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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (χρηματοδότηση 
ΥΠΕΣ/Φιλόδημος ΙΙ)» 

λογισμός : ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚ. ΕΡΓΟΥ :  4 /2021 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

44.354,84 € χωρίς ΦΠΑ 

55.000,00 € με ΦΠΑ    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 055       

Κωδικός Έργου: 2017ΣΕ05500010 (ποσό 29.140,00€) 

 & πόρους του Δήμου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

Περιγραφή 

Ο Δήμος Μεγαρέων σύμφωνα με την υπάριθμ. 64949/2-10-2020 απόφαση Γραμματέας της Δ/νσης 
Οικονομικής & Αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ,εντάχθηκε στην πράξη στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» , στο πλαισιο της πρόσκλησης ΙΧ , με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγειηνής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»  

Για την κάλυψη αναγκών σε ράμπες και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση Αμεα ,θα κατασκευασθούν 
στις ακόλουθες σχολικές μονάδες του Δήμου μας: 

1.Ράμπες ΑΜΕΑ: 

 8ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων 

2. Χώροι υγιεινής WC 

2.1. Κατασκευή νέων WC (οπτοπλινθοδομές – σκυρόδεμα) 

 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Περάμου 

 3ο  Νηπιαγωγείο Μεγάρων 

 6ο  Νηπιαγωγείο Μεγάρων 

2.2. Ανακατασκευή υπάρχοντων WC 

 3ο Δημοτικό Ν.Περάμου 

 1ο Νηπιαγωγείο Ν.Περάμου 

 3ο Νηπιαγωγείο Ν.Περάμου 

 8ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων 

 
Οι προβλεπόμενες εργασίες  για την κατασκευή νέων WC είναι οι παρακάτω: 
1. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (10.07) με την μεταφορά αυτών σε 

20,00 χλμ 
2. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  (22.05.01) 
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3. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (20.30) 
4. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (22.65.02) 
5. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (32.01.05) 
6. Κατασκευή πλινθοδομών πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχο) (46.02.03) 
7. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων(49.01.02) 
8. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (71.31) 
9. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (73.26.03) σχεδίου & χρώματος κατ’ 

επιλογή της υπηρεσίας. 
10. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm(73.33.01) σχεδίου & χρώματος 

κατ’ επιλογή της υπηρεσίας. 
11. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών(38.03) 
12. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (38.20.02) 
13. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.(65.05) 
14. Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα (65.17.01) 
15. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm (76.02.03) 
16. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm(75.31.01) 
17. Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα σε πλήρη 

λειτουργία (σχ ΑΤΗΕ 8151.2) 
18. Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ (σχ ΑΤΗΕ 8160.4.1)  
19. Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο (ΑΤΗΕ 8174) 
20. Χαρτοθήκη πλήρης ανοξείδωτη επίτοιχη (ΑΤΗΕ 8178.1.2) 
21. Ζεύγος χειρολαβών ασφαλείας  (ΣΧ.ΑΤΗΕ 8179) 
22. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ΣΧ .ΗΛΜ) 
23. Υδραυλική εγκατάσταση (ΣΧ. ΥΔΡ) 
 

Οι προβλεπόμενες εργασίες  για την κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ είναι οι παρακάτω : 

1. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (38.03) 
2. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (20.20) 
3. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (32.01.04) 
4. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (38.20.03) 
5. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2''(64.16.03) 
 

Οι προβλεπόμενες εργασίες  για την ανακατασκευή υπαρχόντων  WC είναι οι παρακάτω : 

1. Καθαιρέσεις πλινθοδομών (22.04) 
2. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων (22.45) 
3. Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και   
4. τα εξαρτήματα σε πλήρη λειτουργία (σχ ΑΤΗΕ 8151.2) 
5. Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ (σχ ΑΤΗΕ 8160.4.1)  
6. Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο(ΑΤΗΕ 8174) 
7. Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι (ΑΤΗΕ 8178.1.2) 
8. Ειδικός εξοπλισμός λειτουργίας και ασφάλισης WC (ΣΧ 54.50) 
9. Υδραυλική εγκατάσταση (ΣΧ.ΥΔΡ) 
10. Ζεύγος χειρολαβών ασφαλείας  (ΣΧ.ΑΤΗΕ 8179) 
 
Α  )  Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δ.Μεγάρων. 
Ράμπα ή Βατό κεκλιμένο επίπεδο ονομάζεται κάθε επίπεδο που επιτρέπει την προσπέλαση ατόμων ή / και 
αμαξιδίων, συνδέοντας δύο διαφορετικής στάθμης επιφάνειες. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία μιας ράμπας είναι η κλίση και το πλάτος που καθορίζουν και τον βαθμό 
άνεσης κατά την χρήση της. Το πλάτος δε μιας ράμπας καθορίζει και την δυνατότητα χρήσης, από άτομα 
με αμαξίδιο. 
 
Τα λειτουργικά στοιχεία μιας ράμπας είναι:   

 η κλίση 

 το μήκος 

 το πλάτος 

 τα πλατύσκαλα 

 το σχήμα 

 το δάπεδο 

 το στηθαίο- κιγκλίδωμα 

 χειρολισθήρας 

 σοβατεπι 

 

1. Η κλίση της ράμπας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη και 
ασφαλή χρήση της. Κυμαίνεται από 0% - η ιδανική περίπτωση - και μπορεί να φτάσει στο 10% 
ανάλογα με το μήκος και την χρήση της. 

2. Το μήκος μιας ράμπας είναι συνάρτηση της κλίσης της, έτσι ώστε ο συνδυασμός αυτών των δύο 
χαρακτηριστικών να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση στον χρήστη. Όταν 
όμως το μήκος της ράμπας ξεπερνά τα 10.00μ τότε επιβάλλεται η κατασκευή οριζόντιου τμήματος 
(πλατύσκαλου) ελάχιστου μήκους 1.50μ και πλάτους που δεν θα υπολείπεται του πλάτους της        
ράμπας. 

3. Το πλάτος της ράμπας πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. Το 
συνιστώμενο ελεύθερο πλάτος ράμπας μεταξύ των περιζωμάτων της γενικά είναι 1.30μ. 

4. Τα πλατύσκαλα επιβάλλεται να κατασκευάζονται και στην αρχή και το τέλος μιας ράμπας καθώς και 
σε κάθε σημείο αλλαγής της διεύθυνσής της. Τα πλατύσκαλα αλλαγής διεύθυνσης ονομάζονται 
πλατύσκαλα ελιγμών και πρέπει να εξασφαλίζουν την δυνατότητα στροφής των αμαξιδίων. 

5. Το σχήμα μιας ράμπας καθορίζεται από την κατεύθυνση του δαπέδου της και μπορεί να είναι 
αντίστοιχα ευθύγραμμο, τεθλασμένο, καμπύλο ή και μικτό. 

6. Το δάπεδο της ράμπας πρέπει να είναι από υλικό αντιολισθητικό, ομοιογενές, σταθερό, με αντοχή 
στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες –προκειμένου για εξωτερικές ράμπες– με μικρή 
αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και τη συντήρηση. Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται 
ώστε η υφή του δαπέδου να μη δυσχεραίνει την κίνηση των αμαξιδίων. 

7. Το ύψος και η κατασκευή του στηθαίου και του κιγκλιδώματος  πρέπει να εξασφαλίζουν από πιθανή 
πτώση και παράλληλα να παρέχουν την δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης των χειρολισθήρων σε 
κατάλληλο ύψος. Ως το πιο κατάλληλο συνολικό ύψος του στηθαίου ή κιγκλιδώματος θεωρούνται τα 

0,90μ. 
8. Ο χειρολισθήρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος απο υλικό του οποίου η μορφή και αγκύρωσή 

του να εξασφαλίζουν την συγκράτηση ή την έλξη του χρήστη από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να 
διακόπτουν τη συνέχεια της κίνησης της παλάμης του χεριού πάνω σε αυτόν.  
Η επιφάνεια χρήσης του χειρολισθήρα πρέπει να είναι λεία και ευχάριστη στην αφή.                         
Η μορφή του πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λαβή από την παλάμη του χρήστη. Μία 
τέτοια μορφή είναι εκείνη με στρογγυλή ή στρογγυλεμένη διατομή, διαμέτρου 4-5εκ τουλάχιστον 
κατά το τμήμα της χρήσης. 
Η αγκύρωση του χειρολισθήρα μπορεί να γίνει επί του στηθαίου ή στην εσωτερική πλευρά του ή επί 
τοίχου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η ελεύθερη απόσταση του χειρολισθήρα από την τελική 
επιφάνεια του στηθαίου ή τοίχου πρέπει να είναι 4,5-5εκ. Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι λεία 
ώστε να αποκλείει τον τραυματισμό των αρθρώσεων των δακτύλων του χρήστη. 
Στην πρώτη περίπτωση το διάκενο μεταξύ χειρολισθήρα και στέψης στηθαίου πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 5-15εκ. Συνιστάται η τοποθέτηση πάντα δύο συνεχών χειρολισθήρων και από τις δύο πλευρές 
της ράμπας, σε ύψη 0.90 και 0,70μ από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι χρήστες , καθώς 
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και τα παιδιά, τα άτομα μικρού ύψους και οι χρήστες αμαξιδίου. Εάν οι χειρολισθήρες πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σαν βοηθητικά μέσα, για έλξη του χρήστη της ράμπας από αυτούς, τότε 
ενδείκνυται η ελεύθερη απόσταση μεταξύ τους να μην υπερβαίνει τα 0,90μ. Τέλος οι χειρολισθήρες 
πρέπει να προεξέχουν πάντα 30εκ τουλάχιστον οριζόντια, στην αρχή και το τέλος μιας ράμπας και να 
συνεχίζονται στα πλατύσκαλα. 

 
9.  Το σοβατεπί είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ράμπας, ώστε να εμποδίζει αφενός 

τους τροχούς του αμαξιδίου να πλησιάζουν τα κατακόρυφα στοιχεία της ράμπας με κίνδυνο 
τραυματισμού του χρήστη, και αφετέρου την εκτροπή του αμαξιδίου. Το ύψος του περιζώματος 
πρέπει να κυμαίνεται από 5 μέχρι 15εκ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης περιζώματος εκατέρωθεν της 
ράμπας και εφόσον υπάρχει κιγκλίδωμα αντί στηθαίου, θα πρέπει να τοποθετείται οριζόντια μπάρα, 
σε απόσταση 10εκ από το δάπεδο. 

 

Προδιαγραφές ράμπας ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δ.Μεγάρων. 

Οι ράμπες που θα υλοποιηθούν  θα έχουν:  

 κλίση 5%  

 μήκος 
που ποικίλει ανάλογα με το ύψος που πρέπει να καλυφθεί 

 πλάτος 1μ 

 εκατέρωθεν της ράμπας θα υπάρχει στηθαίο πλάτους 15cm και ύψους 15cm ανα περίπτωση όπου 
απαιτείται (περίπτωση επαφής της ράμπας με πλευρικό τοίχο) 

 εκατέρωθεν της ράμπας και επί του στηθαίου θα υπάρχει κάγκελο ύψους 0.75m με χειρολισθήρα ή 
σε περίπτωση  επαφής της ράμπας με πλευρικό τοίχο μόνο χειρολισθήρας επί του τοίχου. 

 διάστρωση με κυβόλιθους για επίτευξη αντιολισθηρότητας.  

 

B  )  Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δ.Μεγάρων. 

Για την κατασκευή και λειτουργία ενός συμβατικού κοινόχρηστου χώρου υγιεινής που εξυπηρετεί άτομα 
με αναπηρία (ΑμεΑ) πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

 Ύπαρξη νιπτήρα εντός του WC. 

  Πλάγια και μετωπική προσέγγιση της λεκάνης. 

 Μετωπική προσέγγιση του νιπτήρα.  

 Δυνατότητα περιστροφής αναπηρικού αμαξιδίου (εγγραφή σε κάτοψη κύκλου διαμέτρου 150 εκ.).  

 Ικανός χώρος ελιγμών του αμαξιδίου μπροστά από την είσοδο του WC διαστάσεων 150Χ170 εκ. όταν 
η πόρτα είναι ανοιγόμενη και 150Χ150 εκ. όταν η πόρτα είναι συρόμενη.  

 Πόρτα καθαρού ανοίγματος τουλάχιστον 90 εκ. ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη. 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 
8o Δημοτικό Μεγάρων 

Θέση Ράμπας ΑμεΑ  όπου υποδηλώνεται  στη φωτό (Παράλληλα με το παρτέρι) 

 

Σχέδιο ράμπας   

 

WC ΑμεΑ με ανακατασκευή των υπαρχόντων WC 
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2o Δημοτικό Μεγάρων 

Θέση Ράμπας ΑμεΑ  όπου υποδηλώνεται  στη φωτό 

 

                                                             Παράλληλα με το παρτέρι 

Σχέδιο ράμπας 
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Θέση WC ΑμεΑ 

 

3ο και 6ο Νηπιαγωγείο  Μεγάρων 

Τοποθέτηση WC ΑμεΑ εξωτερικά δίπλα στις  υπάρχουσες τουαλέτες  

1ο Δημοτικό Μεγάρων 

Θέση WC ΑμεΑ εξωτερικά 
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1ο & 3ο Νηπιαγωγείο Ν.Περάμου  

Διαθέτουν ράμπες . Μπορεί να κατασκευασθεί  WC  ΑμεΑ  με ανακατασκευή των υπαρχόντων με την 

προυπόθεση να  γίνει διαπλάτυνση της εισόδου που είναι τώρα 67 cm με αντίστοιχη μείωση  του μήκους  

του WC  Νηπιαγωγών.    
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2o Δημοτικό Ν. Περάμου 

Διαθέτει  ράμπα και μπορεί να κατασκευασθεί  WC  ΑμεΑ εξωτερικά δίπλα στα υπάρχοντα WC. 

 

3o Δημοτικό Ν. Περάμου 

Διαθέτει  ράμπα και μπορεί να κατασκευασθεί  WC  ΑμεΑ με ανακατασκευή των υπαρχόντων WC. 

 

Προϋπολογισμός των έργου 
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ B 1746/19 Μαΐου 2017 Αριθ. 

ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων όπως ισχύει σήμερα. 

Το έργο προϋπολογίστηκε και ανέρχεται στο ποσό των 52.000,00 € με ΦΠΑ 24% (41.935,48 € χωρίς ΦΠΑ) . 

Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής: 
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ΣΥΝΟΛΟ Ι 32.491,08 

Ε.Ο. &Γ.Δ. 18%  5.848,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 38.339,48 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  5.750,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 44.090,40 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ Ε.Ο.18 % 

224,10   

Ε.Ο.18% 40,34   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ε.Ο. 18% 264,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΙV 44.354,84 

ΦΠΑ 24% 10.645,16 

ΣΥΝΟΛΟ 
  

55.000,00 

Ισχύουσες διατάξεις - Κανονισμοί - Προδιαγραφές  
Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις : 

 του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.  

 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως ισχύει.  

 του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις  

 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του Ν. 4623/9-8-2019ΦΕΚ 134 Α Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών κλπ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

 Την υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Το Το Β' Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, 
παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" 
(ΦΕΚ Α' 301), όπως ισχύει σήμερα.  

 του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α’)  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 του Ν.4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], 

 Την περ.1β του άρθρου 30 του Ν.4495/2021 Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια 
ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 

 νόμους & εγκυκλίους  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΓΑΡΑ  24 / 2 /2021  ΜΕΓΑΡΑ 24  / 2 /2021   ΜΕΓΑΡΑ 24  /  2 /2021 
Ο Συντάξας   Η Πρ/νη Τμήματος Μελετών – Έργων Ο Αν. Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ. 
 
Π.Μήλεσης   Ε.Τσάκωνα    Κ.Κάμπαξης 
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός    Αρχιτέκτων Μηχανικός   
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