλεηαο,
ηε) ηνπνζέηεζε αζθεπνχο δεμακελήο λεξνχ ή πηζίλαο, κέγηζηεο επηθάλεηαο πελήληα (50) ηκ, πνπ εμππεξεηνχληαη κε εμσηεξηθά
ζπζηήκαηα κεραλνζηαζίνπ ζπκπαγνχο ηχπνπ (compact), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο δελ απαηηείηαη
ηνηρίν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, φηη ην χςνο ησλ θαηαζθεπψλ ζε θαλέλα ζεκείν δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1,00) κέηξν απφ ηελ
νξηζηηθή ζηάζκε εδάθνπο, δελ απαηηνχληαη εθζθαθέο ή επηρψζεηο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κεγαιχηεξεο απφ ελάκηζη (1,50) κέηξν
γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θχηεπζε ηνπ ππνρξεσηηθψο
αθάιππηνπ ρψξνπ,
ηζη) αγσγνί αεξηζκνχ θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ.2β, παξ.2δ, παξ.2ζη θαη παξ.3 ηνπ
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