τ
Πόλι;

>c^lSii.OM

^■■iS.Q.i;!.·:)/ A.tl

-Λ '

· .

f>^.vT.6f;.,y.

Συνοίκια

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ^ΟΣΙΙΙΝ ΕΡΓΑΝ

:·...

'

g.

'Οδός
·-

'

■'··>

ΓΡΛΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

' '

'-· ;'o

i-ft;

Άριθ,

; f·
ΠράξΕΟΰ

rr :^rFiXu:
' ο··;··; r.

•:ϊ·:4;·:·ν ·

—έράψσΐτ—

ΔI ά τήν

'4'·

W.m

ΕΧΟΝΤΕΣΥΠ' ΟΤΕΙ

I) Την άπό
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ττερί χορηγήσεω5 οίκοδομικήξ

aSelas προς έκτέλεσιν των ώς άνω έργασιών, ώς καΐ τά σχΕτικά ύποβληΟέντα σχέδια K.A.Tt. στοιχεία.

els μΕ^ονΪΓκάν^Ε°λ^ενν^οΓ°
«^ΤΡ^Υίδα τοΟ Γ.Π.Κ. μέ την διάκρισιν δτι ύττόκειτάί
α) Ούδολως θεωρεΤτα. ώς νομίμως Οφ.στάμΕνοΤ^^Τ^ί^Ι^ΓΓ^ϋ;^^ 0.6 της Οπηρ;σΙας ήμώ'ν
ε.τε τη ττροσκλήσΕ, τοΟ Ιδιοκτήτου ή μηχανικού εϊτε αΟτΕΤταγγέλτως ύπό ί% ΰτηρεσίϊς. ^

^

έφαρμογήν έχει το έδ γ της παραγράφου 17 του άρθρου 79 εφ' δσον τά σχέδια, ώς ύπεΒ-

Λήθησσν υπόκεινται είς μελλοντικον ελεγχον,
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οπως προβή είς τάς άνω οίκοδομικάς εργασίας ύιτό τους κάτωθι δρους:
/λ ^°Λ"ΡΌν έργον θα έκτε^ΓδΓθη ΰπ6
έπίβΛΐίμίν τόΠ ίτ,ίδίΜμβόντΟς ττ|ν^
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2) Αί εργασίαι έξ^ώπλισμένου σκυροδέματος καΐ ή θεμελίωσις των έξ ώπλισμένου σκυροδέματος πα-τακορυφων στοιχείων, εφ οσον έν τή μελέτη υφίστανται ταϋτα θά..έκτελΕσθώσιν ύπδ τήν έπίβλεψιν τοΰ
-W.S
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3) "Ο Ιδιοκτήτης ό κατασκευαστής καΐ ο! έπιβλέιτοντες όφείλουν:

α) Νά τηρήσουν άπάσας τάς περί σχεδίων πόλεως κ.λ.π. τοΰ Κράτους πολεοδομικός καΐ οίκοδομίκάς
διατάξεις καί τάς περί Ικριωμάτων, Ογιεινής καί άσφαλείας έργατών κειμένας διατάξεις.
β) Νά εφαρμόσουν έπακριβώς σχέδια καί λοιπά στοιχεία των μελετών, άτινα ύπ' εύθύι^ή των ποέ-

ΐ ■

πει να είναι συμφωνά προς τάς διατάξεις του Ισχύοντος Γ.Ο.Κ. του Κράτους

γ) Νά τηρήσουν τάς οΙκοδομι(<άς γραμμάς, ώς καί τό ύψόμετρον.

δ) Νά τηρήσουν τάς περί άεραμύνης της χώρας κειμένας διατάξει^

4) 'Απαγορεύεται δι' Ικριωμάτων ή οίκοδομησίμων Ολων κατάληψις του πεζοδρομίου ή της 6δου
είς πλάτος μεγαλύτερον του Οπό της άρμοδίας 'Αστυνομικής 'Αρχής καθορισθέντος.
Πασα παράβασις οίουδήποτε των δρων τής παροΟσης, ή Οπέρβασις αύτής, συνεπάγεται τήν
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κατασχεσιν της παρσυσης τήν διακοπήν των έργασιών όλοκλήρου τοΰ έργου, τήν ποινικήν δΙωξΤν So

Ιδιοκτήτου, του κατασκευαστου.καί έπίβλέποντος και τήν κατεδάφισιν τής άντικανονικής κατασκευής
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