ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (Καν. 61ΗΑ)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΉΤΑΣ
Εγώ ο/η Μελετητής .......................................................................................................................
................................................................................................................αναφέρομαι στην αίτηση
του/της/των...........................................................................................……………………………
…………………….................................................. για έκδοση άδειας οικοδομής στο τεμάχιο με
Αρ ..................... Αρ. Σχεδίου (Φ/ΣΧ) ....................................... Τμήμα ................................. και
Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής .................................... για το οποίο χορηγήθηκε η Πολεοδομική
Άδεια με Αρ. ........................................................................... ημερομηνίας …..../.….../……..…..
(συμπληρώνεται μόνο αν ισχύει) και, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, δηλώνω τα
ακόλουθα:
Η αίτηση αφορά νέα οικοδομή
Η αίτηση αφορά επέκταση σε υφιστάμενη οικοδομή
Η αίτηση αφορά τροποποίηση υφιστάμενης οικοδομής
Η αίτηση αφορά αλλαγή χρήσης
Η μελέτη που αφορά την πιο πάνω αίτηση είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 61ΗΑ του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.


Συγκεκριμένα στη μελέτη λήφθηκε υπόψη η σύνδεση του τεμαχίου με το
παρακείμενο πεζοδρόμιο, λήφθηκε υπόψη η διακίνηση ΑμεΑ εντός του τεμαχίου
όπως και εντός της οικοδομής.



Στη μελέτη οι κλίμακες, οι ράμπες, οι διάδρομοι, οι πόρτες, οι ανελκυστήρες, οι
χώροι υγιεινής και οι χώροι στάθμευσης σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Παραρτήματος ΙΙΙ που αφορά την Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη χρήση
τόσο των οικοδομών αλλά και των ανοικτών χώρων.



Κατά το στάδιο της κατασκευής τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν όπως
προστατευτικά
κιγκλιδώματα,
χειρολισθήρες,
πατώματα,
υαλοπίνακες,
χειρολαβές, χερούλια, καθρέπτες, φωτισμός θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Παραρτήματος ΙΙΙ.



Οφείλουμε να ενημερώσουμε, με την αποπεράτωση της οικοδομής, τον ιδιοκτήτη
ότι θα πρέπει εντός λογικού χρόνου να προχωρήσεις στη σήμανση της οικοδομής
όπου απαιτείται με απλοποιημένο διάγραμμα χώρων, με το σύμβολο
προσβασιμότητας, με βέλη που δηλώνουν κατεύθυνση, με όδευση τυφλών, με
σήμανση σε γραφή Mπρέιλ (Braille) και γενικά ότι απαιτείται στο Παράρτημα ΙΙΙ
για την εύκολη διακίνηση των ΑμεΑ.



Στα πιο κάτω κεφάλαια σας πληροφορώ ότι υπάρχει απόκλιση από το Παράρτημα
ΙΙΙ και συγκεκριμένα όπως αναφέρω στα σχόλια μου.

1

1.

Είσοδος στο τεμάχιο

2.

Διακίνηση εντός του τεμαχίου

3.

Χώροι στάθμευσης

4.

Είσοδος κτηρίου

5.

Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)

6.

Κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες

7.

Διάδρομοι

8.

Χώροι υγιεινής

Σχόλια που αφορούν απόκλιση από το Παράρτημα ΙΙΙ

Ονοματεπώνυμο Μελετητή: ……...............................................................................................
……………………………………………………………………………........…………………………..
Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ:

.......................................................................................................

Αριθμός Βεβαίωσης ΕΤΕΚ: .......................................................................................................
Υπογραφή: ..................................................................................................................................
Ημερομηνία: ......./......../..........
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