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Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Της µε αρ. 39/2012 απόφασης µε θέµα: Έγκριση του Σχεδίου Κανονισµού για τον τρόπο εκτέλεσης 
των εργασιών κάθε είδους τοµών επί οδοστρωµάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν. 
3852/2010. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ( παρών ) 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (παρών ) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (παρών)  

     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΙ∆ΟΥ(παρούσα) 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. 
Αγγελινιάδη Ι., Αδαµπασίδη Α., Αλιµπέρτη Ι., Αµανατίδη Χ., Αραβαντινού – Τσιµπλάκη Μ., Αράπη – 
Μπελώνη Π., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκο ∆., ∆ερµάτη Α.,  Ζαχαρόπουλο Π., Θεοχάρη Β., Κατηφέ Π., 

Κίτσο Ε., Κοτζαµάνη Σ., Κουφατζίδου – Τσιρώνη Ι., Κουφόγιαννη Ε., Κουφοπαντελή Μ., 
Λαγουµιτζή Μ.,  Λάσκαρη – Κρασοπούλου Β., Λεγάκη Γ., Λεωτσάκο Ν., Λιανοπούλου – 

Μητροπούλου Α., Λιντζέρη Α., Λογοθέτη Σ., Μάλαµα Π., Μαλτέζη Α., Μαραγκάκη Κ., Μαρωνίτη Ι., 
Μονέο Ν.,  Μουταφίδου Β., Μπακατσέλο Ι., Μπακιρτζή Ν., Μπενετάτο  Σ., Μπίχτα Π., Μπούτση – 
Χαραλαµπίδου Α., Νικολάκη Σ., Πανίδου – Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλο Κ., Πάτρωνα Γ., Ρουµιάν 

Ε.,  Σιδέρη Ι., Σταµατάτο ∆., Σωτηροπούλου ∆., Τούντα Κ., Τριανταφυλλίδη Π. 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Αµανατίδης Χ., Αράπη –Μπελώνη Π., Κατηφές Π., Μαραγκάκης Κ., Μαρωνίτης Ι., Πανίδου – 

Μητακίδου., Παπαδόπουλος Κ., Σταµατάτος ∆., Τούντας Κ. 
 
Νόµιµος αριθµός µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου: σαράντα πέντε  (45) 
Η συνεδρίαση έγινε µετά από τη µε αρ. 5740/27-01-2012 πρόσκληση του  Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Μανώλη Κουφόγιαννη, που δόθηκε την ίδια µέρα σε όλα τα µέλη του Σώµατος  και στον 
∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειµίδη.  
Απούσα ήταν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Ε. ∆ερµάτη.  
Παρών ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Η. Βακαλάκης. 
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Θέµα 10ο : Έγκριση του Σχεδίου Κανονισµού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους 
τοµών επί οδοστρωµάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη :  
 

1. Το µε αρ.  3041/18-01-2012 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος 
κ. ∆ηµοσθένη Σταµατάτου µε το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέµατος. 

2. Τη µε αρ. 259/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία προτείνεται η 
έγκριση του Σχεδίου Κανονισµού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τοµών 
επί οδοστρωµάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 

3. Το υπ΄ αριθµ. Β1/2851/08.12.2011 εισηγητικό έγγραφο του ∆ιευθυντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας κ. Γεώργιου Κέντζογλου µε το οποίο κατατέθηκε το σχέδιο κανονισµού στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 
Μετά από σχετική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισµού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τοµών επί 
οδοστρωµάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας σύµφωνα µε το 
άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 & το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

Άρθρο 1°: Αντικείµενο κανονισµού. 
        
Ο κανονισµός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τοµών επί 
οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων για την διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας καθώς και από οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. 
 
Άρθρο 2°: ∆ιατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών. 
 
1. Νόµος 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α 114/2006 άρθρο 75 και 

79 του ιδίου νόµου όπως ισχύουν. 
2. Νόµος 2696/99 (ΦΕΚ Α-57/1999) «κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3542/2007 (ΦΕΚ Α-50) και όπως ισχύουν ειδικότερα: 
• Το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Ν 3542/2007. 

• Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν.2696/99 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς) 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.3542/2007. 

• Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του Ν.2696/99 (Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζοδροµίου) 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του Ν.3542/2007. 

3. Νόµος 1577/85 (ΦΕΚ Α-57/1999) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήµερα. 

4. Η ∆17/α/06/52/ΦΝ443/2007 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί «καθορισµού των οδών του Νοµού 
Αττικής». 

5. Η 4422 Ε.Ο. απόφ. Γεν. Γραµ. Περιφ. Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1787Β) περί  «καθορισµού των οδών του 
Νοµού Αττικής». 

6. Νόµος 3669/2008 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 και ειδικά την παρ.7 «Τοµές οδοστρωµάτων – πεζοδροµίων  

αποκαταστάσεις». 
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8. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80 , όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως 
ισχύουν.   

9.  Νόµος 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-6-95 Τ.Α.) «Περί προσαρµογής νοµοθεσίας αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως 
ισχύουν. 

10. Η 47/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Εκτέλεσης Έργων από τρίτους στο οδικό 
δίκτυο των Ο.Τ.Α». 

11. Η ΥΑ ∆ΙΠ/2003 « Τεχνική προδιαγραφή σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός –εκτός 
κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/09.07.2003). 

12. Η µε αριθ.6952/14-02-2011 ΦΕΚ 420/Β’ 16-03-2011 περί « Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ». 

13. Ο κανονισµός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης (ΦΕΚ 
1375/Β/10-07-2009). 

14. Ο Νόµος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/3-2-2006) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 
15. Η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/05.01.2012) ∆ιαδικασία χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ∆ικτύων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
 
Άρθρο 3°: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών 
 

Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση 
δηµοσίων έργων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ο κανονισµός τεχνολογίας 
σκυροδέµατος καθώς επίσης και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. 
 
Άρθρο 4°: Προθεσµίες 
  
Η προθεσµία για την πλήρη αποκατάσταση των τοµών ορίζεται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και 
αναφέρεται στην άδεια τοµής. 
 
'Άρθρο 5°: Χορήγηση αδειών τοµών 
 
Οποιαδήποτε τοµή οδοστρώµατος, πεζοδροµίου ή πεζόδροµου που εκτελείται από Οργανισµό Κοινής 
Ωφέλειας, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται να γίνει µόνο ύστερα από άδεια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άµεσες τοµές οδοστρωµάτων και όταν είναι αδύνατη η 
προ των εργασιών λήψη άδειας τοµής, η επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή οργανισµός ή το φυσικό 
πρόσωπο, που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται:  
• Να ενηµερώσει εγγράφως τον ∆ήµο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την στιγµή της διενέργειας 

της τοµής για το ακριβής σηµείο καθώς και τον εκτιµούµενο χρόνο αποκατάστασης της.  
• Να καταθέσει εγγυητική επιστολή ταµείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνοµα του 

Οργανισµού που υλοποιεί τις εργασίες κατόπιν συνεννόησης µε την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου. 

• Να εφαρµόσει όλες τις προβλεπόµενες από την παρούσα διαδικασίες και τεχνικές οδηγίες που 
αναφέρονται στον συγκεκριµένο κανονισµό. 

   
Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή, πέραν των προβλεποµένων άλλων κυρώσεων από την 
κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλεται κατά των υπευθύνων αντίστοιχα πρόστιµα που αναφέρονται στο άρθρο 
10 του παρόντος κανονισµού. 
 
Άρθρο 6°: ∆ικαιολογητικά χορήγησης αδειών τοµών. 
  
Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια τοµής οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 
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1. Αίτηση του Οργανισµού Κοινής Ωφέλειας η οποία θα αναφέρει οπωσδήποτε το όνοµα του 
αρµοδίου υπαλλήλου του Οργανισµού καθώς επίσης τον υπεύθυνο του έργου για την καλή 
εκτέλεση των εργασιών και τα αντίστοιχα µέσα επικοινωνίας (τηλ, Fax, mail). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του 
εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυµία, 
έδρα, ΑΦΜ/∆ΟΥ και στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον 
αυτά είναι διαθέσιµα κατά την υποβολή της αίτησης. 

3. Απόσπασµα σχεδίου της περιοχής σε δύο (2) αντίγραφα επί του οποίου επισηµαίνεται η 
προτεινόµενη ή αιτούµενη όδευση, η θέση της τοµής µε κόκκινο χρώµα για τα οδοστρώµατα 
και µε κίτρινο για τα πεζοδρόµια. 

4. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτοµερειών των τεχνικών και γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών της τοµής. 

5. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαµβάνει: 
• Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής µε την εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης των 

εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τµήµατος του έργου, το 
οποίο για έργα µεγάλης έκτασης θα προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες και πλήρη 
αποπεράτωση κάθε τµήµατος πριν προχωρήσει στην εκσκαφή του εποµένου τµήµατος. 

• Τις τυπικές διατοµές των τοµών και του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί. 
• Ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης της τοµής των τεχνικών µέσων που θα χρησιµοποιηθούν και 

της µεθόδου επικάλυψης. 
• Τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής. 
• Τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
• Κυκλοφοριακές προτάσεις εκτροπών και εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται καθώς 

και ρητές προβλέψεις εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης µέσων µαζικής µεταφοράς, 
µέτρα σήµανσης και ασφαλείας. 

6. Εγγυητική επιστολή ταµείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνοµα του ενδιαφεροµένου ή 
κατάθεση αντίστοιχου ποσού στο Ταµείο του ∆ήµου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η 
εγγυητική επιστολή ορίζεται ως ακολούθως: 
• Ελάχιστο όριο εγγυητικής επιστολής χίλια (1.000,00) ευρώ για Οργανισµούς Κοινής 

Ωφέλειας. 
• Το ποσό της εγγυητικής καθορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τρέχον    µέτρο µήκους 

οιασδήποτε τοµής. 
• Εφ' όσον το ποσό της εγγυητικής υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ το 

ύψος της θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
• Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι τουλάχιστον για όσο 

χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον 
δώδεκα (12) µηνών. 

Μετά την πάροδο της διάρκειά της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον 
ενδιαφερόµενο εφ' όσον δεν εκκρεµούν υποχρεώσεις έναντι του ∆ήµου. 

7. Όπου και όταν απαιτείται καταβολή τέλους διέλευσης και τέλους χρήσης ∆ικαιώµατος ∆ιέλευσης 
όπως σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισχύουν ο κανονισµός των τελών 
διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/10-07-2009), ο νόµος 
3431/06 (ΦΕΚ Α 13/3-2-2006) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-
Β/05.01.2012) ∆ιαδικασία χορήγησης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ∆ικτύων Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών. 
Βασική προϋπόθεση για έκδοση οποιαδήποτε τοµής από την έκδοση του παρόντος κανονισµού 
είναι οι πάροχοι των αντίστοιχων δικτύων να καταθέσουν στο ∆ήµο αρχεία όλων υφιστάµενων 
δικτύων που έχουν εγκαταστήσει µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη.     
 

Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και εφ' όσον δεν εκκρεµούν υποχρεώσεις του 
Οργανισµού Κοινής Ωφέλειας έναντι του ∆ήµου, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου εξετάζει 
τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια εγκρίνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, το 
χρονοδιάγραµµα εργασιών και χορηγεί άδεια εκτέλεσης εργασιών επί Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων 
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η οποία πρέπει υποχρεωτικά προ της ενάρξεως να θεωρείται από την αρµόδια Αστυνοµική αρχή (Άρθρο 
47 Ν. 2094/92). 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα 
προσκοµιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεµβάσεις από τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειες είναι 
µικρής κλίµακας και δεν θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδοστρώµατα και πεζοδρόµια του ∆ήµου 
µας.  
 
Άρθρο 7°: Γενικές υποχρεώσεις 
 
1. Ο ανάδοχος ο οποίος διενεργεί την τοµή θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα σήµανσης του έργου 

τα οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της 
κυκλοφορίας σε συνεργασία µε την τροχαία, την ασφαλή διέλευση των διερχοµένων, την ασφαλή 
πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο µέτρο κρίνεται απαραίτητο, 
όπως προβλέπει η ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.  

2. Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά θα περιφράσσεται µε καλαίσθητα σταθερά περιφράγµατα 
πλαστικά, ξύλινα ή και µεταλλικά. 

3. Έξω από τον περιφραγµένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. Στους µη 
συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιµο. 

4. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και µετά την αποκατάσταση της 
τελικής επιφάνειας επισηµαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και θα επακολουθεί 
σκούπισµα και πλύσιµο του δρόµου ή του πεζοδροµίου. Στους µη συµµορφούµενους µε τη 
διάταξη αυτή, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας 
στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισµού.  

5. Στον χώρο εργασίας θα τοποθετείται πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής 
του έργου . 

6. Την αποκλειστική ευθύνη έναντι του ∆ήµου, για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει, την έχει ο 
Οργανισµός στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια και όχι ο ανάδοχος του έργου ο οποίος ουδεµία 
σχέση έχει µε τον ∆ήµο. 

7. Για τις κατασκευές θα χρησιµοποιείται έτοιµο σκυρόδεµα προκειµένου να περιοριστεί ή όχληση 
των περιοίκων από την επί τόπου παρασκευή σκυροδέµατος. 

8. ∆εν επιτρέπεται αποθήκευση αδρανών υλικών επί των οδοστρωµάτων. 
 
Στους µη συµµορφούµενους µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και διατάξεις, ανακαλείται αυτόµατα η άδεια 
τοµής, και επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιµο που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος 
κανονισµού. 
 
Άρθρο 8°: Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόµων. 
 
Α. Πεζοδρόµια  
 
Κατά την εκσκαφή των πεζοδροµίων αποµακρύνονται αµέσως τα προϊόντα εκσκαφής. Μετά την 
κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τοµής µε αµµοχάλικο ρέµατος ή υλικό 3Α κατά στρώσεις, 
πρέπει να ακολουθεί συµπίεση της τοµής και αποκατάσταση του πεζοδροµίου σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Σε πεζοδρόµια µε σκυρόδεµα η τοµή επικαλύπτεται µε σκυρόδεµα C16/20 πάχους 
τουλάχιστον 10 εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης στην µορφή που είχε πριν 
την επέµβαση, π.χ. τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης 
πάχους τουλάχιστον 2,50 εκ. από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων τσιµεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 µ., οι οποίες 
θα πληρούν τις προδιαγραφές του τ. Υ.∆.Ε. ( Π.Τ.Π. ∆.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ ) και οι οποίες 
θα συγκολλούνται µε κονίαµα σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ 87. 
Σε πεζοδρόµια µε πλάκες άλλης µορφής π.χ (χρωµατιστές πλάκες, κυβόλιθοι κ.α) η αποκατάσταση θα 
γίνεται σε συνεννόηση µε την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου).   
Σε πεζοδρόµια πλάτους κάτω του 1,0 µ. θα γίνεται αποκατάσταση σε όλο το πλάτος του πεζοδροµίου. 
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Β. Οδοστρώµατα 
 
1. Γίνεται κοπή της ασφάλτου µε ειδικό µηχάνηµα (κόφτη) ή κοµπρεσέρ. 

Το πλάτος της τοµής θα είναι το ελάχιστο υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα µπορεί να γίνει 
συµπύκνωση του επιχώµατος µε οδοστρωτήρα δονητική πλάκα. ∆εν επιτρέπεται εκσκαφή τοµής 
χωρίς να προηγηθεί κοπή της ασφάλτου. 

2. Ακολουθεί εκσκαφή µε ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής. ∆εν επιτρέπεται 
εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού και επανεπίχωση της τοµής µε αυτά. 

3. Μετά την κατασκευή του δικτύου η τοµή επιχώνεται µε καθαρό αµµοχάλικο λατοµείου ή ρέµατος 
και µέχρι βάθους 30 εκ. από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Στη συνέχεια η τοµή 
συµπληρώνεται µε υλικό 3Α. Το αµµοχάλικο µπορεί να αντικατασταθεί µε υλικό 3Α. Τα αδρανή 
υλικά τοποθετούνται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες των εικοσιπέντε 25 εκατοστών οι οποίες 
βρέχονται και συµπιέζονται πριν την τοποθέτηση της επόµενης στρώσης. Η συµπλήρωση της 
τοµής µε αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από της εκσκαφής για την 
αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των διερχοµένων. Η τοµή παραδίδεται στην κυκλοφορία χωρίς 
ασφαλτική στρώση για διάστηµα 5 ηµερών, στην διάρκεια των οποίων ο Ο.Κ.Ω. ο οποίος 
κατασκεύασε την τοµή είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καθηµερινή συµπλήρωση της τοµής µε 
υλικό 3Α και για όποιο ατύχηµα ή ζηµιά ήθελε συµβεί εξαιτίας πληµµελούς συντήρησης της 
τοµής. Η Τεχνική Υπηρεσία µπορεί κατά τη χορήγηση της αδείας να επιβάλει σε ορισµένες 
περιπτώσεις την αυθηµερόν αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό τάπητα. 

4. Μετά την παρέλευση των 5 ηµερών γίνεται εκσκαφή του αδρανούς υλικού σε βάθος τουλάχιστον 
10 εκ. κατακορύφωση των παρειών, συµπίεση της σκάφης της τοµής, κατασκευή ασφαλτικής 
προεπάλειψης σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. - Α Σ 11 και Α 201 και τέλος επικάλυψη της τοµής µε 
τάπητα πυκνής συνθέσεως της Π.Τ.Π. Α 265 σε δύο στρώσεις. Η αποκατάσταση των τοµών σε 
οδόστρωµα από σκυρόδεµα θα γίνεται σε πάχος 20 εκατοστών και µε σκυρόδεµα C16/20. Η 
ποιότητα αποδεικνύεται µε εργαστηριακές δοκιµές τα αποτελέσµατα των οποίων είναι 
απαραίτητα να προσκοµισθούν στην υπηρεσία προκειµένου να επιστραφεί η εγγυητική καλής 
εκτέλεσης. 

5. Σε περίπτωση εγκάρσιας ή και κατά µήκος τοµής η αποκατάσταση θα γίνεται ως κάτωθι: 
Φρεζάρισµα του ασφαλτικού σε όλο το µήκος της τοµής και σε πλάτος τριπλάσιο της τοµής για 
σκάµµατα έως είκοσι (20) εκατοστών (ελάχιστο φρεζάρισµα οδοστρώµατος τριάντα (30) 
εκατοστά) και σε βάθος πέντε (5) εκατοστών. Για σκάµµατα άνω των είκοσι εκατοστών το 
φρεζάρισµα του οδοστρώµατος θα γίνεται σε πλάτος διπλάσιο της τοµής. Η διάστρωση του νέου 
ασφαλτοτάπητα θα γίνει µε ασφαλτικό υλικό ίδιο µε το προϋπάρχον. 
α) Σε περίπτωση που οι ζηµιές είναι µικρής εκτάσεως (αυτό κρίνεται από το ∆ήµο) το πλάτος 
αποκατάστασης θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία  του ∆ήµου. 
β) Όταν οι ζηµιές είναι µεγάλης εκτάσεως η αποκατάσταση θα γίνεται σ' ολόκληρο το πλάτος του 
οδοστρώµατος. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις πριν από την έναρξη της κατασκευής της 
ασφαλτικής στρώσης θα ενηµερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου προκειµένου να 
καθορίσει το ακριβές περίγραµµα της αποκατάστασης. 

6. Σε περίπτωση που η τοµή είναι κοντά στα κρασπεδόρειθρα και υποστούν καθιζήσεις γίνεται 
πλήρης ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων. 
Σε περίπτωση καθιζήσεως της τοµής πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας , να 
συµπληρώνεται το αδρανές υλικό (3 Α), να συµπιέζεται η σκάφη και στην συνέχεια να γίνεται νέα 
κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. ∆εν επιτρέπεται συµπλήρωση της όποιας καθιζήσεως µε 
ασφαλτικό υλικό χωρίς την προηγούµενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι ο αρµόδιος Οργανισµός 
οφείλει να ερευνήσει την αιτία της καθίζησης, 
Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τάπητα της Π.Π - Α265 (χειµερινοί µήνες) 
γίνεται αποκατάσταση της τοµής µε άλλο ασφαλτικό υλικό (ψυχρά άσφαλτος κ.τ.λ.) Σε 
περίπτωση αστοχίας της κατασκευής αφαιρείται ο τάπητας µε την ψυχρά άσφαλτο και 
αποκαθίσταται η τοµή µε τάπητα της Π.Τ.Π. Α265. 
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Άρθρο 9°: Συντήρηση 
 

Ο κάθε Οργανισµός Κοινής Ωφέλειας ο οποίος προέβη στην τοµή του οδοστρώµατος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρηση της µέχρι της τελικής αποκατάστασης και την 
οριστική παραλαβή του έργου. 
Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της και πρέπει άµεσα να επεµβαίνει σε περίπτωση 
καθιζήσεως για την αποτροπή προβληµάτων στην κυκλοφορία και για την αποφυγή ενδεχοµένως 
ατυχηµάτων για τα οποία είναι υπεύθυνος. Παρέµβαση του ∆ήµου για συντήρηση ή αποκατάσταση της 
τοµής δεν απαλλάσσει τον Ο.Κ.Ω. από τις ευθύνες του για όποιο ατύχηµα ή ζηµία ήθελε προκύψει. 
 
 
Άρθρο 10°: Επιβολή ∆ιοικητικών Προστίµων - Κυρώσεις  
 
Στους µη συµµορφούµενους προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως (π.χ. τοµές χωρίς άδεια, τοµές 
χωρίς σήµανση, αποκατάσταση τοµών κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών κ.λπ.) επιβάλλονται 
διοικητικά πρόστιµα ως κατωτέρω: 
1. Για  εκτέλεση  έργων  που  περιλαµβάνει  τοµή  σε  οδόστρωµα  χωρίς  άδεια, επιβάλλεται  σε  

αυτόν  που  εκτελεί  τις  εργασίες, ∆ιοικητικό  πρόστιµο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ  που  δύναται  να  αναπροσαρµόζεται  ετησίως  µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και η αυτόφωρη διαδικασία όπως ο νόµος προβλέπει. 

2. Για την εκτέλεση τοµών σε οδόστρωµα χωρίς την απαραίτητη σήµανση της τοµής σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 του Ν.2696/1999 όπως  τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 7 
της παρούσας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιµο 1.500,00 €. Το 
ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται όπως ο νόµος προβλέπει. 

3. Για την εκτέλεση τοµών σε οδόστρωµα χωρίς την απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδας στην οποία 
θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου, επιβάλλεται  σε  αυτόν  που  εκτελεί  τις  
εργασίες, ∆ιοικητικό  πρόστιµο 200,00 €  που  δύναται  να  αναπροσαρµόζεται  ετησίως  µε 
απόφαση του ∆.Σ. 

4. Η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού έξω από το περιφραγµένο χώρο όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισµού επιβάλλεται  σε  αυτόν  που  εκτελεί  τις  
εργασίες, ∆ιοικητικό  πρόστιµο 400,00 €  που  δύναται  να  αναπροσαρµόζεται  ετησίως  µε 
απόφαση του ∆.Σ. 

5. Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται σε  αυτόν  που  εκτελεί  τις  
εργασίες  ∆ιοικητικό  πρόστιµο 100 € ανα ηµέρα καθυστέρησης που δύναται να 
αναπροσαρµόζεται ετησίως µε απόφαση του ∆.Σ. 

6. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και µετά την αποκατάσταση της 
τελικής επιφάνειας επισηµαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και θα επακολουθεί 
σκούπισµα και πλύσιµο του δρόµου ή του πεζοδροµίου. Στους µη συµµορφούµενους µε τη 
διάταξη αυτή, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας 
στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισµού. Επίσης επιβάλλει ∆ιοικητικό πρόστιµο ύψους 1.000,00 
ευρώ για µεγάλης έκτασης έργα και 200,00 ευρώ για έργα τοπικού χαρακτήρα. 

7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα γίνεται συντήρηση της τοµής ή έγκαιρη αποκατάσταση ο 
∆ήµος µετά την προθεσµία που ορίζει ή άδεια θα προχωρεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στην 
συντήρηση των τοµών και στην αποκατάσταση τους και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον 
Οργανισµό ο οποίος κατασκεύασε την τοµή. 

8. Για την απόρριψη χωµάτων ή αχρήστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις 
εργασίες σύµφωνα µε το άρθρο 47 ΚΟΚ  Ν.2696/1999  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  άρθρο
 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιµο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες 
κανονιστικές αποφάσεις του ∆ήµου όπως ο νόµος προβλέπει. 

9. Για  την  κατάληψη  τµήµατος  επιφανείας  πεζοδρόµου,  οδοστρώµατος  ή πεζοδροµίου  όπως  
ορίζεται  από  το  άρθρο 48  του  ΚΟΚ (Ν.2696/1999),  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του 
Ν 3542/2007, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες διοικητικό πρόστιµο 400,00 ευρώ 
όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του ∆ήµου όπως ο νόµος προβλέπει. Το 
ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται όπως ο νόµος προβλέπει. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΚΑ-ΣΦΕ



Τα πρόστιµα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση. 
10. Τα διοικητικά πρόστιµα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία (Άρθρο 3,13,30 του Ν 1080/1980 και 73 του από 24.9.58 Β∆ περί προσόδων  ∆ήµων  
&  Κοινοτήτων  και  τις  διατάξεις  του  Ν∆ 318/1969  περί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων 
∆ήµων & Κοινοτήτων), µη αποκλειόµενης της λήψεως παντός άλλου νοµίµου µέτρου. 

11. Οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στην παρούσα προδιαγραφές , η µη 
τήρηση των οποίων συνεπάγεται α) άµεση ανάκληση της αδείας και β) δεν θα χορηγείται νέα 
άδεια στον οποιαδήποτε Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας µέχρι να συµµορφωθεί προς αυτές. Στους 
µη συµµορφούµενους µε τα άρθρα 7,8 και 9 του παρόντος κανονισµού ο ∆ήµος πέραν των 
προβλεποµένων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία, θα κάνει χρήση της εγγυητικής 
επιστολής ή του αντιστοίχου ποσού που έχει κατατεθεί στο Ταµείο του ∆ήµου και θα επιβάλλει 
κατά των υπευθύνων το αντίστοιχο πρόστιµο. 

 
Άρθρο 11°: ∆ιαδικασία επιβολής κυρώσεων 
  
Η Τεχνική Υπηρεσία βεβαιώνει δια των υπαλλήλων της τις παραβάσεις του παρόντος κανονισµού οι 
οποίες θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και διαβιβάζονται στην αρµόδια Οικονοµική 
Υπηρεσία για την επιβολή των προστίµων και την είσπραξη των αντιστοίχων ποσών . 

 
 
 
 
 

Την παρούσα απόφαση µπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου www.polisnikaia.gr στη 
διαδροµή ∆ήµος/∆ηµοτικό Συµβούλιο/Αποφάσεις. 
 
 
 
 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ 

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ  

      ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ          

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΚΑ-ΣΦΕ


