
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011 
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 146/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 26/10/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146  
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

11/26-10-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε εξέταση της υπ' αριθµ. 7036/16-6-2011 αίτησης των 

κ.κ. Πανάγιω Αγγέλη- Μπακαλάκου και Θωµά Μπακαλάκου. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

16098/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος   1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 7), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 

 

 
Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε εξέταση 
της υπ' αριθµ. 7036/16-6-2011 αίτησης των κ.κ. Πανάγιω Αγγέλη- Μπακαλάκου και 
Θωµά Μπακαλάκου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 7036/16-6-2011 αίτηση των κ.κ. Πανάγιω Αγγέλη- Μπακαλάκου 
και Θωµά Μπακαλάκου η οποία έχει ως εξής: 
“Τυγχάνουµε συνιδιοκτήτες κατά ποσοστό 50% ενός καταστήµατος επιφάνειας 47,25 τµ 
που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καρδίτσας και στη διασταύρωση των 
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και ∆. Τερτίπη (πρώην Τράπεζα “E.F.G. Eurobank”) και 
προτιθέµεθα να µισθώσουµε το ακίνητο αυτό για χρήση υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Ρητά σας δηλώνουµε ότι µε τη µίσθωση που θα γίνει, δε θα γίνει ουσιαστικά καµία 
οικοδοµική εργασία παρά µόνο µικρορυθµίσεις στον εσωτερικό του χώρο ώστε να 
καθίσταται κατάλληλο για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Επειδή ανέκυψε πρόβληµα σχετικά µε το αν πρέπει να διανοιχθεί στοά ή όχι στο 
κατάστηµά µας αυτό αναφερόµαστε στο υπ' αριθµ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. 4353/Φ ∆ΗΜΩΝ/2001 
Έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής Τµήµα ΠΕ.ΧΩ Β'/Υπηρεσία 
Πολεοδοµίας ∆ήµου Αθηναίων το οποίο ρητά αναφέρει ότι για την περίπτωσή µας δεν 
είναι υποχρεωτική διάνοιξη στοάς. 
Επειδή όπως αντιλαµβάνεστε το ζήτηµα εµφανίζει µείζον κοινωνικό ενδιαφέρον, 
δεδοµένου ότι όλα τα καταστήµατα της κεντρικής πλατείας της πόλης της Καρδίτσας στο 
µέλλον θα µετατραπούν σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος αφού σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις των επιστηµόνων κοινωνιολόγων, οικονοµολόγων αλλά και τις αρχές που 
διέπουν την αγορά και το µέλλον της χώρας και της πόλης µας η υποχρέωση διάνοιξης 
στοάς σε καταστήµατα τόσο µικτού εµβαδού ουσιαστικά τα αχρηστεύει, καθιστά αδύνατη 
από οικονοµική άποψη την εκµετάλλευσή τους, πλήττει την αγορά της πόλης, αυξάνει την 
ανεργία και απογοητεύει όσους επιθυµούν να επενδύσουν σε καταστήµατα τέτοιας 
χρήσης. 
Επειδή στις σηµερινές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες πρέπει να υποβοηθούµε κάθε 
επενδυτικό ενδιαφέρον και κάθε προοπτική επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
απασχόλησης ανέργων, σε συνδυασµό µε το τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το 
ζήτηµα για µεγάλο αριθµό καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της 
πόλης, παρίσταται άµεση ανάγκη να επιληφθούν του θέµατος τόσο η επιτροπή σας όσο 
και κάθε άλλο συλλογικό όργανο του ∆ήµου, ώστε να επιλυθεί το ζήτηµα άµεσα, µε τον 
ίδιο τρόπο για όλους τους ενδιαφερόµενους για λόγους ισότητας και επιτακτικής ανάγκης 
όλων των ενδιαφεροµένων. 
Επειδή σύµφωνοι µε την άποψή µας είναι ο σύλλογος Μηχανικών, το Τ.Ε.Ε. Κεντρικής 
Ελλάδας, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας και το ίδιο το ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Με την 
παρούσα ζητούµε την άµεση εξέταση του θέµατος, θεωρουµένου ως κατεπείγοντος και 
την επίλυσή του µε πνεύµα ευρύτητας, καθολικότητας και κατανόησης της κρισιµότητας 
των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων της πόλης και των κατοίκων της. 
Συνηµµένα υποβάλλω αντίγραφο συµβολαίου συνιδιοκτησίας µας και το προαναφερόµενο 
έγγραφο του ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
Αντικλήτους, πληρεξουσίους και δεκτικούς καταβολής ορίζουµε τους δικηγόρους 
Καρδίτσας κ. Σπύρο Λάππα και κ. Ελένη Κριπούρη.”  
 
2.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κ. Ευαγγελακόπουλου η 
οποία έχει ως εξής: 



 

 

“Η εξεταζόµενη αίτηση µπορεί να είναι ειδική (κτίριο των αιτούντων), ωστόσο αφορά όλα 
τα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης µας και στα οποία δεν έχει διανοιγεί η 
προβλεπόµενη, από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, στοά/ Εποµένως, η αντιµετώπιση 
θα πρέπει να είναι συνολική και µε αυτό το πνεύµα θα πρέπει να εξεταστεί η παραπάνω 
αίτηση. 
Ειδικότερα, οι αιτούντες δηλώνουν συνιδιοκτήτες ενός καταστήµατος έναντι της 
Κεντρικής Πλατείας, το οποίο προτίθενται να το µισθώσουν για χρήση καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό απαιτείται να εκτελεστούν 
µικρορυθµίσεις στον εσωτερικό του χώρο, ώστε να καταστεί κατάλληλο για την 
παραπάνω χρήση. 
Το κύριο ζήτηµα οφείλεται στα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 παρ. 7 του Ν. 1577/1985 
(Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός) σύµφωνα µε το οποία “Στα κτίρια, στα οποία δεν έχει 
διανοιγεί στοά προβλεπόµενη από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο απαγορεύεται, πριν 
πραγµατοποιηθεί η διάνοιξή της, η χορήγηση οικοδοµικής άδειας για οποιαδήποτε 
προσθήκη, είτε καθ' ύψος είτε κατ' επέκταση στο κτίριο και για οποιαδήποτε επισκευή ή 
διαρρύθµιση στον όροφο, στον οποίο προβλέπεται η στοά.” 
Ωστόσο, το ίδιο άρθρο στην αµέσως επόµενη παράγραφο αναφέρει:”Η παραπάνω 
απαγόρευση δεν ισχύει για κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή έργα τέχνης ή 
ιστορικά µνηµεία ή για κτίρια για τα οποία απαιτούνται επισκευές λόγω σεισµών ή σε 
περίπτωση επισκευών για λόγους υγιεινής και χρήσης κτιρίων.” 
Εποµένως, η γενική απαγόρευση δεν έχει εφαρµογή σε µια σειρά περιπτώσεων, στις 
οποίες εντάσσονται και οι επισκευές για λόγους υγιεινής και χρήσης κτιρίων. 
Σχετικό είναι και το υπ' αριθµ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. 4353/Φ∆ήµων/2007 έγγραφο του τµήµατος 
Β της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, το οποίο προσκόµισαν 
οι αιτούντες, και το οποίο αναφέρει:” σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών αλλαγής 
χρήσης, που δεν προϋποθέτουν οικοδοµικές εργασίες όσο και σε περιπτώσεις οικοδοµικών 
αδειών για λόγους υγιεινής και χρήσης δεν είναι υποχρεωτική η διάνοιξη στοάς.” 
Επιπρόσθετα, µπορεί να εφαρµοστεί και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1577/1985 (Γενικός 
Οικοδοµικός Κανονισµός) σύµφωνα µε το οποίο:”Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4) και του άρθρου 4 του παρόντος δεν 
απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωµατισµούς ή για εξωτερικούς χρωµατισµούς όταν 
δεν γίνεται χρήση ικριωµάτων, για µικρές εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δεν 
θίγουν την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εµφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, 
για επισκευές, διασκευές ή συµπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, 
για µικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων και 
γενικά για µικρές και µεµονωµένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας 
των κτιρίων που υφίστανται νόµιµα”. 
Το παραπάνω άρθρο σε καµία περίπτωση δεν καλύπτει εκτεταµένες εργασίες, για τις 
οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας και η οποία δεν είναι δυνατή στην 
εξεταζόµενη περίπτωση λόγω της απαίτησης για διάνοιξη στοάς. 
Εποµένως, από την παράθεση των παραπάνω προκύπτει ευθέως ότι: 
● Σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών αλλαγής χρήσης, που δεν προϋποθέτουν 
οικοδοµικές εργασίες όσο και σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών για λόγους υγιεινής και 
χρήσης, δεν είναι απαραίτητη η διάνοιξη στοάς. 
● Επιτρέπεται η εκτέλεση, χωρίς άδειας µικροπαρεµβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1577/1985 (Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός), δηλαδή: 
-Εσωτερικοί χρωµατισµοί 
-Εξωτερικοί χρωµατισµοί χωρίς χρήση ικριωµάτων 
-Μικρές εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δε θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του 
κτιρίου ή την εµφάνισή του. 
-Επισκευές δαπέδου 
-Επισκευές, διασκευές ή συµπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων 



 

 

-Μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων 
-Μικρές και µεµονωµένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των 
κτιρίων που υφίστανται νόµιµα. 
Στο σηµείο αυτό ανακύπτει ένα ακόµα σηµαντικό ζήτηµα. Στην πολεοδοµική νοµοθεσία 
δεν ορίζονται ξεκάθαρα τα όρια των παραπάνω συµβάσεων. Το γεγονός αυτό αφενός δεν 
επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ενός κτιρίου να γνωρίζει ακριβώς το µέγεθος των παρεµβάσεων 
που δικαιούται να υλοποιήσει χωρίς άδεια αφετέρου διατρέχει τον κίνδυνο από κάποια 
καταγγελία να κατηγορηθεί για αυθαίρετη εκτέλεση εργασιών. 
Ταυτόχρονα, οι αρµόδιες υπηρεσίες (Πολεοδοµίες) ως θεµατοφύλακες της νοµιµότητας 
και της προστασίας του δοµηµένου περιβάλλοντος δεν επιτρέπουν την εκτέλεση χωρίς 
άδεια καµιάς άλλης εργασίας πλην πολύ- πολύ µικρών συντηρήσεων, ίσως και από φόβο 
ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κατηγορηθούν για επιλεκτική συµπεριφορά. 
Με τον τρόπο αυτό όµως, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων αυτών δεν µπορούν να υλοποιήσουν 
καµία ουσιαστική εργασία στα ακίνητά τους µε αποτέλεσµα είτε τα παραπάνω κτίρια να 
καταστούν ανενεργά είτε να υλοποιούνται σε αυτά εργασίες µε τον κίνδυνο να 
κατηγορηθούν οι ιδιοκτήτες τους για αυθαίρετη εκτέλεση εργασιών. 
Έτσι, παρατηρείται το φαινόµενο εργασίες που ο νοµοθέτης είχε τη βούληση να επιτρέψει 
την εκτέλεσή τους να µην µπορούν να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης καθορισµού της 
κλίµακας των παρεµβάσεων και της συνακόλουθης εφαρµογής του Νόµου από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες. 
Για το λόγο αυτό, οι αρµόδιες υπηρεσίες στα πλαίσια εφαρµογής του Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού θα πρέπει να αντιµετωπίζουν µε ιδιαίτερη προσοχή τα παραπάνω ζητήµατα 
αφενός φροντίζοντας για την τήρηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας αφετέρου 
επιτρέποντας την εκτέλεση εργασιών σύµφωνες µε το πνεύµα του νόµου. 
Συνοψίζοντας, σε ένα κτίριο, που υφίσταται νόµιµα και στο οποίο δεν έχει διανοιγεί η 
προβλεπόµενη από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο στοά, δεν είναι απαραίτητη η 
διάνοιξη στοάς σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών αλλαγής χρήσης, που δεν 
προϋποθέτουν οικοδοµικές εργασίες όσο και σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών αλλαγής 
χρήσης, που δεν προϋποθέτουν οικοδοµικές εργασίες όσο και σε περιπτώσεις οικοδοµικών 
αδειών για λόγους υγιεινής και χρήσης. Στο κτίριο αυτό, δεν µπορούν να υλοποιηθούν 
εκτεταµένες εργασίες, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας και η οποία 
δεν είναι δυνατή στην εξεταζόµενη περίπτωση λόγω της απαίτησης για διάνοιξη στοάς. 
Αντιθέτως, µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς άδεια οι προβλεπόµενες, από το άρθρο 22 
παρ. 1 του Ν. 1577/1985 (Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός), εργασίες, δηλαδή 
εσωτερικοί χρωµατισµοί ή για εξωτερικοί χρωµατισµοί όταν δεν γίνεται χρήση 
ικριωµάτων, µερικές εσωτερικές επισκευές, ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα 
κατασκευή του κτιρίου ή την εµφάνισή του, επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή 
συµπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, µικρές επισκευές θυρών, 
παραθύρων, στεγών δωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων και γενικά µικρές και 
µεµονωµένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων που 
υφίστανται νόµιµα. Επειδή όµως δεν ορίζεται ξεκάθαρα η κλίµακα των παραπάνω 
εργασιών, οι αρµόδιες υπηρεσίες στα πλαίσια εφαρµογής της πολεοδοµικής νοµοθεσίας 
θα πρέπει να εξετάζουν την εκτέλεση των εργασιών αυτών λαµβάνοντας υπόψη το 
πνεύµα του νόµου και τη βούληση του νοµοθέτη.”  
 
3.Το υπ' αριθµ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. 4353/Φ∆ήµων/2007 έγγραφο του του τµήµατος Β της 
∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε το οποίο “σε 
περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών αλλαγής χρήσης, που δεν προϋποθέτουν οικοδοµικές 
εργασίες όσο και σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών για λόγους υγιεινής και χρήσης δεν 
είναι υποχρεωτική η διάνοιξη στοάς.” 
 



 

 

4.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Τσιώνα ο οποίος ανέφερε ότι πριν 
απ' όλα υπάρχει η νοµοθεσία και το σχέδιο πόλεως τα οποία πρέπει να σεβόµαστε και να 
εφαρµόζουµε. Επίσης ο κάθε εν δυνάµει επιχειρηµατίας οφείλει να λαµβάνει υπόψη του 
και το θέµα της στοάς πριν επιλέξει κάποιο κατάστηµα. Τέλος, ανέφερε ότι σε περίπτωση 
κάποιου ατυχήµατος η υπηρεσία δεν θα είναι καλυµµένη. 
 
5.Την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Μηχανικών κ. Παπαβασιλείου µε την οποία 
εξέφρασε τη συµφωνία του µε την εισήγηση του κ. Τσιώνα.  
 
6.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

 Σε περιπτώσεις όπως η εξεταζόµενη απαιτείται, από όλους τους αρµόδιους φορείς, 
η πιστή εφαρµογή της ισχύουσας πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των προβλεπόµενων στο 
εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως. Οι παρεµβάσεις, οι οποίες επιτρέπεται να υλοποιούνται από 
τους επιχειρηµατίες που ενοικιάζουν και εκµεταλλεύονται καταστήµατα όπως το 
εξεταζόµενο, περιγράφονται λεπτοµερώς στο Ν. 1577/1985 (Γενικός Οικοδοµικός 
Κανονισµός) και στις εφαρµοστέες εγκυκλίους. Από τα οριζόµενα στη σχετική Νοµοθεσία 
προκύπτει σαφώς ότι σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών αλλαγής χρήσης, που δεν 
προϋποθέτουν οικοδοµικές εργασίες όσο και σε περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών για 
λόγους υγιεινής και χρήσης, δεν είναι απαραίτητη η διάνοιξη στοάς. Επίσης, επιτρέπεται η 
εκτέλεση, χωρίς άδεια, των εργασιών που ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 
1577/1985 (Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός). 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 146 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
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